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ברכות
סילבן שלום

המשנה לראש הממשלה, השר לשיתוף פעולה אזורי והשר 
לפיתוח הנגב והגליל

אלפרד היצ'קוק היטיב לומר כי "אם הסרט טוב, הקול יכול 
להיעלם ולקהל הצופים עדיין יהיה מושג ברור על אודות 

המתרחש". פסטיבל קולנוע דרום, אשר משמש כפסקול 
של אזור הנגב במשך עשר השנים האחרונות, ממחיש את 

אותה אמירה בצורה הטובה ביותר.
אזור הנגב בכלל והעיר שדרות בפרט, מהווים בשנים 

האחרונות חממה לפריחה תרבותית ואומנותית, אשר 
באה כחלק מצמיחה בתחומים רבים כגון התשתיות 

התחבורה, התעסוקה והחינוך.
הנגב, מהווה בשנים האחרונות כר הזדמנויות נרחב 

להתפתחות וצמיחה בנושאים רבים, אשר פעם היו נחלת 
המרכז בלבד. כחלק מהעצמת התחום האקדמי–תרבותי, 
אנו פועלים לפתיחת שלוחת בצלאל המתמחה בתחומי 
האומנות, האדריכלות ועיצוב החזותי בערד ולפתיחת 

אקדמיה למוזיקה ולמחול באוניברסיטת בן גוריון. 
פרויקטים אלו יתנו חיזוק משמעותי לפריחתו ושגשוגו 
של האזור. צעירים רבים המעוניינים ללמוד ולהתפתח 

בתחומים ימצאו את הנגב כמקום האולטימטיבי לעשות כן.
אין לי ספק כי פסטיבל דרום, אשר כבר הפך למסורת, 

מייצג נאמנה את השינוי העצום שחל בתפיסת הנגב 
את מדינת ישראל וחשוב מכך, את תפיסתה של מדינת 

ישראל את הנגב.
ברצוני לברך את באי הפסטיבל ולאחל להם הנאה, 

מהסרטים, מהאווירה ומהנגב.

דוד בוסקילה
ראש עיריית שדרות

שנה ימלא עשור לפסטיבל קולנוע דרום. אירוע ה
זה הפך את שדרות ואת מכללת "ספיר" למוקד 

להתרחשויות משמעותיות בתחום הקולנוע אשר מעצבים 
את דמות הקולנוע בארץ. אירועי פסטיבל קולנוע דרום 
חרטו בתודעה המקומית התפתחויות תרבותיות וקירוב 

הציבור אל תודעת הקולנוע הישראלי והכרה בערכו 
כאירוע מחולל תרבות. אני תקווה כי אירועי פסטיבל 

הקולנוע העשירי יערכו בסימן של שקט, שלווה וביטחון 
וכי כולנו נהנה ונתבשם מהאירועים.

לימור לבנת
שרת התרבות והספורט

רכות לפסטיבל קולנוע דרום שחוגג השנה עשור ב
לקיומו. זה העשור החשוב בתולדות תעשיית הקולנוע 

הישראלי שעברה מהפיכה ונמצאת כיום בתנופה אדירה. 
הקולנוע הישראלי גורף מדי שנה פרסים בפסטיבלים 

היוקרתיים בעולם, ובמקביל גם הפסטיבלים שמתקיימים 
בישראל נמצאים בפריחה ותופסים מקום של כבוד 

בפסטיבלי הקולנוע היוקרתיים בעולם. פסטיבל קולנוע 
דרום הוא דוגמא מובהקת לאירוע שהודות לעושר האנושי 

והיבול הקולנועי שהוא מציג, הולך ומבסס את מעמדו 
בזירה הבינלאומית. לאחר עשר שנות פעילות אפשר לומר 

שפסטיבל דרום הפך לאחד מאירועי התרבות הגדולים 
והחשובים בדרום הארץ ונמצא כיום בחוד החנית של 

אירועי התרבות והקולנוע שישראל מציגה בפני העולם. 
משרד התרבות בראשותי מקדם בגאווה את עידוד 

התרבות והיצירה המקומית והעצמאית בפריפריה, מתוך 
אמונה שלכל אזרח בישראל יש זכות בסיסית לצרוך 

תרבות וליצור תרבות.

פרופ' אורי רגב
ממלא מקום נשיא המכללה האקדמית ספיר

סטיבל קולנוע דרום המתקיים בסינמטק שדרות חוגג פ
את השנה העשירית לקיומו. הפסטיבל נוסד וטופח על 

ידי המחלקה לקולנוע במכללה האקדמית ספיר ומתקיים 
ברציפות בימים של גשם לא מבורך של קסאמים ובימי 
שקט מתוח המופר לפרקים. הפסטיבל מתמקד בעשייה 

קולנועית תרבותית פורצת דרך בפריפריה של דרום 
ישראל, מושך אליו קהל ואמנים מכל רחבי הארץ וגם מן 

העולם ומיצב את עצמו כמעצמת קולנוע איכותי ומרכז 
של יצירה ייחודית אקדמית אמנותית תרבותית וחברתית 
של עולם הקולנוע בארץ ובעולם. השנה יקדיש הפסטיבל 

לראשונה מקום לסרטים עלילתיים של במאים צעירים, 
שייוחד לעשייה קולנועית חפשית וחדשנית, המיועדת 

לערער ולאתגר את הקולנוע הישראלי המסחרי. אני מברך 
את כל העושים במלאכה ובראשם ד"ר אבנר פיינגלרנט 

ראש המחלקה לקולנוע במכללה האקדמית ספיר, על 
המפעל המבורך של פסטיבל קולנוע דרום, ומאחל הצלחה 

ליוצרים ולסרטים.
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דוד אלכסנדר
יו"ר המועצה הישראלית לקולנוע

ני שמח לברך אתכם לפתיחת פסטיבל קולנוע דרום א
העשירי במניין.

במרוצת העשור לקיומו ידעו הפסטיבל ומארגניו ימים 
קשים של אש וסער שהשפיעו על כל אורחות–החיים 

בעיר ובסביבותיה. לקיום הפסטיבל באזור זה – של חזית 
ועורף השלובות זו–בזו – נודעת, אפוא, משמעות מיוחדת, 

מעבר להיבט האמנותי הצרוף.
פסטיבל קולנוע דרום, אשר ביסס את מעמדו זה מכבר 

כאירוע התרבותי המרכזי והחשוב בדרום מדינת-
ישראל, הוא אמירה חברתית חשובה המחזקת את השיח 

התרבותי הישראלי. אני גאה שמועצת הקולנוע מכירה 
בחשיבות הפסטיבל, תומכת בו ומקדמת אותו.

ברכותיי לעמיתי למועצה, למארגני הפסטיבל, לשחקנים 
וליוצרים, המצעידים מדי יום את תעשיית הקולנוע 

הישראלי לפסגות חדשות ולריגושים חדשים. 
להם – ולקהל באי הפסטיבל להם מובטחת הנאה צרופה 

בימים הקרובים. 

מנשה סמירה
מנכ"ל הרשות השנייה לטלוויזיה וקולנוע

רשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מברכת את ה
המשתתפים והמועמדים לפרסים בפסטיבל קולנוע 

דרום המתקיים זו השנה העשירית בשדרות. הרשות 
תומכת ביצירה הישראלית, ביוצרות וביוצרים ומברכת 

על קיומו של מפעל קולנועי חשוב זה, אשר מביא 
לידי ביטוי את הקולות השונים והמגוונים של החברה 

הישראלית. הרשות מייחסת חשיבות מיוחדת לתמיכה 
בדור ההמשך וזאת באמצעות הקרנת היצירות ברצועת 

השידור של "סנונית יצירה צעירה" בערוצים 2 ו– 10 
בטלוויזיה. הקרנת היצירות על מסך הטלוויזיה מהווה 
עבור היוצרים הזדמנות משמעותית לביטוי עצמי ואף 

תורמת לטלוויזיה ולקולנוע הישראלי בכך שהיא מביאה 
למרקע יצירות חדשות, מרעננות ומעניינות.

התקופה האחרונה ללא ספק אינה פשוטה עבור תושבי 
הדרום וליבנו איתכם בימים טרופים אלו. יחד עם זאת, 

אנו מאמינים כי גם בימים קשים חשוב לשמור על שגרת 
החיים ועל חדוות היצירה כפי שאתם מוכיחים לא אחת. 

התמודדותכם ראויה להערכה ולהוקרה של כל עם ישראל.
אני מברך את כל העושים במלאכה למען קיומו של 
הפסטיבל והצלחתו מדי שנה, ומאחל הצלחה לכל 

המשתתפים והיוצרים המתמודדים בתחרויות.
יישר רוח! 

קשת

ו השנה השמינית שקשת מלווה מקרוב את פסטיבל ז
קולנוע דרום. 

אנו מברכים על הזכות לקחת חלק פעיל בפסטיבל 
ולצפות ביוצרים שמעיזים לחלום ולסלול בחלומם דרכים 

חדשות. אין זה מובן מאליו לחלום במקום שבו אזעקות 
אינן מפסיקות להעיר אותך. 

במסגרת אירועי הפסטיבל, ינחו יוצרים ואנשי תוכן מבית 
'קשת' סדנאות אומן בהן יספרו על תהליכי יצירה, פיתוח, 

ייבוא וייצוא של פורמטים ושל תכניות.
בהמשך לשיתוף הפעולה הפורה תיערך גם השנה תחרות 

פיצ'ינג לפורמטים טלוויזיוניים חדשניים בהשתתפות 
אנשי 'קשת'. הפרויקטים שייבחרו יזכו לליווי מקצועי 

ולמלגות להפקת פיילוט.
קשת מאחלת ליוצרים המשך עשייה פורייה ומודה 

למשתתפי האירוע החשוב והייחודי, ההולך והופך לאחד 
המשפיעים בתחומו.
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אלון שוסטר
ראש המועצה האזורית שער הנגב

עומדכם בשערו של הנגב, אתם יכולים להתבונן אל ב
מרחב שדרות ו"עוטף עזה", וללמוד עלינו מקרוב: 
על העבר וההווה, על המאבק והצמיחה, על החששות 

והאמונה.
תוך שאתם צופים בפיסות המציאות והדמיון שעל המסך 

הקולנועי, תוכלו לחוות את ההוויה שלנו וללמוד את 
מקורות החוסן של תושבי שער הנגב, שדרות וישובי "עוטף 

עזה": החברות והאחריות, הם הם הנשק הסודי שלנו. 
התמהיל הקסום הזה, שיסודותיו הונחו על ידי החלוצים 

שהגיעו לכאן מכל קצוות תבל הוא שנותן לנו את היכולת 
להישיר מבט אל מול האתגרים ולצלוח אותם בהצלחה.
אני מברך אתכם, אורחי הפסטיבל, סטודנטים ומרצים, 

בוגרי המכללה ותושבי האזור, שתיהנו מהמפגש התרבותי 
האיכותי והקסום שמייצרת לנו מדי שנה המחלקה לקולנוע 

וטלוויזיה במכללת "ספיר". 
פסטיבל מוצלח! 

זוהר אביטן
יו"ר הנהלת הסינמטק

סטיבל קולנוע דרום העשירי, יוצא לדרך בימים פ
בהם אנו מציינים עשור בצל הקסאמים. אף פסטיבל 

שקדם לו, לא התבטל, בעקבות האיום הביטחוני על 
האזור. קיומם של השניים הוא סמל לנחישותם של 

חולמים ויוצרים באזור זה של הארץ. 
פסטיבל קולנוע דרום וסינמטק שדרות, המכללה 

האקדמית ספיר, העיר שדרות ויישובי עוטף עזה הם 
ההוכחה לניצחון רוח–האדם על רוח הזמן. יצירה 

יש מאין במקום חיים בשוליים. שניהם מוכיחים את 
עליונותה של רוח האדם היוצרת, הבונה, המעצבת 

חברה ותרבות, למרות הקשיים ולמרות הספקות. בכוחה 
של רוח זו גם ליצור מציאות חיים אחרת לנו ולשכנינו 

מצידו האחר של הגבול.
ברכות לעושים במלאכת ארגונו של פסטיבל קולנוע 

דרום. ברכות להנהלת סינמטק שדרות ולצוות המופלא 
של סינמטק שדרות, על פועלם כל השנה ובמיוחד בימי 

הפסטיבל.

דולין מלניק
מנהלת אגף תרבות ואמנות במפעל הפיס

שם מועצת מפעל הפיס לתרבות ולאמנות אני ב
שמחה לברך את קולנוע דרום המתקיים זו השנה 

העשירית.
פסטיבל קולנוע דרום הפך במהלך שנות קיומו לאירוע 

מרכזי וחשוב מבחינה מקצועית אבל גם מבחינה 
חברתית קהילתית. מיקומו של הפסטיבל, בשדרות, 

ושיתוף הקהילה באירועים ובהקרנות הסרטים, הופכים 
אותו לפסטיבל ייחודי בעל ערך מוסף. הערך המוסף 

של פסטיבל דרום הוא אחד הערכים המרכזיים אותם 
שואפת מועצת הפיס למלא בפעילותה והוא מופיע 
בחזונה "תמיכה ביצירה ועשייה אמנותית שתוצריה 

נגישים למגוון רחב של צרכנים, בדגש על הפריפריה". 
פסטיבל דרום הוא אירוע מרגש הן עבור היוצרים 

והאמנים והן עבור תושבי שדרות.
שאו ברכה.
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וכנית הפסטיבל השנה מביאה לשיא את הרעיון ת
שהיה טבוע בו לאורך עשר שנות פעילותו – להביא 
קולנוע אחר; קולנוע שאת מרביתו לא ניתן למצוא בבתי 

הקולנוע המסחריים או בספריות הדי.וי.די. זהו קולנוע 
שאנו מחפשים באופן אינטנסיבי בארץ וברחבי העולם 

בהשפעתו וברוחו של הנרי לנגלואה, מנהלו המיתולוגי 
של הסינמטק הפריזאי שביקש לחפש ולהביא קולנוע חדש 

ואחר מכל קצוות העולם. גם השנה, מבקש הפסטיבל 
לגלות ולסמן זרמים חדשים בקולנוע העכשווי ומזמין 

אליו יוצרים ותיקים ועטורי פרסים לצד במאים צעירים 
שמסמנים כיוונים חדשים ויוצרים קולנוע רוטט ודינמי. 

פסטיבל קולנוע דרום עומד השנה בסימן חזרתו של 
הקולנוע התיעודי. כל זאת בשל הרצון שלא להחמיץ 

רגע מכונן בהתפתחות הקולנוע העכשווי. התכונה הרבה 
סביב הקולנוע התיעודי, שמורגשת בשנים האחרונות בכל 

מקום ובכל יבשת, מסמנת יותר מהכול את היווצרותה 
של יצירה שונה, משוחררת מהמודלים והפורמאטים של 
הטלוויזיה, וכזו המורדת בנורמות של אמצעי התקשורת. 

אין ספק, כי המניע העיקרי לחיות המחודשת הזאת 
בקולנוע התיעודי הינו השימוש, שהוא בו בזמן גם אנרכי 

וגם אינטואיטיבי, בטכנולוגיות דיגיטליות חדשות, גם 
בהסרטה וגם בעריכה.

 תפיסה קולנועית חדשה זו, המתבססת על תקציבי 
הפקה נמוכים ושיש בה מימד רחב של חופש ועצמאות, 

מתפתחת דווקא דרך גילוי האילוצים והמגבלות 
ומצליחה להפוך אותם למנוף מקורי של יצירה. חשוב 

להבין, כי החזרה אל הקולנוע התיעודי היא תופעה שיש 
לה השפעות מרחיקות לכת גם על הקולנוע העלילתי, 
המסחרי והעצמאי כאחד; הקולנוע התיעודי העכשווי 

מאתגר את גבולות המפגש שלו עם הבדיון, ובכך למעשה 
שובר את המחיצות המקובלות והסדורות שהפרידו במשך 

שנים בין הקולנוע התיעודי לקולנוע העלילתי. 

השנה אנחנו גאים להציג יבול קולנועי בינלאומי שנעשה 
על ידי יוצרים מרתקים שמשנים ומגדירים מחדש את 

השפה הקולנועית - ברונו דומו מצרפת, דני קוטה מקנדה, 
וונג בינג מסין ופבלו לארין מצ'ילה. קולנוע צעיר מהדרום 

שבשנת העשור לקיומו פורח ומניב 27 סרטי ביכורים 
חדשים. תוכנית קולנוע ישראלי שבמרכזה פוקוס המוקדש 

ליצירתה התיעודית של נורית אביב; תחרות קולנוע 
ישראלי תיעודי חדשה שמבקשת להגדיר רגע תיעודי 

מסוים שמתבטא בשפה קולנועית חדשה ומאתגרת; 
מסגרת זו תכלול את הסרטים "מטאדור המלחמה" של 

אבנר פיינגלרנט ומכבית אברמזון, "מותרות" של דוד 

אופק "ג'יפסי דיווי" של רחל לאה ג'ונס, "הטרילוגיה 
האוזבקית" של אבישי סיון ו"שפה אחת ודברים אחדים" 

של נורית אביב; בנוסף יכלול השנה הפסטיבל משבצת 
חדשה של סרטים עלילתיים עצמאיים ומחתרתיים 

שיוקרנו בהקרנות חצות פרועות וחצופות – "חתולים על 
סירת פדלים" של יובל מנדלסון ונדב הולנדר, "2 בלילה" 

של רועי ורנר, "ג'ו ובל" של רוני קידר ו"פלנטה אחרת" 
של עידן זעירא.

כבכול שנה אנו פותחים ונועלים את הפסטיבל עם 
הקרנות בכורה חגיגיות של סרטים ישראלים חדשים; 
חגיגות העשור של הפסטיבל יפתחו בהקרנת בכורה 

חגיגית של "עדות", סרטו החדש והנועז של שלומי 
אלקבץ וינעלו עם הקרנת בכורה של "הערת שוליים" 
סרטו המדובר של יוסף סידר שמגיע אלינו מהתחרות 

הרשמית של פסטיבל קאן.

לאור השינויים והדינאמיות שמאפיינים את הקולנוע 
העכשווי ושמתבטאים בעיקר בפריפריות הקרובות 

והרחוקות, אנו בפסטיבל קולנוע דרום מנסים להביא 
לידיעתו ולהשגתו של הצופה חלק ממה שנראה לנו 

כשייך לאמנות זמננו. חשוב לנו ללוות את הצורות 
הקולנועיות הללו שמרתקות ומאתגרות אותנו, לחלוק 
אותן, ולתפוס באמצעותן את המהירות בה העולם נע. 

אני משוכנע שכל חובב קולנוע שרוצה להרגיש את 
הדופק והקצב שבו נעים הקולנוע הישראלי והקולנוע 

הבינלאומי העכשווי לא ירצה לפספס את חגיגות העשור 
של הפסטיבל. 

ארז פרי
מנהל אמנותי, פסטיבל קולנוע דרום

קול)נוע( אחר
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בחירה לפתוח את פסטיבל קולנוע דרום העשירי עם ה
"הסירוב הגדול", שירו הנפלא של קוואפיס, היא נסיון 

נוסף להגדיר את ה DNA החמקמק של יצירה קולנועית 
תרבותית חברתית, שבראנו לפני עשור מבלי שידענו 

דבר על אופיו. המהלך שחלמנו אותו התפתח והתגלה 
כמו מסע דוקומנטרי שכל שלב בו היה גילוי וחשיפה של 

הלא ידוע והלא צפוי. כל שידענו זה שאנחנו אוהבים 
את הדרום בו אנו חיים על גבול עזה ומאמינים שיש בו 

בשורה. 
קוואפיס, המושפע מדנטה, מאמץ כותרת מתוך הקומדיה 
האלוהית, אך משנה אותה בניגוד למקור שמגנה ומוקיע 
את הסירוב כפחדנות. קוואפיס מעלה על נס את הסירוב 

הגדול ) IL GRAN RIFIUTO( כמעשה ההכרחי של 
האינדיבידואל המחוייב לדרכו. בהמשך לקוואפיס שאת 

עמדתו האמיצה ורבת ההשראה אני מבקש לאמץ ודרכה 
להתבונן על קולנוע דרום העשירי כעל מפעל יצירה 

תרבותי קולנועי הטומן בתוכו מטען גנטי שהוא "הסירוב 
הגדול". 

 
אין זה סירוב לעבודה סיזיפית ומאמץ אדיר להמציא 

עולם שטומן בתוכו איכויות של העזה, דמיון ורגש, אין 
זה סירוב ליצירה מקורית אמיצה וחדשה, אין זה סירוב 

למסע בעקבות האמונה שקולנוע ויצירה מבטאים בראש 
ובראשונה את כמיהת הלב הכמוסה ביותר גם אם הולכת 

כנגד כל מה שמקובל.... 
"הסירוב הגדול" בעיני הוא הסירוב להתפתות וללכת 

בעקבות אופנות קולנועיות תרבותיות שמבקשות להקל 
על הקהל ולא לדרוש ממנו להתעמת עם עצמו ועם 

העולם בו הוא חי. זהו סירוב להתפתות וללכת בדרך 
הנוצצת שסוגדת למפורסמים. זהו הסירוב הגדול להאמין 

שרק לתרבות השלטת יש מקום ורק לה מועברים 

התקציבים. זהו גם סירוב אזרחי להאמין למדינה שבשם 
טובת אזרחיה משתמשת בכח כה רב כלפי השכנים 

הקרובים ביותר מעבר לגבול ומונעת כל אפשרות לשיח 
ודיאלוג. זהו סירוב לחברה ותרבות שלא מאפשרות 

לעצמן להתחדש כל פעם ולגלות את הנסתר והחבוי 
בשונה ובאחר.

"הסירוב הגדול" הוא זה שמאפשר לנו להציע חלופה 
אחרת של חיים ונשמה דרך פסטיבל קולנוע שהוקם 
במקום הכי פחות צפוי בארץ באחד הזמנים הקשים 

בדרום על קו גבול טעון ונפיץ. חלופה שיש בה השתאות 
אל מול רוח האדם שמבקשת לפעום ולפרוץ גם כשהכל 

נראה קשה ובלתי אפשרי. חלופה שהיא הפנינג של 
צלילים, מראות ואנשים המבקשים לגעת בחומר הגולמי 

של נפש האדם באמצעות הקולנוע החדשני שאנחנו 
מביאים. 

ייתכן שכשאני כותב על "הסרוב הגדול" אני מתכוון קודם 
כל ל'כן' שיש מאחוריו לקולנוע שהוא יצירה ייחודית 
בפני עצמו ולא בא לשרת כל אג'נדה. אולי ברוח ז'יל 

דלז ופייר פאולו פזוליני אנו מתבוננים על הקולנוע קודם 
כל כשירה וקצת פחות כפרוזה... אז גם אם ה "לא" הנכון 
שובר אותנו לכל החיים )כדברי קוואפיס( אנחנו מייחלים 

לכך שהקולנוע והיצירה המקורית מהדרום, מהארץ 
והעולם, באה בדומה למילותיו של צ'סלב מילוש אודות 

שירה ובהן אני רוצה לסיים ואולי בעצם רק לפתוח...

ד”ר אבנר פיינגלרנט
 ראש המחלקה לקולנוע וטלוויזיה 
מנהל ויוזם פסטיבל קולנוע דרום

 ... CHE FECEהסירוב הגדול
IL GRAN RIFIUTO

“זו תועלת השירה שהיא מזכירה לנו 
כמה קשה להשאר אותו איש 

כי ביתנו פתוח, מפתח אין בדלת 
ואורחים בלתי נראים נכנסים ויוצאים. ]...[

 
]...[ מה שאני מספר כאן איננו שיר, אני מסכים

כי שירים מותר לכתוב לעיתים רחוקות ובלי חמדה
תחת לחץ בלתי נסבל ורק מתוך תקוה

שרוחות טובות, לא רעות, מצאו בנו כלי”

ארס פואטיקה מתוך וזרח השמש ובא השמש
עמ’ 61 תרגום מפולנית דוד וינפלד 

בחיי אנשים מסוימים בא מועד
בו עליהם לומר את ה"כן" או את ה"לא"

מי שה"כן" מוכן עמו נושא קולו
לאלתר – ובאמרו צועד

בדרך הכבוד והביטחה. מי שסרב 
אינו מתחרט. אם ישאל שוב

שוב יאמר “לא” גם אם הסרוב 
ה”לא” הנכון שובר אותו לכל חייו.

)קונסטנטינוס קוואפיס, שירים, עמ’ 10 בתרגום יורם 
ברונובסקי(
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מתוך מטאדור המלחמה / אבנר פיינגלרנט, מכבית אברמזון

קולנוע ישראלי 



 ישראל / 2011 / תיעודי / 80 דקות
 עברית / כתוביות באנגלית

 בימוי: שלומי אלקבץ
 הפקה: שלומי אלקבץ, סנדרין בראוור

 תסריט ותחקיר: עופר עין גל ושלומי אלקבץ
משחק: רונית אלקבץ, מנשה נוי, ריימונד אמסלם, אסתי 

זקהיים, קרן מור, דקלה, אילנית בן יעקב, עופר חיון, זוהר 
 ליבה, רועי אסף, אלברט אילוז

Wild Bunch, 2BGfilms :מקור 
קרנות וגופים משדרים: קרן רבינוביץ לאמנויות - פרוייקט 

Wild Bunch, CNC ,8 קולנוע, נגה תקשורת - ערוץ

עדות
הקרנת טרום בכורה חגיגית בנוכחות הבמאי והשחקנים

"עדות" הוא מונולוג אחד שמסופר ע"י 24 שחקנים. המילים 
נמסרות, והארץ נותרת דוממת. שורה של קולות, פנים, 

אנשים ומקומות. עדות הוא ניסיון לתאר את מערכת 
היחסים המדממת ואת היעדר הנפרדות של הפלסטינים 
והישראלים העומדים ו"משמיעים את קולם" על אותה 

פיסת אדמה. שני נרטיבים, שהם אחד. הסרט מורכב 
מפרגמטים, תמונות שקפאו בזמן וסיפורים שאיש אינו 

רוצה לשמוע. האנשים שמספרים, תלושים בחלל, באים 
ונעלמים, ללא נקודת אחיזה, ורק הנוף הדינאמי, עד, 

לדברים שחלפו על פניו. "עדות" הוא התעקשות קולנועית 
לייצר הקשבה מחודשת לאירועים יומיומיים שמרכיבים 

את זהותנו.
האירוע הופק בסיוע קרן רבינוביץ לאמנויות - פרוייקט 

קולנוע
 יום א’ / 29.5 / 19:00 / אולם 1 — אירוע למוזמנים בלבד

יום א’ / 29.5 / 23:30 / אולם 1 — פתוח לקהל הרחב

שלומי אלקבץ
נולד בבאר שבע וגדל בקרית ים. במשך 7 שנים בניו 

יורק שיחק בתאטרון הפרינג', כתב וצילם. ב-2001 והחל 
לעבוד עם רונית אלקבץ, אחותו, על טרילוגיה קולנועית 

העוסקת בחברה המזרחית בישראל דרך נקודת מבטה 
של אישה ומאבקה לחופש פנימי וחיצוני. החלק הראשון, 
“ולקחת לך אישה" השתתף בפסטיבל ונציה 2004, החלק 
השני "שבעה" פתח את שבוע המבקרים בקאן 2008. שני 

הסרטים זכו בפרסים רבים והופצו מסחרית בארץ ובעולם. 
החלק השלישי והסוגר, נמצא בתהליך עבודה. כמו כן, 

כתב וביים לטלוויזיה. “עדות" הוא סרטו הראשון כמפיק.  
מלמד קולנוע במכללת ספיר ובמנשר.

'עדות' שלמראית עין עוסק בעדויות העבר אודות הכיבוש 
ובהמשכיות הדיכוי והסבל של האוכלוסיה הפלסטינית, 

הוא למעשה מערך ושפה קולנועית המסמנים את האתגר 
לעתיד. בניית 'הארכיון המשותף' כתנאי ליצירת מרחב 

 ישראלי-פלסטיני המבוסס על אמת ושיוויון."
אייל סיוון, מתוך הספר "קולנוע דרום 2011" 

מפגש עם שלומי אלקבץ יתקיים יום ב׳ ה-30.5  בשעה 
17:00 במשכן אלה. ראו פירוט ב"תוכניות מיוחדות"

סרט פתיחת הפסטיבל

שלומי אלקבץ



סרט נעילת הפסטיבל
 ישראל / 2011 / עלילתי / 108 דקות 

 עברית / כתוביות באנגלית
 בימוי: יוסף סידר

 הפקה: דוד מנדיל, משה אדרי, לאון אדרי
משחק: שלמה בראבא, ליאור אשכנזי, עליזה רוזן, עלמה זק, 

 יובל שרף, מיכה לבינסון, נבו קמחי, דניאל מרקוביץ
 מקור: מובי פלוס, סרטי יונייטד קינג

 קרנות וגוף משדר: קרן הקולנוע הישראלי, קרן ירושלים,
קרן אביחי, אורנג’, מדיו, מפעל הפיס, Yes, ערוץ 10

הערת שוליים
הקרנת בכורה חגיגית בנוכחות הבמאי והשחקנים

שני חוקרי תלמוד – האחד עכבר ארכיונים וכתבי-יד 
שהפחד הגדול בחייו הוא לטעות, והשני כוכב מזהיר, 

רטוריקן נדיר ששמח על ההזדמנות לתווך את התלמוד 
לקהל הגדול – מתקוטטים ביניהם על פירורי ההוקרה 

שהתחום האיזוטרי שלהם מחלק. זה מכוער ואכזרי כמו 
שרק יריבות אקדמית מסוגלת להיות. אבל קצת יותר. כי 

 שני החוקרים הם גם אב ובנו.
 האירוע הופק בסיוע קרן הקולנוע הישראלי

וסרטי יונייטד קינג
 יום ה’ / 2.6 / 19:00 / אולם 1 — אירוע למוזמנים בלבד

יום ה’ / 2.6 / 23:30 / אולם 1 — פתוח לקהל הרחב

יוסף סידר
נולד בניו-יורק ב-1968. עלה עם משפחתו לישראל בגיל 

שש. גדל והתחנך בירושלים. מתגורר בתל-אביב, נשוי 
ואב לשלושה ילדים. למד פילוסופיה ותולדות התיאטרון 

באוניברסיטה העברית ולימודי קולנוע באוניברסיטת 
ניו-יורק. סרטו הראשון, "ההסדר" )2000( זיכה אותו בפרס 

אופיר לסרט הטוב ביותר. מאז ועד היום סרטיו הוקרנו 
בעשרות פסטיבלים בינלאומיים, הופצו מסחרית במדינות 

רבות וזכו בפרסים חשובים בארץ ובחו"ל.

"גיבוריו של סידר בסרטיו הם האנשים הפשוטים שעומדים 
מול הסמל הריק ואל מול עצמם ושואלים האם ימשיכו 

 לציית לחוק של האחר הגדול היא הציונות והמדינה."
ד"ר אבנר פיינגלרנט, מתוך הספר "קולנוע דרום 2011"

מפגש עם יוסף סידר יתקיים ביום ה׳ 2.6 בשעה 16:30 
במשכן אלה; ראו פירוט ב"תוכניות מיוחדות"

יוסף סידר



תוכנית תיעודית ישראלית

פסטיבל קולנוע דרום אוצר מסגרת חדשה לסרטים 
תיעודיים איכותיים שמדגישים רגע היסטורי-פוליטי 

 ואסתטי בקולנוע הישראלי התיעודי העכשווי.
השנה תחרות הסרטים התיעודיים מתמקדת בחמישה 
סרטים שהצליחו להציע נקודת מבט מאתגרת וחוויה 

קולנועית ייחודית, שפורצים את הגבולות הצורניים 
המקובלים לסרט תיעודי וכתוצאה מכך נוגעים ברגעי 

אמת במציאות המקומית. כל אחד מחמשת הסרטים 
הוא בעל קול ייחודי של יוצרו, המטפל בנושא שבחר 

בטוטאליות וללא פשרות, מבטא את נקודת המבט 
של הבמאי ובו זמנית מאתגר את הצופה להבין את 

המורכבות הגלומה בנקודת המבט של היוצרים. הפרס 
יוענק באופן שווה לחמשת הסרטים שנבחרו, על מנת 

ליצור במסגרת הפסטיבל דיאלוג ולא תחרותיות, צמיחה 
 ולא שיפוטיות.

הפסטיבל מבקש השנה למקם את התוכנית בהשראת 
רוחו ופועלו של ג'וליאנו מר-ח'מיס, שנרצח באופן 

טרגי ב-4 לאפריל 2011, על מנת להצדיע לפועל חייו, 
 שהשכיל להעניק עוצמה קול וייעוד לאמנות.

היצירתיות והדרישה לפענח את המציאות שהוצגה, 
המחויבות לזעוק באמצעות האמנות על אי צדק, לתבוע 
חירות אמנותית כפי שתבע ג'וליאנו, לחפש ללא לאות, 

להבין מי אנחנו, הוא המסר המשותף לסרטים.

  סרטים שיוקרנו במסגרת זו:
ג’יפסי דייווי - רחל לאה ג’ונס // הטרילוגיה האוזבקית - 
אבישי סיון // מותרות - דוד אופק // מטאדור המלחמה 

- אבנר פיינגלרנט, מכבית אברמזון // שפה אחת ודברים 
אחדים - נורית אביב

"הרגע שבו המציאות הופכת לאמנות, זה הרגע שמגדיר 
את הדוקומנטרי כפי שהוא מופיע השנה בפסטיבל דרום... 

הסרטים האלה מצליחים במקום שבו כל השאר נכשל בכך 
שהם עומדים לא רק על הסיפור אלא ממש על המבנה של 
 המציאות, של הסיפורים שאנחנו מספרים על המציאות..."

אורי ש. כהן, מתוך הספר "קולנוע דרום 2011"

 אירוע פתיחת התוכנית: הקרנת הסרט "מטאדור המלחמה"
ביום ב, ה-30.5, בשעה 19:00, אולם 1

 מפגש עם יוצרי התוכנית התיעודית יתקיים
 ביום ד׳, ה-1.6, בשעה 17:0, במשכן אלה

ראו פירוט ב"תוכניות מיוחדות"

קולנוע עלילתי עצמאי

פסטיבל קולנוע דרום מזהה את המגמה החדשה 
והמרתקת בקולנוע הישראלי שבה יותר ויותר יוצרים 

צעירים מפיקים סרטים עלילתיים באורך מלא ובתקציב 
הפקה מינימאלי. דבר זה מאפשר חופש פעולה מוחלט 

וכתוצאה מכך נולד קולנוע חופשי ממגבלות. אנו 
מאמינים שמגמה זו עשויה להשפיע ולשנות את הקולנוע 

הישראלי המוכר. לפיכך, השנה, לראשונה בפסטיבל, 
מוקדשת משבצת המיועדת לסרטים עלילתיים עצמאיים 

של במאים צעירים. מסגרת זו תיוחד לעשייה קולנועית 
פרועה, חצופה, המיועדת לערער ולאתגר את הקולנוע 

הישראלי המסחרי והסדור. קרן הקולנוע הישראלי תשקיע 
12,000 ש"ח בהפצתו של כל סרט שנבחר להקרנה 

במסגרת משבצת זו.

  סרטים שיוקרנו במסגרת זו:
 2 בלילה - רועי ורנר
 ג'ו + בל - רוני קידר

 חתולים על סירות פדלים - יובל מנדלסון, נדב הולנדר
פלנטה אחרת - עידן זעירא

"זהו קולנוע לגמרי אישי המתעקש על זכותו )או חובתו( 
להיות לגמרי קומוניקטיבי, קולנוע מהנה ומבדר החושף 

בראיה שנייה ושלישית מרבצים קולנועיים מהורהרים 
ומעשירים, קולנוע עצמאי המתנהל במקביל לזרם המרכזי 

 אך לא בנפרד ממנו."
אבי נשר, מתוך הספר "קולנוע דרום 2011"

אירוע פתיחת התוכנית: הקרנת הסרט "חתולים על סירות 
פדלים" ביום א׳, ה-29.5, בשעה 24:00, באולם 2

דיון בנושא קולנוע עלילתי עצמאי יתקיים ביום ב׳, ה-30.5 
 בשעה 15:00 במשכן אלה

ראו פירוט ב"תוכניות מיוחדות"
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הקולנוע של נורית אביב

 נורית אביב הפכה במשך שני העשורים האחרונים 
לאחד הקולות המרתקים והייחודיים בקולנוע התיעודי 

הבינלאומי. בסרטיה מבקשת אביב למצוא שפה קולנועית 
שתאפשר לה לצאת אל מסעותיה האינטלקטואלים. כבר 
בסרטיה הראשונים גילתה אביב משיכה לחקור את אופן 
פעולתה של השפה הכתובה במרחבי התרבות האנושית. 

טרילוגיית "השפה" שלה הכוללת את "משפה לשפה", 
"לשון קודש, שפת חול" ו–"שפה אחת ודברים אחדים" 
מתעסקת במורכבותה וחשיבותה של השפה בחייו של 

האינדיבידואל ושל הקולקטיב אליו הוא שייך. אביב 
מתעניינת בדינמיות של השפה העברית וביכולת שלה 
לנוע בזמן ובמרחב. בסרטה החדש "שפה אחת ודברים 

אחדים" שואלת אביב שאלות בנוגע לעבודת המתרגם. 
כיצד טקסט עברי עובר מטמורפוזה ונכתב מחדש בשפה 

אחרת. איזה תהליך עובר המתרגם בשעת התרגום ובאיזה 
אופן הוא חווה את העברית ביחס לשפה אליה הוא מתרגם 

את הטקסט. 

 נורית אביב
 נולדה בתל אביב ב-1945. במאית וצלמת קולנוע 

המתגוררת בצרפת. אביב היא אחת הדוקומנטריסטיות 
המרתקות שפועלות כיום בעולם. אביב שהחלה את 
הקריירה שלה כצלמת קולנוע עבדה עם מיטב במאי 
הקולנוע בעולם ביניהם אנייס ורדה, רנה ֲאְליֹו ועמוס 

גיתאי. היא נכנסה לספרי ההיסטוריה כאישה הראשונה 
שהתקבלה למגמת הצילום של ביה"ס היוקרתי לקולנוע 

IDHEC בפריז. מאוחר יותר היתה לאישה הראשונה 
בצרפת שזכתה להכרה כצלמת מהמכון הלאומי לקולנוע 
)CNC(. מוזיאון האמנות החשוב Jeu De Paume שבפריס 

הציג ב-2008 רטרוספקטיבה מקיפה שכללה סרטים 
שצילמה וכאלה שביימה. אביב היא גם הזוכה בפרס ע"ש 

הסופר, המשורר ומבקר הספרות אדוארד גליסאן לשנת 
2009. במסגרת הפוקוס על יצירותיה יקרין הפסטיבל 

בהקרנת טרום בכורה חגיגית את סרטה החדש "שפה אחת 
 ודברים אחדים", הסרט החותם את טרילוגיית השפה שלה.

הקרנות סרטיה של נורית אביב מתקיימות בשיתוף עם 
שגרירות צרפת

 סרטים שיוקרנו במסגרת זו:
 אובדן // אלנבי, קטע // האלפבית של ברולי בואברה

 לשון קודש, שפת חול // מקום, עבודה // משפה לשפה
שפה אחת ודברים אחדים

""הסרטים שלי מעידים שבמחשבה יש המון תשוקה. 
ולכן אני נוגעת בנושאים שיש בהם מחשבה ושהחוויה 
שקשורה במחשבה היא מאוד חזקה. המחשבה יוצרת 

 בגוף ריגוש. זה מה שמעניין אותי"
נורית אביב, מתוך ראיון שנערך עימה בספר "קולנוע 

דרום 2011"

מפגש עם נורית אביב יתקיים ביום ה׳, ה-2.6, בשעה 
11:00 באולם 2; ראו פירוט ב"תוכניות מיוחדות"

מתוך שפה אחת ודברים אחדים / נורית אביב

נורית אביב



 קולנוע עלילתי עצמאי
ישראל / 2011 / עלילתי / 83 דקות 
 עברית / כתוביות בעברית ובאנגלית

 בימוי: רועי ורנר
 הפקה: רועי ורנר

משחק: ירון ברובינסקי, קרן ברגר, 
 עומר ברנע, קרן מור, עדו רוזנבלום,

 דביר בנדק, עומר גרשון, ראובן ארגאי
 מקור: פירמה הפקות

קרן: קרן הקולנוע הישראלי

2 בלילה
הקרנת בכורה בנוכחות הבמאי

סיפורם של שני זרים, בחור ובחורה, 
הנפגשים בבר תל-אביבי ומחליטים 

להמשיך את הלילה ביחד. הם 
נוסעים לביתה, אך כאשר הם 

מגיעים ליעדם הם מגלים שכמו 
בכל עיר גדולה – אין מקום חנייה. 

החיפוש אחר מקום חנייה הופך 
אותם ל”שבויים” של הסיטואציה 

והם מוצאים עצמם במסע לילי רצוף 
דמויות מגוונות ואירועים מפתיעים

יום ב’ / 30.5 / 24:00 / אולם 2

 פוקוס נורית אביב
 גרמניה / 2002 / תיעודי / 30 דקות

 גרמנית / כתוביות בעברית ובאנגלית
 בימוי: נורית אביב

 הפקה: תומאס גייר
 Thomas Geyer- :מקור

Filmproduktion 
גוף משדר: ערוץ 8 - נגה תקשורת

אובדן
הקרנה בנוכחות הבמאית

הרהור פילוסופי הדן בתחושת 
האובדן שהותירו אחריהם 

האינטלקטואלים היהודיים הגרמניים 
שנאלצו לעזוב את גרמניה ערב 

מלחמת העולם השנייה ללא שוב. 
אביב נותנת לחבריה הגרמניים 
לדבר על מה שלדבריהם אבד 

לנצח בגרמניה עם היעלמותה של 
האינטליגנציה היהודית. הסרט בנוי 
כשוט אחד של שלושים דקות, מסע 

ברכבת שמקיפה את ברלין, עיר 
אבותיה של אביב. 

יום ה’ / 2.6 / 11:00 / אולם 2

 פוקוס נורית אביב
 ישראל / 2002 / תיעודי / 5 דקות

 בימוי: נורית אביב
 הפקה: עמית גורן

 מקור: עמית גורן הפקות
גוף משדר: ערוץ 8 - נגה תקשורת

אלנבי, קטע
הקרנה בנוכחות הבמאית

“אני מבקשת ליטול את המצלמה 
לרחוב אלנבי של ילדותי, מושקע 

ככל שהיה עבורי בהליכות תכופות 
עם אבי לחנויות צילום, המאכלסות 

אותו גם היום, וההופכות אותו 
ממילא מעניין לכל מעשה צילום 

המצטט את עצמו. אני מבקשת לצלם 
שוט אחד ארוך הנפתח למקרה, 

והמקבל על עצמו להכריע בכל רגע 
ורגע במה להתמקד”.

יום ה’ / 2.6 / 11:00 / אולם 2

מתוך 2 בלילה / רועי ורנר
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 קולנוע עלילתי עצמאי
 ישראל / 2011 / עלילתי / 80 דקות

 באנגלית
 בימוי: רוני קידר

 הפקה: אמיר פישמן
 משחק: סיון לוי, רומי אבולעפיה,

 רוני קידר
מקור: רוני קידר

ג’ו + בל
הקרנת בכורה בנוכחות הבמאית

קומדיית פשע שחורה ורומנטית 
אודות שתי בחורות לא רגילות, 
 המפתחות אהבה למולדת ואחת 

לשנייה על ציר פלורנטין – שדרות.
יום ד’ / 1.6 / 24:00 / אולם 2

 תוכנית תיעודית
 ישראל / 2011 / תיעודי / 90 דקות

אנגלית, ספרדית / כתוביות בעברית 
 ובאנגלית

 בימוי: רחל לאה ג’ונס
 הפקה: רחל לאה ג’ונס, פיליפ בלאיש

RLJ Productions :מקור 
קרנות וגוף משדר: הקרן החדשה 
לקולנוע וטלוויזיה, קרן הקולנוע 

הקנדית NFB, ערוץ 8 - נגה תקשורת

ג’יפסי דייווי
הקרנת טרום בכורה בנוכחות הבמאית

כיצד הפך נער לבן ששורשיו 
באלבמה לנגן פלמנקו צועני 

באנדלוסיה, ומה קרה בדרך? ג’יפסי 
דייווי מגולל את סיפורו של דויד 

סרווה ג’ונס, דרך חמש נשותיו וחמשת 
ילדיו – בינהם הבמאית – הם שיודעים 

טוב מכולם מיהו האיש שבא, ראה 
וכבש וכבש וכבש, כי הוא זה שפרט 

את כאבם על הגיטרה והרג אותם 
בשירה. דיוקן של אדם שהמציא את 
עצמו מחדש בחיפוש אחר האושר, 
יהא המחיר אשר יהא, ג’יפסי דייווי 

הוא גם דיוקן של משפחה.
יום ד' / 1.6 / 22:00 / אולם 1

 פוקוס נורית אביב
 צרפת / 2004 / תיעודי / 17 דקות

 צרפתית / כתוביות בעברית ובאנגלית
 בימוי: נורית אביב

 הפקה: פרדריק לוזי
מקור: נורית אביב

האלפבית של ברולי 
בואברה

הקרנה בנוכחות הבמאית
בשנות ה-50 יצר פרדריק ברולי 

בואברה, אמן מחוף השנהב, צורה 
חדשה של כתיבה המבוססת על 

שפתו, הבטה. הוא הפך 400 מילים 
בנות הברה אחת לפיקטוגרמות. 
מעטים משתמשים באופן פעיל 

בכתיבתו, אולם מוזיאונים ברחבי 
העולם מציגים את רישומיו.
יום ה’ / 2.6 / 11:00 / אולם 2

 תוכנית תיעודית
 ישראל / 2011 / תיעודי / 61 דקות

אוזבקית, רוסית, עברית / כתוביות 
 באנגלית ובעברית

 בימוי והפקה: אבישי סיון
 מקור: הפה הפעור הפקות

קרן: הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה

הטרילוגיה האוזבקית
בנוכחות הבמאי

מבט אל הזהות הבוכרית של שלושה 
גברים במשפחתו של הבמאי. מתוך 

ניסיון להבין מדוע התבייש בעדתו עד 
כה, עוקב הבמאי אחר אביו, המהגר, 

המרגיש מבודד בתוך משפחתו. 
החיפוש אחר מקור - אותנטי, גאה 
יותר - מוביל אותו להצטרף לסבו, 

שמבקר באוזבקיסטן אולי בפעם 
האחרונה בחייו. שלושת הגברים 

מייצרים גרסאות שונות לחוסר 
השתלבותם בחברה הישראלית 

לאורך הדורות, בין תל אביב, אור 
יהודה ואוזבקיסטן.

יום ב' / 30.5 / 22:00 / אולם 1

 סרט נעילה
 ישראל / 2011 / עלילתי / 108 דקות 

 עברית / כתוביות באנגלית
 בימוי: יוסף סידר

 הפקה: דוד מנדיל, משה אדרי,
 לאון אדרי

משחק: שלמה בראבא, ליאור אשכנזי, 
עליזה רוזן, עלמה זק, יובל שרף, מיכה 

 לבינסון, נבו קמחי, דניאל מרקוביץ
 מקור: מובי פלוס, סרטי יונייטד קינג

קרנות וגוף משדר: קרן הקולנוע 
הישראלי, קרן ירושלים, קרן אביחי, 

אורנג’, מדיו, מפעל הפיס, Yes, ערוץ 10

הערת שוליים
 הקרנת בכורה חגיגית

בנוכחות הבמאי והשחקנים
שני חוקרי תלמוד – האחד עכבר 

ארכיונים וכתבי-יד שהפחד הגדול 
בחייו הוא לטעות, והשני כוכב מזהיר, 

רטוריקן נדיר ששמח על ההזדמנות 
לתווך את התלמוד לקהל הגדול – 

מתקוטטים ביניהם על פירורי ההוקרה 
שהתחום האיזוטרי שלהם מחלק. 

זה מכוער ואכזרי כמו שרק יריבות 
אקדמית מסוגלת להיות. אבל קצת 

יותר. כי שני החוקרים הם גם אב ובנו.
 יום ה’ / 2.6 / 19:00 / אולם 1 — 

 אירוע למוזמנים בלבד
 יום ה’ / 2.6 / 23:30 / אולם 1 — 

פתוח לקהל הרחב

 הקרנת חוצות
 ישראל / 2010/ עלילתי / 88 דקות

 עברית
 בימוי: אדם סנדרסון ומולי שגב

הפקה: משה אדרי, לאון אדרי, אבי ניר, 
 דודוי זילבר, אבי נשר

מקור: סרטי יונייטד קינג, קשת, מטרו 
 תקשורת וארטומאס תקשורת

משחק: דב נבון, טל פרידמן, עלמה זק, 
אלי פיניש, אסי כהן, מריאנו אידלמן, 

 איל קיציס, יובל סמו, מאור כהן,
 מוטי קירשנבאום, אורנה בנאי

קרנות וגוף משדר: קשת וקרן רבינוביץ 
לאמנויות - פרוייקט קולנוע

זוהי סדום
האם אכן צדיק ורע לו רשע וטוב לו? 

האם לאלוהים בכלל אכפת? ואולי 
תושבי סדום הבינו מזמן שהדרך 

הנכונה היא לחיות את הרגע בלי 
לעשות חשבון? על שאלות אלה 
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ועוד מנסים להשיב חברי "ארץ 
נהדרת" בסרט הקולנוע הראשון 

שלהם, המגולל את השבוע האחרון 
בתולדות עיר החטאים המפורסמת 

 ביותר בהיסטוריה.
מיזם משותף לפסטיבל קולנוע דרום, 

קרן רבינוביץ לאמנויות – פרוייקט 
קולנוע, קשת ופורום קצ"ב

יום ד' / 1.6 / 20:00 / רחבת הסינמטק

 קולנוע עלילתי עצמאי
 ישראל / 2011 / עלילתי / 86 דקות

 עברית / כתוביות באנגלית
 בימוי: יובל מנדלסון, נדב הולנדר

 הפקה: יהונתן בר אילן
משחק: מיכאל מושונוב, דנה פרידר, 
מיכאל הנגבי, שמואל וילוז’ני, אילון 
קורח, יובל מנדלסון, ניתאי דגן, יוני 
 גולדווסר, גיא שפע פסו, שמואל וולף

 מקור: צ’אק צ’אק צ’אק סרט
קרן: קרן הקולנוע הישראלי

חתולים על סירת פדלים
הקרנת בכורה בנוכחות הבמאים

העלילה מספרת על זוג תיכוניסטים 
)פרידר ומושונוב(, שמגיע לירקון 

לחגוג חצי שנה של זוגיות יחד עם 
החתול הג’ינג’י והשמן של הבחורה. 

הם שוכרים סירת פדלים ושטים 
בירקון, אך למרבה הצער והאימה – 
החתול נופל למים שזוהמו בחומרים 

רדיואקטיביים בידי האדמירל 
)וילוז’ני(, ורצף הזוועות מתחיל.

יום א’ / 29.5 / 24:00 / אולם 2

 פוקוס נורית אביב
 ישראל / 2008 / תיעודי / 73 דקות

 עברית / כתוביות ברוסית
בימוי: נורית אביב / הפקה: אבי בנון, 

microvideo :סרג’ לאלו / מקור 
 קרן: קרן רבינוביץ לאמנויות -

פרוייקט קולנוע

לשון קודש, שפת חול
הקרנה בנוכחות הבמאית

הסרט מנסה להתחקות אחר 
העקבות שהותירה “לשון הקודש” 

ב”שפת החול” של ימינו דרך שיחות 
עם משוררים, סופרים ואמנים, 

שהשפה העברית היא חומר הגלם 

שלהם. הישג קולנועי נוסף של אביב 
הממשיכה לחקור את משמעות 

השפה בהבניית תרבות ותודעה. 
יום א’ / 29.5 / 12:00 / אולם 2

 תוכנית תיעודית
 ישראל / 2011 / תיעודי / 56 דקות 

 עברית / כתוביות באנגלית
 בימוי: דוד אופק

הפקה: אלינור קוברסקי, עדנה קוברסקי  
 מקור: עדן הפקות

 קרן: קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה
גוף משדר: YES דוקו

מותרות
הקרנת טרום בכורה בנוכחות היוצרים
דמותו של “מתאם” נעלם, נוסחאות 

מעורפלות המחשבות “אורך נשימה”, 
מחסנים עמוסי סחורות מרקיבות 

וחמורים שמתחפשים לזברות, כולם 
נוטלים חלק בפסיפס המשרטט 

מציאות הזויה בה רשעות וטיפשות 
משמשים בערבוביה. באמצעותם לוקח 

איתו הבמאי דוד אופק את הצופה 
למסע אל מחוזות האבסורד המכונה 

“הסגר הישראלי על עזה” ומציג לו 
את תוצאות החלטת ממשלת ישראל 

להטיל הגבלות על מעבר סחורות 
לרצועה. מבט אירוני – לעיתים קומי, 

תמיד טראגי, שמנסה לחשוף את 
מה שישראל משרטטת בציניות כקו 

המפריד בין קיום בסיסי למותרות.
יום ג' / 31.5 / 16:00 / אולם 1

 תוכנית תיעודית
 ישראל / 2011 / תיעודי / 70 דקות

 עברית / כתוביות באנגלית
 בימוי: אבנר פיינגלרנט, מכבית אברמזון

 קריאה: אלון אבוטבול
מקור: מכבית אברמזון, אבנר פיינגלרנט 

גוף משדר: קרן וגוף משדר: קרן 
רבינוביץ - פרויקט קולנוע, ערוץ 1

מטאדור המלחמה
 הקרנת טרום בכורה

בנוכחות הבמאים והמשתתפים
במהלך המלחמה בדרום – ינואר 2009 
באים אנשים מכל רחבי הארץ לצפות 
בעשן הכבד מעל עזה. הזירה המזרח 
תיכונית מתוארת בסרט כמו קורידה 

שבה יש מטאדור ושור, גלגל של 
מקריב וקרבן שאין מוצא ממנו, מלבד 
ההתמכרות למיתוס הכוח והמשיכה 

אליו כאל מקום אפל בנפש האדם. 
זהו מסע אבסורדי והזוי לארץ אהובה 

שהפצע המדמם שלה מכריע את 
חווית הקיום שלנו. 

יום ב’ / 30.5 / 19:00 / אולם 1

 פוקוס נורית אביב
 ישראל / 1998 / תיעודי / 81 דקות

 עברית / כתוביות באנגלית
 בימוי: נורית אביב

 הפקה: ליאורה קמינצקי 
 מקור: ליאורה קמינצקי

גוף משדר: ערוץ 8 - נגה תקשורת

מקום, עבודה
הקרנה בנוכחות הבמאית

במעט מאוד מילים, שרובן מאמרים 
מוסגרים, מצליחה נורית אביב לצלם 

דיוקן של מקום, המושב שקף, ושל 
המעסיקים והמועסקים בו. המעבידים 

מצד אחד ומולם שני המיעוטים, 
הפלסטינים והתיאלינדים, שנשכרו 

לעבודה, מציגים את הקלות הבלתי 
נסבלת של שוק העבודה המעוגן 
במערכת חוקים מתקדמת. שלוש 
תרבויות שונות במקום אחד ומה 

שמאחד בין כולם – העבודה.
יום ד' / 1.6 / 19:00 / אולם 2

 פוקוס נורית אביב
 ישראל / 2003 / תיעודי / 55 דקות

 עברית / כתוביות באנגלית
 בימוי: נורית אביב

הפקה: פרדריק לוזי, איתי תמיר ומרק 
 רוזנבאום, לוק וז’אן פייר דארדן

 מקור: טרנספקס הפקות
קרן: הקרן החדשה לקולנוע ולטלוויזיה

משפה לשפה
הקרנה בנוכחות הבמאית

עשרה אנשי מילים –משוררים, 
סופרים, זמרים – מדברים על יחסים 

מורכבים בין העברית לבין השפה 
האחרת, שפת הבית, שפת הילדות, 

זו שהמוסיקה שלה מהדהדת בתוכנו 
אפילו אם לעתים אין אנו זוכרים 

אותה יותר. בסדרה של פורטרטים- 
מונולוגים נפרסת מניפת השפה.

יום ג' / 31.5 / 11:00 / אולם 2
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 סרט פתיחה
 ישראל / 2011 / תיעודי / 80 דקות

 עברית / כתוביות באנגלית
 בימוי: שלומי אלקבץ

 הפקה: שלומי אלקבץ, סנדרין בראוור
תסריט ותחקיר: עופר עין גל ושלומי 

 אלקבץ
משחק: רונית אלקבץ, מנשה נוי, ריימונד 

 אמסלם, אסתי זקהיים,
 קרן מור, דקלה, אילנית בן יעקב,
 עופר חיון, זוהר ליבה, רועי אסף,

 אלברט אילוז
Wild Bunch, 2BGfilms :מקור 

קרנות וגופים משדרים: קרן רבינוביץ 
לאמנויות - פרוייקט קולנוע, נגה 

 Wild Bunch, ,8 תקשורת - ערוץ
CNC

עדות
 הקרנת טרום בכורה חגיגית
בנוכחות הבמאי והשחקנים

"עדות" הוא מונולוג אחד שמסופר 
ע"י 24 שחקנים. המילים נמסרות, 
והארץ נותרת דוממת. שורה של 

קולות, פנים, אנשים ומקומות. עדות 
הוא ניסיון לתאר את מערכת היחסים 

המדממת ואת היעדר הנפרדות של 
הפלסטינים והישראלים העומדים 

ו"משמיעים את קולם" על אותה 
פיסת אדמה. שני נרטיבים, שהם 
אחד. הסרט מורכב מפרגמטים, 
תמונות שקפאו בזמן וסיפורים 

שאיש אינו רוצה לשמוע. האנשים 

שמספרים, תלושים בחלל, באים 
ונעלמים, ללא נקודת אחיזה, ורק 

הנוף הדינאמי, עד, לדברים שחלפו 
על פניו. "עדות" הוא התעקשות 

קולנועית לייצר הקשבה מחודשת 
לאירועים יומיומיים שמרכיבים את 

זהותנו.
 יום א’ / 29.5 / 19:00 / אולם 1 — 

 אירוע למוזמנים בלבד
 יום א’ / 29.5 / 23:30 / אולם 1 — 

פתוח לקהל הרחב

 קולנוע עלילתי עצמאי
ישראל / 2011 / עלילתי / 90 דקות  

עברית, רוסית / כתוביות בעברית 
 ובאנגלית

 בימוי: עידן זעירא
 הפקה: יורם כסלו, עמי מילשטיין

 משחק: מישקה זילברשטיין
 מקור: קרומניון

קרן: קרן רבינוביץ לאמנויות - פרוייקט 
קולנוע

פלנטה אחרת
הקרנת בכורה בנוכחות הבמאי

צוות צילום בחיפוש אחר אדם 
שחי בתקופת השואה כילד בקרבה 

של להקת זאבים, במרחבי סיביר 
המדהימים. סרט על בדידות ועל 

תעתועי הגורל.
יום ג’ / 31.5 / 24:00 / אולם 2

 תוכנית תיעודית ופוקוס נורית אביב
ישראל, צרפת / 2011 / תיעודי / 70 

דקות / צרפתית, ספרדית , יידיש, 
איטלקית , רוסית, קטאלנית,אנגלית, 

גרמנית ערבית, עברית / כתוביות 
 בעברית ובאנגלית

 בימוי: נורית אביב // הפקה: איתי תמיר
 מקור: לילה סרטים בע”מ,

Les Films d-ici  
קרן: קרן רבינוביץ לאמנויות - פרוייקט 

קולנוע

שפה אחת ודברים אחדים
הקרנת טרום בכורה בנוכחות הבמאית

הסרט מציג עשרה דיוקנאות של 
מתרגמים המדברים כל אחד בשפתו. 
מסע חוצה ארצות ותרבויות אל תוך 
העברית מנקודות מבע ומבט שונים. 

המפגשים מגלים לנו באור חדש 
את השפה העברית דרך היצירות 
הגדולות שנכתבו בה: מהספרות 

המדרשית ועד ליצירות בנות זמננו. 
כולם מדברים בהתלהבות על מעשה 

התרגום, מתארים איך שינה את 
יחסם אל שפתם, אפשר להם להרחיב 

את גבולותיה עד קצה יכולתה שלה 
 עצמה. 

במהלך האירוע יתקיים מופע של 
אמנית הקול ויטוריה חנה – 22 אותיות 
יסוד. המופע מתקיים במסגרת אירועי 
מסלול מוזיקה ופסקול במכללת ספיר

יום ג’ / 31.5 / 18:30 / אולם 1

מתוך מותרות / דוד אופק 
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מתוך פלנדריה / ברונו דומו

קולנוע בינלאומי 



 הקולנוע של ברונו דומו 
רדיקליות חדשה בקולנוע הצרפתי

ברונו דומו, אורח הפסטיבל, הוא אחד הבמאים המעניינים 
והחשובים ביותר שפועלים כיום בעולם הקולנוע. על 
שניים מסרטיו הקודמים, “האנושות” ו”פלנדריה”, זכה 

בפרס הגדול של חבר השופטים בפסטיבל קאן. הקולנוע 
של דומו הוא קולנוע של פרדוקסים. הוא ריאליסטי ועם 

זאת חותר לסימבוליקה ולהפשטה. הוא סגפני בסגנונו 
ועוסק במאבק בין הגוף לנפש ובחיפוש אחר גאולה. 

יש בקולנוע שלו פרצי יצריות ואלימות שהם מפתיעים 
ומזעזעים דווקא בשל התרחשותם בנוף קולנועי מאופק 

לכאורה. 

ברונו דומו
דומו נולד ב-1958 בבאייל שבצרפת. הוא למד פילוסופיה 

יוונית וגרמנית, ואת “חיי ישו”, שהיה סרטו העלילתי 
הארוך הראשון, ביים ב-1997. הסרט זיכה את דומו בציון 
לשבח בתחרות “מצלמת הזהב” לסרטי ביכורים בפסטיבל 

קאן וסימן אותו כאחד היוצרים המעניינים והייחודיים 
בצרפת. סרטו הבא, “האנושות” מ-1999, זיכה אותו בפרס 

הגדול של חבר השופטים בקאן וקיבע את מעמדו כאחד 
 הקולות המרתקים שפועלים כיום בעולם הקולנוע. 
הקרנת סרטיו של ברונו דונו מתקיימת בשיתוף עם 

שגרירות צרפת בישראל

האנושות // הדוויג // חיי ישו // פלנדריה

"... המתח בין הגלוי לנסתר ובין נוכחות להיעדרות הוא 
מה שמעניין אותי יותר מכל בעשיית סרטים... יש קשר 

עז בין קולנוע לדת... אני מתכוון לכך שגם בקולנוע, בזמן 
הצפייה בסרט, כדי להיטמע בחוויה אתה חייב להאמין 

 בנוכחותו של הנעדר מול עיניך."
ברונו דומו, מתוך ראיון שנערך עימו בספר "קולנוע דרום 

"2011

מפגש עם ברונו דומו יתקיים ביום ג׳, ה-31.5, בשעה 15:00 
במשכן אלה; ראו פירוט ב"תוכניות מיוחדות"

 הקולנוע של דני קוטה 
מבט על הקולנוע הקנדי העצמאי

אנרגיות חדשות מנשבות בקולנוע הצעיר של קנדה בשנים 
האחרונות. במאים צעירים שזה להם הסרט הראשון 

או השני בוחרים להציג קולנוע אמיץ, מאתגר ולא 
קונבנציונאלי. סרטים אלו משקפים הלך רוח חדש וצעיר 
שרוצה יותר מהכול לצאת מתוך הקלישאות הקולנועיות 

המקובלות ולהציע במקום זאת ניסיונות קולנועיים בנרטיב, 
בצילום ובעריכה. במסגרת זו יארח הפסטיבל את הבמאי 

דני קוטה. קוטה נחשב לאחד הבמאים הצעירים המבטיחים 
וכבר זכה במספר פרסים יוקרתיים. סרטיו מתמקדים 

בסיפורים קטנים משולי החברה, ומצולמים בעיקר בקוויבק, 
באזור דובר הצרפתית של קנדה.

דני קוטה
נולד בניו-ברונסוויק, קנדה ב-1973. החל את דרכו ככתב 

וכמבקר קולנוע חשוב בקנדה. הוא נודע בעיקר כאחד 
ממובילי סצנת הקולנוע העצמאי ודל האמצעים בקוויבק. 
כמבקר שיסה את עטו בקולנוע של הזרם המרכזי וטען כי 

הוא ברובו באנלי ומשעמם. סרטו הראשון “מדינות הצפון” 
)2005( משך אליו תשומת לב בינלאומית ומיקם אותו 

כבמאי ייחודי עם סגנון בלתי מתפשר. סרטיו הבאים מקמו 
אותו כאחד הקולות הבולטים והייחודיים בקולנוע הצפון 

אמריקאי העצמאי. 

 גוויות // חיינו הפרטיים // כל מה שהיא רוצה
מדינות הצפון // קרלינג

"...האנשים בסרטים שלי הם לא אנשי שוליים ואינם 
משונים – הם רק מעט מחוץ לציוויליזציה.... אני אוהב 

אנשים כאלה שמתחבאים מעט מהחברה, ... האם נאבד 
 אותם או שנחזיר אותם לעולם הנורמלי לכאורה...?"

דני קוטה, מתוך ראיון שנערך עימו בספר "קולנוע דרום 
"2011

מפגש עם דני קוטה יתקיים ביום ד׳, ה-1.6, בשעה 15:00 
במשכן אלה; ראו פירוט ב"תוכניות מיוחדות"
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 הקולנוע של וונג בינג
זרמים חדשים בקולנוע הסיני

פסטיבל קולנוע דרום מתמקד השנה בקולנוע הסיני 
העצמאי של השנים האחרונות. בעזרת השיכולולים 

הטכנולוגיים שהביא איתו העידן הדיגיטלי, צמח לו דור 
של קולנוענים שלמד להפיק בתקציבים זעומים. זהו דור 
שזנח את הסגנון הראוותני והאלגנטי של אבותיו וחיפש 
לעצמו דרך חדשה שהיא מוסרית ואסתטית גם יחד. בין 

אם בתוך ערי הספר או האיזורים הכפריים המרוחקים, 
ביקש לעצמו דור זה לתאר את המציאות המשתנה של 
סין בזמן הווה ללא כחל וסרק ולעיתים אף ללא אישור 

השלטונות. התוצאה היא קולנוע אינטואיטיבי מאוד 
ומפתיע בעוצמתו. זהו קולנוע שאינו מעוניין לשקף 

מציאות, אלא מחפש דרכים לאחוז באופן שוויוני בהווה. 
במסגרת זו יציג הפסטיבל את סרטיו של הבמאי הסיני 
המוערך וונג בינג ויארח את ליהונג קונג, מפיקת סרטיו 

האחרונים של בינג. 

וונג בינג

יליד 1967. בינג הוא ללא ספק אחד מנושאי דיגלו של 
הדור החדש בקולנוע הסיני העכשווי. הוא נחשב לאחד 

הבמאים הדוקומנטריים הבכירים לא רק במולדתו, אלא גם 
בעולם. בינג פרץ לתודעה הבינלאומית עם סרטו “מערבה 

למסילות” )2003(, סרט תיעודי בין 9 שעות שמספר את 
סיפור התפוררותה של הרובע התעשייתי בעיר שניאנג. 

הסרט חושף את דעיכתה של המערכת הכלכלית 
הסוציאליסטית בסין שגוררת אחריה שינויים עצומים 

שמערך החיים של הפועלים והקהילה. הסרט זכה בפרס 
הראשון בפסטיבל הקולנוע התיעודי במרסיי. סרטו האחרון 

של בינג, שהוא גם סרטו העלילתי הראשון, “המחפורת” 
)2010( היה ה-film sorpresa בפסטיבל ונציה האחרון. 

ליהונג קונג
ליהונג קונג נולדה בשנחאי ולמדה תקשורת באוניברסיטת 
פריז 8. לאחר תקופה קצרה כעיתונאית בתחום הטלוויזיה, 

החלה לעבוד עם הבמאי הסיני וונג בינג. קונג הפיקה 
את סרטיו האחרונים של בינג ביניהם: "פנגמינג, זיכרון 

סיני", "נפט גולמי", "איש ללא שם" ואת סרטו העלילתי 
"המחפורת".

 איש ללא שם // המחפורת
מערבה למסילות // פנגמינג, זיכרון סיני 

"מצב האנושות הוא מאוד שונה מהייצוג הנוצץ 
והאופטימי שמשודר אלינו מדי יום, בעיקר במה שנהוג 
לכנות כעולם המתורבת. רעיונות של שוויון וחירות הם 

פיקטיביים לחלוטין בעיקר במקום שאני בא ממנו. לכן אני 
תמיד מבקש לתעד מציאות ללא פילטרים וללא עידון, 

 לצלם את מה שיש".
וונג בינג, מתוך ראיון שנערך עימו בספר "קולנוע דרום 

"2011

 מימין לשמאל: וונג בינג, ליהונג קונג,
פבלו לארין, ריצ'ארד פניה
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קולנוע פוליטי חדש מצ’ילה

צ’ילה הצמיחה בעשר השנים האחרונות סצינה קולנועית 
מרשימה שמורכבת בעיקר מחבורה צעירה של יוצרי 

קולנוע עצמאיים. יוצרים כמו חוזה לואיס טורה לבייה, ניל 
אטלה ופבלו לארין החזירו את הקולנוע הצי’ליאני למרכז 
המפה הבינאלומית. יוצרים צעירים אלה מנסים להתמודד 

עם ההווה הצי’ליאני שספוג כל כולו במשקעי העבר, 
כאמור, צ’ילה מנסה עדיין להתאושש מזכרונות העבר 

הכוללים 17 שנות דיקטטורה אכזרית. הקולנוע הצי’ליאני 
הצעיר מהווה ניסיון כן ליצור שפה חדש שתאפשר הבנה 

של העבר מצד אחד, ואמונה בחיים למען העתיד, מצד 
שני. במסגרת זו מארח הפסטיבל את במאי הקולנוע 

הצי’ליאני פבלו לארין. 

פבלו לארין
נולד בסאנטיאגו, צ’ילה ב-1976. למד קולנוע ותקשורת 

באוניברסיטת UNIACC. סרטו השני “טוני מנרו” )2008(, 
משך אליו את תשומת לב המבקרים והיה אחד הסרטים 

המסקרנים בקאן באותה שנה. סרטו החדש “פוסט מורטם” 
)2010( הוקרן בבכורה בפסטיבל ונציה האחרון. סרטיו 
עוסקים באופן בו משפיע העבר האפל על האינטימיות 

הבסיסית ביותר של בני אותה חברה.

 טוני מנרו – פבלו לארין //  פוסט מורטם – פבלו לארין 
נוסטלגיה לאור – פטריסיו גוסמן 

"סרטיו של לארין מהווים הזדמנות נדירה להיחשף 
לקולנוע של צ'ילה הרחוקה... מול העצמה של הדימויים 
והתחכום של העלילות, ראוי לזכור שהעבר נותר בלתי 

מושג ומה שיש לנו בצד הנאה מהקולנוע המשובח, מהווה 
פרשנות נוספת במסגרת שיח לאומי רווי קונפליקטים על 

אודות אירועים שמותירים טראומות עמוקות בתרבות 
 ובזיכרון של הצ'יליאנים" 

ד"ר צבי טל, מתוך הספר "קולנוע דרום 2011"

 תוכנית מיוחדת בעריכת ריצ'רד פניה
קולנוע תיעודי עכשווי ממקסיקו 

מקסיקו היא בעלת מסורת ארוכת שנים של עשייה 
תיעודית; המהפכה המקסיקנית )1910-1917( הפכה 

לאירוע הפוליטי הראשון שצולם באופן רחב, כאשר 
עשרות צוותי צילום בינלאומיים מקליטים כל זווית 

של המאבק. בשנים האחרונות אנו עדים לפריחה של 
במאים מקסיקנים בזירה הבינלאומית כמו אלחנדרו 

גונזלס אינריטו, אלפונסו קוארון ואחרים, אולם בצילם 
ובמקביל אליהם התחיל להיווצר זרם של קולנוע תיעודי 
דינאמי וצעיר, שאותו יבקש ריצ'רד פניה לחשוף. בעזרת 
הצגת קליפים ממספר עבודות עכשוויות והקרנה באורך 
מלא של הסרט "שומר הלילה", סרטה החדש של נטליה 
אלמדה היישר מפסטיבל קאן, ידון פניה בזרמים חדשים 

בקולנוע המקסיקני התיעודי.  

 ריצ'רד פניה
מנהל פסטיבל הקולנוע של ניו יורק

ריצ'רד פניה הוא מנהלו האומנותי של המחלקה 
הקולנועית בלינקולן סנטר ופסטיבל הקולנוע של ניו-יורק 
החל מ-1988. במסגרת עבודתו בלינקולן סנטר הוא אצר 

רטרוספקטיבות חשובות לבמאים כמו מיכאלאנג'לו 
אנטוניוני, סשה גוטארי, עבאס קאוריסטמי, יסוז'ירו אוזו 
ואחרים, כמו גם סדרות קולנועיות שמוקדשות לסרטים 
ממדינות שונות: ישראל, קובה, פולין, הונגריה, קוריאה, 

ארגנטינה, טיוואן. הוא פרופסור במחלקה ללימודי קולנוע 
באוניברסיטת קולומביה ומתמחה בתיאוריות קולנועיות 

ובקולנוע בינלאומי.

מפגש עם ריצ'רד פניה והקרנת מקבץ קולנוע תיעודי 
ממקסיקו יתקיים ביום א׳, ה-29.5 בשעה 14:00 באולם 2
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 פוקוס וונג בינג
 סין, צרפת / 2009 / תיעודי / 79 דקות

 בימוי: וונג בינג
 הפקה: ליהונג קונג, לואי פרינס

Galerie Chantal Crousel :מקור

איש ללא שם
הקרנת בכורה בנוכחות המפיקה

על חורבותיו של כפר נטוש המוקף 
חומה ישנה מתגורר אדם שאין לו 

שם. בשעות היום הוא עובד כמו חיה 
בתוך החורבות והשדות ובלילה הוא 

ישן כפראי במערה.
מבט נדיר בדמות אקסצנטרית משולי 
החברה אשר מעלה שאלות קיומיות 

בדבר טבע האדם ומקומו בעולם.
יום ד' / 1.6 / 21:30 / אולם 2

 פוקוס דני קוטה
 קנדה / 2009 / עלילתי / 72 דקות

 צרפתית / כתוביות בעברית ובאנגלית
 בימוי: דני קוטה

 הפקה: סילבין קורבל , סטפני מוריסה
משחק: ז’אן פול קולמו, אטיין גרוטמאן, 

 מרק סקניו
Visit Films :מקור

גוויות
הקרנת בכורה בנוכחות הבמאי

ז’אן פול קולמו הוא פנסיונר בן 74 
שאוסף בחצר ביתו מכוניות, שאריות 

וגרוטאות במשך קרוב ל -40 שנה. 
בתוך הררי הגרוטאות שבחצרו 

הוא מעביר את שגרת יומו בשיפוץ 
ומכירת חלקי חילוף למכונאי רכב 
ואספנים. יום אחד פולשת לחצרו 

חבורה של ארבעה אנשים במטרה 
להשתכן שם ולמצוא מקלט. קוטה 

ממשיך גם כאן בסגנונו המינימליסטי 
והייחודי ומערבב בין קולנוע תיעודי 

לעלילתי. 
יום ד' / 1.6 / 13:00 / אולם 2

 פוקוס ברונו דומו
 צרפת / 1999 / עלילתי / 148 דקות

 צרפתית / כתוביות בעברית ובאנגלית
 בימוי: ברונו דומו

 הפקה: ג’אן ברייה, ראשיד בושארב
משחק: עמנואל שוטה, סברין קניל, 

 פיליפ טולייה
Doc & Film Internationa :מקור

האנושות
הקרנה בנוכחות הבמאי

פראון, מפקח משטרה מלנכולי חי 
עם אמו בעיירה קטנה ליד ליל. 

הוא מתמנה לחקור פרשה קשה של 
אונס ילדה בת 11 ורציחתה. פראון 
מתקשה להביע רגשות, ומבלה את 

מרב זמנו ברכיבה על אופניים וגינון. 
שכנתו, בחורה צעירה שמקיימת חיי 
מין סוערים, מנסה לפתות אותו ובכך 
מערערת את שלוותו. )מעל גיל 18( 

יום ב' / 30.5 / 20:30 / אולם 2

מתוך קרלינג / דני קוטה 
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 פוקוס ברונו דומו
 צרפת / 2009 / עלילתי / 120 דקות

 צרפתית / כתוביות בעברית ובאנגלית
 בימוי: ברונו דומו

 הפקה: ג’אן ברייה, ראשיד בושארב
משחק: ג’ולי סוקולובסקי, קארל 

 סרפידיס, יאסין סלימה, דיוויד דבאל
מקור: סרטי יונייטד קינג

הדוויג
הקרנה חגיגית בנוכחות הבמאי
בשל גילויי האמונה העיוורת 

הקיצוניים של הנזירה הצעירה 
הדוויג, מחליטה אם המנזר להענישה 

ולסלקה חזרה אל בית משפחתה 
בפריס. הדוויג הופכת שוב לסלין, 

נערה בת 20 ובתו של שר בממשלת 
צרפת. התשוקה העזה שלה 

לאלוהים, הזעם העצור שבתוכה 
והמפגש המקרי שלה עם יאסין 

ונאסיר מובילים אותה לעבר מעשה 
אלים ומטורף. 

יום ג' / 31.5 / 21:30 / אולם 1

 פוקוס וונג בינג
 סין / 2010 / עלילתי / 114 דקות

 מנדרינית / כתוביות בעברית ובאנגלית
 בימוי: וונג בינג

 הפקה: קונג ליהונג
Wild Bunch :מקור

המחפורת
הקרנת בכורה בנוכחות המפיקה

בסוף שנות ה -50 הממשלה הסינית 
שלחה אלפי אזרחים שנחשבו 

‘מתנגדי משטר ימניים’ למחנות 
עבודה בצפון מערב סין ל”חינוך 

מחדש”. הסרט מתאר את קורותיהם 
של האסירים והסוהרים במחנה 

עבודה במדבר גובי הנאבקים בכדי 
לשרוד. תנאי המחייה הבלתי 

אפשריים והרעב התמידי במחנה 
מקלפים בהדרגה את אנושיותם של 

האסירים והופכים אותם לחיות. 
סרטו העלילתי הראשון של וונג בינג 

שצולם ללא אישור הרשויות בסין.
יום ד' / 1.6 / 16:30 / אולם 1

 פוקוס ברונו דומו
 צרפת / 1997 / עלילתי / 96 דקות

 צרפתית / כתוביות בעברית ובאנגלית
 בימוי: ברונו דומו

 הפקה: ג’אן ברייה, ראשיד בושארב
משחק: סמואל בוידין, דיוויד דוש, 

 מג’ורי קוטריל, קדר קאטוף
Doc & Film International :מקור

חיי ישו
הקרנה בנוכחות הבמאי

פרדי וקבוצת חבריו חיים על דמי 
אבטלה בפלנדריה שבצפון צרפת. 
הם מעבירים את הזמן ברכיבה על 

אופנועים ובהיטפלות למהגרים 
ערבים. המתח בין שתי הקבוצות 
מגיע לשיא, כאשר קאדר הערבי 

מציע נישואים למארי, שבה פרדי 
מאוהב. )מעל גיל 18( 

יום ג' / 31.5 / 13:00 / אולם 2

מתוך הדוויג / ברונו דומו 

קולנוע בינלאומי ש תקצירים  27



 פוקוס דני קוטה
 קנדה / 2007 / עלילתי / 82 דקות

בולגרית,צרפתית, אנגלית / כתוביות 
 בעברית ובאנגלית

 בימוי: דני קוטה 
 הפקה: דני קוטה

משחק: אנסטסיה ליטובה, פנקו 
 גוספודינוב

Nihil Productions :מקור

חיינו הפרטיים
הקרנת בכורה בנוכחות הבמאי

לאחר מערכת יחסים ארוכה דרך 
האינטרנט, מילנה ופיליפ מחליטים 

סוף סוף להיפגש. מילנה, מהגרת 
ותיקה מבולגריה שחיה באזור כפרי 

ומרוחק בקוויבק, מתנדבת להזמין 
את פיליפ, צלם פלרטטן מסופיה, 

בולגריה, אל הקוטג’ המבודד שלה. 
השניים מבלים את זמנם בדיבורים 
וזיונים, אולם שגרתם הפסטורלית 
מופרת על-ידי סדרה של אירועים 

בלתי צפויים. 
יום ג' / 31.5 / 19:30 / אולם 2

 קולנוע צ’יליאני
 צ’ילה / 2008 / עלילתי / 97 דקות

 ספרדית / כתוביות בעברית ובאנגלית
 בימוי: פבלו לארין

 הפקה: חואן דה דיאוס לארין
משחק: אלפרדו קסטרו, פאולה לאטוס, 

 הקטור מורלס
Funny Balloons :מקור

טוני מנרו
הקרנה בנוכחות הבמאי

סנטיאגו, 1978. ראול הוא רוצח 
סדרתי בן חמישים פלוס עם אובססיה 

מטורפת לטוני מנרו, גיבור הסרט 
“שיגעון המוזיקה” בגילומו של ג’ון 

טרבולטה האגדי. ברקע הדיקטטורה 
הרצחנית של פינושה במלוא 

תנופתה, מעלימה אנשים מבתיהם, 
ומייצרת חברה פרנואידית שבה אדם 
לאדם זאב. ראול יושב בבית הקולנוע 

ולומד בעל-פה את התפקיד.
הוא מתכנן להופיע בתחרות טלוויזיה 

שמחפשת אחר הכפיל הטוב ביותר 
של טוני מנרו. )מעל גיל 18(

 יום א’ / 29.5 / 17:00 / אולם 2
יום ה’ / 2.6 / 19:30 / אולם 2

 פוקוס דני קוטה
 קנדה / 2008 / עלילתי / 105 דקות

 צרפתית / כתוביות בעברית ובאנגלית
 בימוי: דני קוטה

 הפקה: סטפני מוריסה
משחק: איב דוראנקו,ניקולס קנואל, 

 לורן לוקאס
Funfilm Montreal :מקור

כל מה שהיא רוצה
הקרנת בכורה בנוכחות הבמאי

באזור כפרי מרוחק בקוויבק, ג’ייקוב 
איש מאפיה לשעבר וקרלי, בתו 

החורגת והמרדנית מנסים למצוא 
פתרון לבעיותיהם הכלכליות. 

מיואשים ומוטרדים מהיעלמותה של 
אם המשפחה ומוקפים חבורה של 
פושעים מאיימים, השניים מנסים 
לשרוד. קרלי יוצאת למסע נקמה 
בעולם אכזרי הנשלט בידי גברים.

יום ה’ / 2.6 / 16:30 / אולם 2

 פוקוס דני קוטה
 קנדה / 2005 / עלילתי / 94 דקות

 צרפתית / כתוביות בעברית ובאנגלית
 בימוי: דני קוטה

 הפקה: דני קוטה, סטפני מוריסה
משחק: כריסטיאן לבלאנק, תושבי 

 ראדיסון
Nihil Productions :מקור

מדינות הצפון
הקרנת בכורה בנוכחות הבמאי

סרט הביכורים ההיפנוטי והחידתי 
של דני קוטה הממוקם בצפון קוויבק. 

גבר ממונטריאול מבקש לסיים את 
חייה של אימו החולה מתוך רחמים. 
הוא נוסע במכונית צפונה אל העיר 

ראדיסון בכדי להתחיל בחיים 
חדשים. קוטה מערב בחופשיות בין 

קולנוע תיעודי לעלילתי ומצליח 
ליצור יופי ויזואלי נדיר. 

יום ב' / 30.5 / 18:00 / אולם 2

 פוקוס וונג בינג
 סין / 2003 / תיעודי / 555 דקות

 מנדרינית / כתוביות בעברית ובאנגלית
 בימוי: וונג בינג 
 הפקה: זאו זאו

Wil Productions :מקור

מערבה למסילות
הקרנת בכורה בנוכחות המפיקה

סרטו הראשון של בינג הוא יצירה 
מונומנטאלית בת כ -9 שעות 

שצולמה במשך השנים 1999-2001 
ומחולקת לשלושה חלקים: “חלודה”, 

“שרידים”, “מסילות”. הסרט מספר 
את תהליך דעיכתו האיטית של מחוז 

התעשייה טיאקסי בעיר שניאנג. 
זהו אזור שהיה פעם דוגמא מופתית 

לכלכלה הסוציאליסטית הסינית. 
בחלוף השנים ועם המעבר לתעשיות 
אחרות, המפעלים של מחוז טיאקסי 
מתחילים להסגר והמרקם החברתי 
של המחוז מתחיל להיפרם. יצירת 
מופת שהגדירה מחדש את גבולות 

הקולנוע התיעודי. הסרט יוקרן 
בשלושה חלקים.

 יום ב' / 30.5 / 12:30 / אולם 2
 יום ג' / 31.5 / 15:00 / אולם 2
יום ה' / 2.6 / 13:30 / אולם 2

 קולנוע צ’יליאני
צ’ילה / 2010 / תיעודי / 90 דקות / 

 ספרדית / כתוביות בעברית ובאנגלית
 בימוי: פטריסיו גוזמן

 הפקה: ג’וטה קרג, ג’טה מרטנס,
 רנטה סאץ’

Pyramide International :מקור

נוסטלגיה לאור
במדבר אטקמה בצ’ילה אסטרונומים 

מכל העולם משקיפים עמוק לתוך 
הקוסמוס בחיפוש אחר תשובות 
הנוגעות ליסודות החיים. לידם, 

קבוצה של נשים חופרות בחולות 
המדבר בחיפוש אחר חלקי גוף של 

יקיריהם שנרצחו והושלכו ללא 
קבורה על-ידי משטרו הדיקטטורי של 

פינושה. 
יום ג' / 31.5 / 22:00 / אולם 2
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 קולנוע צ’יליאני
 צ’ילה / 2010 / עלילתי / 98 דקות

 ספרדית / כתוביות בעברית ובאנגלית
 בימוי: פבלו לארין

 הפקה: חואן די דיוס לארין
משחק: אלפרדו קסטרו, אנטוניה זגרס, 

 חיימה ואדל
Funny Balloons :מקור

פוסט מורטם
הקרנת בכורה בנוכחות הבמאי

מריו הוא פקיד אפרורי במכון 
הפתולוגי של סנטיאגו ערב 

המהפכה הצבאית בצ’ילה. הוא 
מאוהב בשכנתו, חשפנית ורקדנית 

קברטים קומוניסטית, המתגוררת 
מעבר לכביש. בוקר אחד הוא מגלה 
שדירתה מעבר לכביש נהרסה כליל 
והיא עצמה נעלמה. במכון הפתולוגי 

מתחילות להיערם עוד ועוד גופות. 
יום ב' / 30.5 / 16:00 / אולם 1

 פוקוס ברונו דומו
 צרפת / 2006 / עלילתי / 91 דקות

 צרפתית / כתוביות בעברית ובאנגלית
 בימוי: ברונו דומו

הפקה: ראשיד בושארב, ג’אן ברייה, 
 מוריאל מרלן

משחק: עמנואל שוטה, סברין קניל, 
 פיליפ טולייה

מקור: לב סרטים ובתי קולנוע

פלנדריה
הקרנה בנוכחות הבמאי

אנדרה, איכר צעיר וקהה חושים 
בכפר מרוחק בצפון צרפת, מקיים 

מערכת יחסים מינית אך חסרת רגש 
עם בארב. הוא מסרב להביע את 

אהבתו אליה, והיא פונה לזרועותיו 
של גבר אחר. הגברים בכפר 

מתגייסים לצבא ונשלחים להילחם 
במדינה עלומה במזרח התיכון. 

המתח והאימה של שדות הקרב, 
מוציאים את כל החייתי שבהם, 
ומובילים אותם למעשי אלימות 

קשים. )מעל גיל 18(.
יום ד' / 1.6 / 15:00 / אולם 2

 פוקוס וונג בינג
סין, הונג-קונג, בלגיה / 2009 / תיעודי 

/ 186 דקות / מנדרינית / כתוביות 
 בעברית ובאנגלית

 בימוי: וונג בינג
 הפקה: ליהונג קונג, לואי פרינס

Wil Productions :מקור

פנגמינג, זיכרון סיני
הקרנת בכורה בנוכחות המפיקה

סיפורה של פנגמינג, אישה אצילה 
וחזקה שנקלעה למאורעות 

ההיסטוריים שליוו את המהפכה 
הסינית. וונג, בעלה של פנגמינג, 

היה עיתונאי שפרסם מספר מאמרי 
ביקורת כלפי תנועת המהפכה 

הסוציאליסטית בסין. הוא הותקף 
על אמירות אלה ונדון יחד עם 

אשתו פנגמינג לעונש מאסר ממושך 
במחנות העבודה הסיניים. הסרט בנוי 
כעדות אחת רציפה המתארת ממקור 

ראשון את האירועים ההיסטוריים 
המשמעותיים שהתחוללו בסין 

במהלך המאה ה-20.
יום א’ / 29.5 / 20:00 / אולם 2

 פוקוס דני קוטה
 קנדה / 2010 / עלילתי / 92 דקות

 צרפתית / כתוביות בעברית ובאנגלית
 בימוי: דני קוטה

 הפקה: דני קוטה, סטפני מוריסה
 משחק: עמנואל בידו, פילומן בידו

Doc & Film International :מקור

קרלינג
הקרנת בכורה חגיגית בנוכחות הבמאי

מבט חד על חייהם הפרטיים של 
אב ובתו המתגוררים בשולי החברה 
באזור כפרי מרוחק ומושלג בקוויבק. 

ז’אן פרנסואה, הוא אב חד הורי 
המגדל לבדו את בתו ז’וליבן, נערה 

מסתורית ומתבודדת שממעטת 
לצאת מהבית. ז’אן פרנסואה מבקש 
לחנך את בתו בעצמו ומבודד אותה 

מהחברה. הוא חושש שהיא תפגע 
ממגע עם העולם החיצון ממש כשם 
שהוא נפגע בעבר. מערכת היחסים 

השבירה בין האב לבתו תעמוד 
למבחן בגין נסיבות קודרות. 
 יום ד' / 1.6 / 19:30 / אולם 1

יום ה' / 2.6 / 21:30 / אולם 2 

מתוך טוני מנרו / פבלו לארין 
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מתוך חג שמח / לוצה מרואני

קולנוע דרום החדש 
תוכנית בוגרים



קולנוע דרום החדש ש תוכנית בוגרים

פסטיבל קולנוע דרום החל את דרכו כארוע הגמר של 
סרטי הבוגרים במחלקה לקולנוע וטלוויזיה של ‘ספיר’ 

ואנחנו למרבה החוצפה והיומרה קראנו לכך – פסטיבל 
קולנוע. כנראה שצריך הרבה חוצפה ועזות מצח בשביל 

להצליח ליצור ארוע קולנועי משמעותי מחוץ למרכז 
הדומיננטי כל כך בארץ – תל אביב. לשמחתנו ההימור 

ואולי גם התמימות הצליחו והובילו אותנו ליילד קול חדש 
בקולנוע הישראלי הצעיר. קול שיש בו רגש ואכפתיות, 

קול שיש בו אומץ לחפש סיבה ומשמעות ולא לפחד 
לטעות, קול שיש בו חופש להתבונן בעיניים חדשות על 

הזמן מבלי לחשוש לבזבז אותו ולגלות אותו מחדש. קול 
שמגלה דמויות ומוכן לאהוב גם את הנידחים והשוליים. 

קול שלא משרת שום אג’נדה מלבד את המבט הפרטי 
של היוצר אודות העולם אותו הוא בורא ורואה. זו גאווה 

גדולה לחגוג עשור לפסטיבל ולמחלקה ולהציג 27 סרטים 
חדשים של בוגרינו הטריים, הם עבורנו הקול של הקולנוע 

אותו אנו מבקשים לברוא, הם עבורנו האנשים שיצטרכו 
לקחת על עצמם את ההובלה של תרבות בתוך שאלה 

קיומית מתמדת ואנחנו רוצים להאמין שנתנו להם מקצת 
מהכלים לעמוד בכך.

הקטגוריות לפרסים בתחרות סרטי הבוגרים

פרס הסרט המצטיין ע”ש מיקה אילון ובשיתוף הרשות 
 השנייה לטלוויזיה ולרדיו

 פרס הדון קישוט – הסרט המאתגר, באדיבות “קשת” 
 פרס הפורמט הטלוויזיוני באדיבות “קשת” 

 פרס ההפקה באדיבות רוג'ר וחגית דיץ 
 פרס הצילום באדיבות אגודת הסטודנטים במכללת ספיר 

 פרס העריכה
 פרס הארט באדיבות סינמטק שדרות

 פרס מוזיקה מקורית 
פרס עיצוב פס הקול 
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חבר השופטים

אייל סיון ש יו"ר חבר השופטים
במאי, מפיק, תיאורטיקן ומורה. נולד בחיפה ב-1964 
וגדל בירושלים. לאחר קריירה קצרה כצלם מקצועי 

בתל אביב עזב את ישראל ב-1985 והתמקם בצרפת, שם 
החל בקריירה של במאי קולנוע תיעודי. מאז הוא מחלק 

את זמנו בין אירופה לישראל. הוא ביים יותר מעשרה 
סרטים שהוקרנו בעשרות פסטיבלים בינלאומיים, הופצו 
מסחרית במדינות רבות וזכו בפרסים יוקרתיים. סיון הוא 

גם מיסדה ומנהלה של חברת ההפקה וההפצה הפריזאית 
!MOMENTO. סיון הוא יוזמו ועורך-שותף של כתב העת 

"מחברות קולנוע דרום". 

פרופ' חביבה פדיה
חביבה פדיה, משוררת, סופרת ומבקרת תרבות, היא 

פרופ' במחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת 
בן גוריון וראש מרכז אליישר לחקר מורשת יהדות 
ספרד והמזרח. לימדה גם בחוג לקולנוע במכללת 
ספיר. מתגוררת עם משפחתה בבאר שבע. כתבה 

מחקרים בנושאי דת, סוציולוגיה, אומנות, היסטוריה 
מוזיקה  ומיסטיקה. היא מעורבת בפרויקטים מוזיקאליים 

ואומנותיים רבים. בין ספריה שבדפוס כעת: ההליכה 
שמעבר לטראומה )רסלינג(, מרחבים – מסה על 

הלא מודע התיאולוגי פוליטי )קו אדום כהה(,  קבלה 
ופסיכואנליזה )ידיעות אחרונות(.

 לוצ'יאנו באריזון
מנהלו האמנותי של פסטיבל הקולנוע התיעודי היוקרתי 

Visions Du Reel בניון, שוויץ. באריזון הוא אוצר, 
עיתונאי ומבקר קולנוע בכתבי עת בכירים לקולנוע 

באירופה )Filmcritica, Cineforum, Duellanti(. הוא 
כתב מספר מונוגרפיות חשובות על יוצרים כמו: קתרין 

ברייה, קלינט איסטווד, נעמי קווסה וסידני פולק. ב-2002 
ייסד את פסטיבל הקולנוע הבינלאומי באלבה והיה מנהלו 

האמנותי עד 2007. היה מנהלו האמנותי של פסטיבל 
הקולנוע החשוב Dei Popoli בוונציה עד 2010.

ז'ורז' בולון
נולד ב-1952. למד היסטוריה באוניברסיטה של קלרמונט 
פרנד שם היה פעיל במועדון הקולנוע. בעקבות מפגש עם 
ז'ק טאטי הוא הקים ב-1979 יחד עם קבוצה של סטודנטים 

את פסטיבל הקולנוע הבינלאומי לסרטים קצרים 
בקלרמונט פרנד. פסטיבל הקולנוע הפך עם השנים לאחד 

מפסטיבלי הקולנוע החשובים בעולם לסרטים קצרים. 
בולון עדיין נמנה על צוות הניהול של הפסטיבל שמנוהל 
בצורה קולקטיבית ללא מנהיג או מנהל. במהלך השנים 
יזם את השוק הבינלאומי לסרטים קצרים שמתקיים כל 

שנה במקביל לפסטיבל.
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 תוכנית 6 // תחרות בוגרים
 ישראל / 2011 / תיעודי / 45 דקות

 עברית / כתוביות באנגלית 
 בימוי: ליטל מייזל
הפקה: ליטל מייזל

513 ימים של פילמותרפיה 
ליטל היא סטודנטית לקולנוע 

המתעדת את עצמה במהלך 3 שנות 
לימודיה במכללת ספיר. הסרט נע 

בין ימי הצילום ומתאר מצבים שונים 
בחייה: רגעי ה”בין לבין”, מגורים 

בקיבוץ, חיי חברה, אובדן של כלבה, 
אהבה שתמה, ניתוח אף שעשתה. 

היא בודקת את הצורך שלה בתיעוד 
עצמי ובחשיפה ומתמודדת עם 
שאלות קיומיות. כל זאת בעידן 

המדיה והאינטרנט שנמצאים ברקע 
אך במקביל תופסים חלק בלתי 

מבוטל בחיינו.
יום ג׳ / 31.5 / 13:00 / אולם 1

 תוכנית 2 // תחרות בוגרים
 ישראל / 2011 / עלילתי / 35 דקות

 עברית / כתוביות באנגלית 
 בימוי: דן סחר

 הפקה: גיא להב
 משחק: מיקו בן פורת, נילי סחר

קרן: קרן גשר לקולנוע רב תרבותי

אוברטורה
אדם אבוד בעולם גוסס מנסה לחבר 

פיסות הבנה משגרת שיטוטיו היומיים 
ומזיכרונו המודחק. כשאישה זרה 

מופיעה בעולמו האפור, היא נחושה 
בדעתה להעמידו אל מול עברו 

וגורלו הבלתי נמנע.
יום א׳ / 29.5 / 13:30 / אולם 1

 תוכנית 5
 ישראל / 2011 / עלילתי /30 דקות

עברית ואנגלית / כתוביות בעברית 
 ובאנגלית 

 בימוי: קרן טרוסט // הפקה: נוי ששון
משחק: : הרצל טובי, איילת בר-אל, 

 דנה סוויסה, הדס קלדרון
קרן: קרן גשר לקולנוע רב תרבותי

אור ראשון
זהו הלילה האחרון של חנן, אור ונטע 

בישראל. לפנות בוקר הם ממריאים 
לארצות הברית בעקבות טיפול 

ניסיוני שאמור לעזור לנטע הסובלת 

מאוטיזם. כאשר אור לא חוזרת 
הביתה ממסיבת הפרידה שארגנו 

לה חבריה, נאלץ חנן לצאת יחד עם 
נטע למסע לילי אחר עקבותיה של 

אור. המסע של נטע וחנן טומן בחובו 
פיתולים והפתעות רבות כשלבסוף 

קולט חנן עד כמה רחוק היה מן האמת 
וכמה קרובה הייתה האמת אליו.

יום ג׳ / 31.5 / 11:00 / אולם 1

 תוכנית 7
 ישראל / 2011 / עלילתי / 38 דקות

 עברית / כתוביות באנגלית 
 בימוי: מאיר פרידמן

 הפקה: תומר שיש
משחק: אליאור חיות, אבי פניני, עמיר 

רנרט, אלעד זמרני, מיטל ילניק, עדי וויס

אבשלום
מסע המתחיל בדמותה של יונה 

וולך ועובר בעולמות שונים בדמיונה 
ובחייה. במהלך המסע אנו נחשפים 
למאבק המתמיד בין הורות לילדות 
ובין השפיות לשיגעון כפי שמתבטא 

בחייה ובשירתה של יונה וולך.
יום ד׳ / 1.6 / 11:30 / אולם 1

מתוך אוברטורה / דן סחר
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 תוכנית 7
 ישראל / 2011 / עלילתי / 27 דקות

 עברית / כתוביות באנגלית
 בימוי: ערן בר-עם
 הפקה: רוני בארי

 משחק: מיכאל מושונוב, אבי פניני
קרן: קרן גשר לקולנוע רב תרבותי

אנשי המעבר
בן, בחור צעיר מטייל על שביל 

ישראל בחיפוש אחרי אגם מסתורי. 
בדרכו פוגש בן את אברם, איש צבא 
לשעבר המתבודד בבקתה לא רחוק 
מהשביל. אברם הוא “מלאך שביל”, 
הדואג לעוברים ושבים. אברם מסמן 

את השביל בעזרת פסליו, על מנת 
שהמטיילים יוכלו למצוא את דרכם 

בקלות. הוא עוזר לבן למצוא את 
דרכו אך לא לפני שהוא נעזר בו 

לשחזר גשר שנהרס בסערה. תוך 
כדי תהליך בניית הגשר נוצרת בין 

השניים מערכת יחסים אלטרנטיבית 
של אב ובן. אברם ששכל בן ובן 
שעומד לאבד את אביו, מוצאים 

נחמה זה בזה.
יום ד׳ / 1.6 / 11:30 / אולם 1

 תוכנית 8 // תחרות בוגרים 
 ישראל / 2011 / עלילתי / 35 דקות
עברית ורוסית / כתוביות בעברית 

 ובאנגלית
 בימוי: רומן שומונוב

 הפקה: סיון פירוזי
משחק: ולאד דובינסקי, רנאט חסנוב, 

 זורה קרטבלשוילי
IDB ,קרנות: קרן גולדפארב

אף אחד חוץ מאיתנו
אנדריי, גיבור הסרט, עולה חדש 
מבריה”מ מגלה שכדי להציל את 

חייו של אביו החולה הוא צריך 
להשיג תרופה יקרה שמחירה לא 

מציאותי עבורו, עולה חדש שנמצא 
בארץ כמעט לבד ועובד בעבודה 

זמנית. במקביל אנדריי ושני חבריו 
הטובים, זורה ומראט, גם הם 

בודדים בארץ, מנסים להגשים את 
חלומם ולהתפרסם בתור זמרי ראפ. 

אנדריי מחליט להשיג את הכסף 
עבור התרופה לאביו בכל מחיר. 
סיפור על בדידותם של העולים 

החדשים ומלחמתם המתמדת 
לשרוד, להתקבל ולהשתלב בחברה 

הישראלית.
יום ד׳ / 1.6 / 13:30 / אולם 1

 תוכנית 6 // תחרות בוגרים 
 ישראל / 2011 / עלילתי / 23 דקות

 עברית / כתוביות באנגלית 
 בימוי: אריאל תמיר
 הפקה: מיטל לימוני

 משחק: יורם הלוי, רחל שלמה,
 גל דוידזון, אלי הדס

קרן: קרן רבינוביץ לאמנויות - 
פרוייקט קולנוע, קרן גשר לקולנוע רב 

תרבותי

בין הטיפות
סיפורו של אדם שכמעט אהב יותר 

מדי.
יום ג׳ / 31.5 / 13:00 / אולם 1

 תוכנית 10
 ישראל / 2011 / עלילתי / 22 דקות
עברית וערבית / כתוביות באנגלית 

 ועברית
 בימוי: אמיתי זמורה
 הפקה: אמיתי זמורה

 משחק: דורד לידאווי, יעל צוקר,
מוריס כהן

ית  ָלּבַ ָבּ
צאדק משפץ בית בעל קשר אישי 

אליו ואל משפחתו. בבית גר זוג 
ישראלי שעבר לגור לא מזמן. קילוף 

מתוך אף אחד חוץ מאיתנו / רומן שומונוב
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הקירות ומערכת היחסים הבלתי 
צפויה הנרקמת בינו לבין דיירי הבית 

גורמים לשיבוש תכנית הפעולה 
אתה הגיע. סיפור עברו ורגשות 

ההווה משתלבים לרצף התלבטויות 
והחלטות שבסופן תמונה אחת 

השווה אלף מילים.
יום ה׳ / 2.6 / 13:30 / אולם 1

 תוכנית 4 // תחרות בוגרים 
 ישראל / 2011 / פיילוט טלוויזיוני

 23 דקות
 עברית / כתוביות באנגלית 

בימוי: יעל אוסטרייכר, סיון בלנק, 
 מיטל דגני, לי-שי שירן

 הפקה: איילת אזולאי
 משחק: זיו מאיר, שובל גביש,

 דניאל זמורה, שרון לנגר, איל טייב
קרן: קרן ספיר לפרויקטים טלוויזיונים 

וסדרות

דראפט ראשון
תוכנית מערכונים המשלבת תכנית 

מערכונים המשלבת בתוכה קטעי 
קישור בהם נחשפת קבוצת האנשים, 

שלוש נשים וגבר, הכותבים את 
אותם מערכונים. התכנית מזגזגת בין 

כתיבת התסריט למערכונים עצמם.
יום ב׳ / 30.5 / 14:00 / אולם 1

 תוכנית 10
 ישראל / 2011 / תיעודי / 36 דקות
עברית ורוסית / כתוביות בעברית 

 ובאנגלית 
בימוי והפקה: דינה כצמן

הלנות
הסרט מציג את העלייה הרוסית של 

שנות ה-90 דרך עיניהן של שלוש 
נשים, חברות מימי ביה”ס היסודי 

בברה”מ. כל אחת מהחברות מעבירה 
דרך עולמה את הצדדים השונים 

בעליה: לנה באביצקי – פנתה לצד 
החינוכי והחליטה ללמד ולחנך את 
הדור הצעיר, לנה טאראת – בחרה 

בצד ההיסטורי-הגיאוגרפי דרכו היא 
מלמדת עשרות תיירים המגיעים 

לארץ, לנה פריבורג – רופאה, בחרה 
לשקם ולטפל באנשים. הסרט עוקב 
אחר חיי היום יום שלהן ובודק מה 
השתנה בהן לאחר 20 שנות עלייה.

יום ה׳ / 2.6 / 13:30 / אולם 1

 תוכנית 6 // תחרות בוגרים
 ישראל / 2011 / עלילתי / 28 דקות

הונגרית, עברית ואנגלית / כתוביות 
 בעברית ובאנגלית 

 בימוי: לוצה מרוואני
 הפקה: עידית וכטר, נעמי נבון
 משחק: לויזה יוחאס, אדית דץ’

קרנות: קרן גשר לקולנוע רב תרבותי, 
קרן רבינוביץ לאמנויות - פרוייקט 

קולנוע – פרויקט קולנוע 

חג שמח
הסרט מתרחש ביום אחד, ב-24 

לדצמבר, יום חג המולד וחג החנוכה. 
מגדה ויוטקה, שתי אחיות עולות 

חדשות מהונגריה, מתגוררות במרכז 
קליטה בישראל. מגדה, שמאז 

שהגיעה לארץ לפני 3 שנים לא 
חגגה את חג המולד, מסרבת לבקשת 

אחותה שזו לה השנה הראשונה 
בארץ, לחגוג איתה כריסמס כפי 

שעשו בילדותן. מהלך היום שיעבור 
על שתי האחיות בנפרד ועד למפגש 
ביניהן שוב בתחנת המשטרה, יבהיר 

להן כי הדבר היציב והבטוח ביותר 
בחייהן הוא לא זהותן החצויה ולא 

השפה, אלא הקשר ביניהן.
יום ג׳ / 31.5 / 13:00 / אולם 1

 תוכנית 9
 ישראל / 2011 / תיעודי / 42 דקות

 עברית / כתוביות בעברית ובאנגלית 
 בימוי: עדי וייס, תומר בר שדה

הפקה: עדי וייס

חולה על מסי
שנת 2009 הייתה השנה בה שחקן 
הכדורגל, מסי, וקבוצתו ברצלונה 
זכו בליגת האלופות. באותה שנה 
התמודד עומר בן ה-11 עם מחלת 

הלוקמיה. חלומו של עומר הוא 
להיות הכדורגלן הטוב בעולם, 

כמו מסי. בילדותו סבל מסי 
ממחלת גדילה שאיימה לגדוע את 
התפתחותו ככדורגלן. עומר שואב 

את כוחו מסיפורו של מסי ועם חזרתו 
לביה”ס הוא מעלה עם כיתתו הצגה 

על סיפור חייו. ההצגה היא רק 
בעיטת הפתיחה של המסע להגשמת 
החלום. סיפורו של מסי הוא ההוכחה 
בשביל עומר שעם כוח רצון ואמונה 

אפשר להגשים כל חלום.
יום ה׳ / 2.6 / 11:00 / אולם 1

מתוך עפרונות / מייסאן חדד

סרטי בוגרים ש תקצירים  35



 תוכנית 1 // תחרות בוגרים
 ישראל / 2011 / עלילתי / 25 דקות

 עברית / כתוביות באנגלית
 בימוי: נופר חברוני

 הפקה: נופר חברוני, עדי פלדמן
משחק: מיקי פלג רוטשטיין, ערן בוהם, 

סיון לוי, עומר גטומה, איציק דריי, 
 אישו שרסטה

קרן: קרן גשר לקולנוע רב תרבותי

חיים של ריטה
24 שעות בחייה של ריטה, אישה 

בשלה ומלאת חיים, המתמודדת עם 
מחלת בעלה. ריטה נאלצת לעמוד 
איתנה מול המציאות החדשה ובו 

בעת מנסה למצוא זכר לאישה 
שהייתה טרם המחלה.

יום א׳ / 29.5 / 11:00 / אולם 1

 תוכנית 1 // תחרות בוגרים
 ישראל / 2011 / דוקומנטרי / 40 דקות

 עברית / כתוביות באנגלית 
 בימוי: איתי צור
 הפקה: איתי צור

קרנות וגופים משדרים: קרן סנונית - 
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, קרן 

גשר לקולנוע רב תרבותי

יש עם מי לזמזם
“אנחנו כאן, מזמזמים את ליבותינו 

וצרותינו. הרבה אלימות, הרבה 
שחיתות והרבה צרות יש. מצד 
שני גם – יש עם מי לזמזם”. כך 

פותח בני בשן את תכנית הרדיו. 
משפחת ה”מזמזמים”, כך הם קוראים 

לעצמם, נפגשים רק דרך גלי קול. 
לא רואים אחד את השני אבל 

מרגישים משפחה. בשידור רדיו 
ארצי הם משוחחים עם בשן, בוחרים 

שיר ומזמזמים. פותחים את הלב. 
מציאות מקבילה ומערסלת לשלוש 

שעות בשבוע. אחריהן המציאות 
ה”אמיתית” זורחת שוב.

יום א׳ / 29.5 / 11:00 / אולם 1

 תוכנית 9
 ישראל / 2011 / עלילתי / 30 דקות

 עברית / כתוביות באנגלית 
 בימוי: אביטל שרון
 הפקה: הדר בהירי

 משחק: דניאל שימשוני, נדב בושם,
 עידו סמואל, אריאל כהן

קרן: קרן ספיר לפרויקטים טלוויזיונים 
וסדרות

מאחורי הזכוכית
טל פלג, בחורה צעירה, מאושפזת 

בעקבות התקף פסיכוטי ודיכאון 
במחלקה סגורה. במהלך אשפוזה 

מתחברת טל עם שני בחורים 
צעירים, אורן וחן, המאושפזים גם 

הם במחלקה והם הופכים לשלישייה 
בלתי נפרדת. פסיפס אנושי מרתק 

המתבטא בדינאמיקה ובקשר המיוחד 
הנוצר בין השלושה. מבוסס על 

סיפורה האישי של הבימאית.
יום ה׳ / 2.6 / 11:00 / אולם 1

 תוכנית 3 // תחרות בוגרים
 ישראל / 2011 / פיילוט טלוויזיוני

 42 דקות
 עברית / כתוביות באנגלית 

 בימוי: סתיו קוזנץ
 הפקה: אסנת שמידט

משחק: מיקי לאון, אלון אופנהיים, סשה 
דמידוב, אברהם סלקטר ,שרון קנטור 

 שמואל וולף 
קרן: קרן ספיר לפרויקטים טלוויזיונים 

וסדרות

מה?
סדרת דרמה בלשית קומית. עלילתה 

העיקרית חגה סביב בניין מגורים 
אחד בדרום הארץ, שם מתרחשת 

חקירה בה משתתפים דייריו השונים 
של הבניין. בעלת הבניין נרצחת 
באכזריות. בעקבות הרצח מגיע 

לזירה בלש צעיר, אמיץ ושאפתן – 
גנדי. גנדי ועוזרו אטיאס לוקחים על 

עצמם את חקירת המקרה המביש. 
בהמשך החקירה מקבלת תפניות 
חדשות מפרק לפרק כשהחוקרים 

מגלים ראיות וסיבות נוספות לרצח. 
החקירה אף חושפת את סודותיהם 

של הדיירים ובמקרים מסוימים 
הסודות קושרים דייר אחד לאחר.

יום ב׳ / 30.5 / 12:00 / אולם 1

 תוכנית 8 // תחרות בוגרים
 ישראל / 2011 / עלילתי / 20 דקות
עברית, אנגלית וערבית / כתוביות 

 באנגלית 
 בימוי: איל אלקויטי

 הפקה: טל דורות
 משחק: יוגב יפת, נורית יחיאלי,

 ניר מנקי, ניר סעדון, אלעד כהן,
משה פרץ, אליאן ולג’י, אריאל קסיס, 

אילהם ערף, ריצ’רד מילקי, רמי קאשי, 
גלעד חזן, נירי שדה, שירה מרקוס, 

 דני חן
קרן וגוף משדר: קרן סנונית – הרשות 

השנייה לטלוויזיה ולרדיו

מחסום 
קומדיה מוזיקלית צבעונית על מפקד 

מחסום צבאי שנמצא מחוץ לכפר 
ערבי בקצה הציוויליזציה. בוקר אחד 

מגלה המפקד הצעיר שהוא מפתח 
מחלה מוזרה – הערבים מהכפר 

מתחילים להיעלם לו. התזמון 
נוראי – הוא צריך להופיע, בגחמה 
של המפקד שלו, מול משלחת של 

האו”ם עם נגנים ערבים מהכפר 
ולשיר שיר בערבית של סבו )מוזיקאי 
עיראקי מנוח( כדי למנוע את סגירת 

המחסום. אברם, שלא מרגיש שייכות 
לשורשים הערביים שלו, לא ממש 
בקטע. העניינים מוסיפים להסתבך 

כשהחברה ההיפית שלו, שמתייצבת 
כל בוקר עם המגהפון שלה להפגין 

במחסום, מגלה על כך שהאו”ם 
רוצים לסגור את המחסום.

יום ד׳ / 1.6 / 13:30 / אולם 1

 תוכנית 8 // תחרות בוגרים
 ישראל / 2011 / עלילתי / 29 דקות
עברית ואנגלית / כתוביות בעברית 

 ובאנגלית 
 בימוי: רוני בארי
 הפקה: טל דורות

 משחק: עדי ביילסקי, יעל טל,
 רודריגו גונזלס

קרן וגוף משדר: קרן סנונית - הרשות 
השנייה לטלוויזיה ולרדיו

מלח הארץ
איריס ודנה נסעו לעבוד בעגלות 
בארה”ב כדי להרוויח כסף לטיול 

שלהן בדרום אמריקה. הסרט עוקב 
אחר היום האחרון שלהן בעבודה. 

בן, מנהל החברה הכריזמטי שמנהל 
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קשר מיני עם איריס, מפתה אותה לא 
לעזוב בכך שהוא מציע לה קידום 

למנהלת איזור- הרבה כסף, יותר כוח, 
ופחות עבודה. בן מציב לה מטרה – 
אם תגיע למחרת לסכום של 2,000 
דולרים ממכירות, הוא יהפוך אותה 

למנהלת. איריס שנמצאת בצומת 
דרכים לא מגלה לדנה על ההצעה 
ומנסה להרוויח לבדה את הסכום. 

לפנינו נגלה עולם שבוחן את גבולות 
המוסר, חברות, תאווה והסתאבות. 

יום ד׳ / 1.6 / 13:30 / אולם 1

 תוכנית 2 // תחרות בוגרים
 ישראל / 2011 / ניסיוני / 23 דקות

 עברית / כתוביות באנגלית ועברית
 בימוי: אוריאנה בן-אבא

 הפקה: יעל חדריאן
משחק: לירון בן שלוש, שיר שנער, 

עירית פשטן, נטע שפיגלמן

מן הרה
הסרט “מן הרה” עוסק בהולדה 

ויצירה כשתי אפשרויות של אישה 
לשאוף אל האלמוות בעולם בו שולט 

החופש המדומה. הסרט מבוסס על 
סיפורה האישי של הבמאית היוצאת 

לקלף את השכבות ולהבין את 
המשמעויות של האירוע האישי ושל 

הדילמה הבסיסית של נשים צעירות 
בין עצמאות לאימהות.

יום א׳ / 29.5 / 13:30 / אולם 1

 תוכנית 5
 ישראל / 2011 / עלילתי / 20 דקות

 עברית / כתוביות באנגלית 
 בימוי: נלי גיא

 הפקה: נועה בהרב, אלעד אורנשטיין
משחק: שגיא צ’קרוב, מושיקו ביטון, 

תגל אליהו

מסילות
אנטון ופינטו הם שני חברים מקרית-

גת. ביום קיץ חם הם מחליטים לנסוע 
אל עבר הים, על גבי שני “באגים” 

אותם אנטון בנה. אך הדרך מעמידה 
אותם בפני שינויים בתוכנית כשנערה 

מסתורית שהם פוגשים מצטרפת 
לדרך והופכת את המסע לאבן בוחן 

של החברות ביניהם.
יום ג׳ / 31.5 / 11:00 / אולם 1

 תוכנית 3 // תחרות בוגרים
 ישראל / 2011 / פיילוט טלוויזיוני

 34 דקות
 עברית / כתוביות בעברית ובאנגלית 

 בימוי: איתי פרץ
 הפקה: שיר לוי

משחק: עמוס לביא, שמיל בן ארי, 
מוריס כהן, יונתן צ’רצ’י, צק ברקמן, 

 לירז אבני, אוולין הגואל,
 דניאל מורשת, עמנואל חנון

קרן: קרן ספיר לפרויקטים טלוויזיונים 
וסדרות

משולים
דרמת משטרה מדברית בת 12 

פרקים, המספרת את סיפורו של 
טל מהוי שוטר דתי ממשטרת ב”ש 

שיוצא לחקור את מותו הפתאומי של 
הרב הרוחני שלו הרב מאיר כנפו. 

חקירה שמגלה לו יותר ממה שרצח 
יכול לגלות.

יום ב׳ / 30.5 / 12:00 / אולם 1

מתוך עור ברווז / הדס נוימן
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 תוכנית 4 // תחרות בוגרים
 ישראל / 2011 / פיילוט טלוויזיוני

 44 דקות
 עברית / כתוביות בעברית ובאנגלית

 בימוי: גיא ירוסלבסקי
 הפקה: ענת גרנאי

 משחק: יוסי סופר, אנאל בלומנטל,
 זהר סבג, בני יזרעאל

קרן: קרן ספיר לפרויקטים טלוויזיונים 
וסדרות

נחיתת אונס
ארבעה צעירים נוחתים בישראל 

לאחר שהות ארוכה בחו”ל. טיולם 
נקטע מוקדם מהמתוכנן וכעת עליהם 

להתמודד עם המציאות ועם החיים 
שהשאירו כאן. 

יום ב׳ / 30.5 / 14:00 / אולם 1

 תוכנית 9
 ישראל / 2011 / עלילתי / 20 דקות

 עברית / כתוביות באנגלית 
 בימוי: אביגייל זילברמן

 הפקה: אמיתי זמורה
משחק: מנחם זילברמן, ישראל גוריון, 

דורית רנוב שטיינברג, אבי פישר, 
אלעד כהן, שחר זכאי, מישל פוריס, 

 רשי שמיילוב, צוריאל נובחוב,
כרמל בין

נקמה בחמישה צעדים
חמישה סיפורים הממשיכים זה את 
זה, כמו מרוץ שליחים בו הדמויות 
מוסרות זו לזו טעם מר של נקמה. 
נער מתבגר שספג השפלה אחת 

יותר מדי, מתבודד משונה ואובססיבי 
המתכנן את נקמתו במשך שנים, 

מזכירה מתוסכלת, מדען לשעבר 
והסבא מהבית השכן, יוצרים יחד 

סיפור אחד קטן על נקמה.
יום ה׳ / 2.6 / 11:00 / אולם 1

 תוכנית 5
 ישראל / 2011 / עלילתי / 18 דקות

 עברית / כתוביות באנגלית 
 בימוי: הדס נוימן

 הפקה: ענבל בראון
 משחק: אוריין מיכאלי, יונתן בר-אור

IDB :קרן

עור ברווז
בעולם בו עור הברווז הוא ביטוי 

נדיר, טהור, אמיתי ולא רצוני של 

הגוף להתרגשות, שלי אינה מפחיתה 
במשמעות הופעתו על עורה. כשהיא 

פוגשת בבן היא מאמינה כי הוא 
גורם לה לעור ברווז אך כעבור 

זמן מה, הופכים הביטויים הגופניים 
של שלי את עורם ולא רק שעור 

הברווז אינו מופיע ממנו, אלא גופה 
מתחיל להתנהג באופן מוזר. כעת 

עליה להפסיק לתת לגופה להחליט 
ולהתחיל להחליט בעצמה. 
יום ג׳ / 31.5 / 11:00 / אולם 1

 תוכנית 1 // תחרות בוגרים
 ישראל / 2011 / עלילתי / 31 דקות
ערבית, עברית ואנגלית / כתוביות 

 בעברית אנגלית 
 בימוי: מייסאן חדאד

 הפקה: עביר חדאד, תומר שיש,
 תגט יצחק

משחק: איסמעיל ג’אברין, מחאמד 
משארווי, ג’וזף ג’יראם, פרנקו ג’יראם, 

תאמר אבו שמאיס, ראגב אבו סייף, 
 חנין טאראבה, מיכאל שטיין,
 רבקה טאלהמי, נאסר זיבק,

 ראביע חורי, נועה סאלנט,
 יואנה בליקמן

IDB :קרן

עפרונות اقالم رصاص
סיפורו של נער מתבגר ביפו, בעל 

צורך בלתי נשלט לשחק בעפרונות. 
יום אחד הוא פוגש את נערת 

חלומותיו, ומקבל אפשרות להתאהב 
ולהתנתק מהעפרונות.

יום א׳ / 29.5 / 11:00 / אולם 1

 תוכנית 2 // תחרות בוגרים
 ישראל / 2011 / דוקומנטרי / 42 דקות

 עברית / כתוביות באנגלית 
 בימוי: רעות קליין

 הפקה: רעות קליין, עפרה חיימוביץ
קרן וגוף משדר: קרן סנונית - הרשות 

השנייה לטלוויזיה ולרדיו

קשר שתיקה
דינה שמעה כל חייה על אחיה נחום 

שנעלם לפני שישים שנה, בהיותו 
תינוק בן ארבעה חודשים. היא 

מאמינה שנחום נחטף ואילו שאר 
המשפחה טוענת כי הוא נפטר. אחרי 
שישים שנה של שקט מוחלט,יוצאת 

במאית הסרט יחד עם דודתה 
דינה, לחפש אחר נחום. למרות 
המכשולים מסביב, הן מצליחות 

לאתר אדם עם פרטים זהים לפרטים 
של האח. בדיקת דנ"א שיעשו תוכיח 

האם הוא האח שדינה לא הכירה 
מעולם. 

יום א׳ / 29.5 / 13:30 / אולם 1

 תוכנית 10
 ישראל / 2011 / מוקומנטרי / 28 דקות

 עברית / כתוביות באנגלית
 בימוי: שחר ברימר

 הפקה: רון בוטרשוילי
 משחק: אמיתי קידר, דורית רנוב,
ניר דרבסי, רג’ין שושן, טולי פסי 

שכחה שם זמני
יעקב אבניגהאוס, כתב חדשות 

מקומיות בדרום, מתוודע לפרשת 
העלמות מסתורית מעל פני האדמה 

ודפי ההיסטוריה של התיישבות 
יהודית בא"י בסוף שנות הארבעים. 

יעקב מגייס צלם צעיר ויוצא לחקור 
את הפרשה. אדפטציה לסיפורו 
הקצר של חורחה לואיס בורחס 

"טלאן אוקבאר, אורביס טרטיוס" 
מתוך "גן השבילים המתפצלים". 

יום ה׳ / 2.6 / 13:30 / אולם 1
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תוכניות מיוחדות 

מאחרי הקלעים מחסום / איל אלקויטי



מפגשים 

מפגש עם ריצ'רד פניה מנהל פסטיבל 
הקולנוע של ניו יורק והקרנת מקבץ 

קולנוע תיעודי ממקסיקו
בשנים האחרונות אנו עדים לפריחה של במאים מקסיקנים 

בזירה הבינלאומית כמו אלחנדרו גונזלס אינריטו, 
אלפונסו קוארון ואחרים, אולם בצילם ובמקביל אליהם 
התחיל להיווצר זרם של קולנוע תיעודי דינאמי וצעיר, 

שאותו יבקש ריצ'רד פניה לחשוף. בעזרת הצגת קליפים 
ממספר עבודות עכשוויות והקרנה באורך מלא של 

הסרט "שומר הלילה", סרטה החדש של נטליה אלמדה 
היישר מפסטיבל קאן, ידון פניה בזרמים חדשים בקולנוע 

המקסיקני התיעודי.  

יום א' / 29.5 / 14:00 / אולם 2

דיון בנושא קולנוע עלילתי עצמאי

השנה, לראשונה בישראל, מוקדשת משבצת המיועדת 
לסרטים עלילתיים של במאים צעירים, שתיוחד לעשייה 
קולנועית פרועה, חצופה, המיועדת לערער ולאתגר את 

הקולנוע הישראלי המסחרי והעצמאי. המפגש יוקדש 
לדיון בקולנוע עלילתי עצמאי בהשתתפות יוצרי קולנוע 

ותיקים ומנוסים לצד במאים צעירים שעושים את צעדיהם 
 הראשונים בתעשייה.

בהשתתפות: אבי נשר, דוד ליפקינד, רני בלייר , לירון 
 אדרי, פבלו אוטין ויוצרי הסרטים

בשיתוף איגוד במאי הקולנוע והטלוויזיה

יום ב׳ / 30.5 / 15:00 / משכן אלה

 בעקבות "עדות" ש
מפגש עם שלומי אלקבץ

מפגש עם שלומי אלקבץ, במאי ויוצר הסרט "עדות". 
שיחה על תהליך העבודה הייחודי על הסרט ועל 

הבחירות המורכבות והלא שגרתיות שנעשו בתחום 
הצילום, העריכה, עבודת השחקנים, בחירת העדויות וכד'. 

יום ב׳ / 30.5 / 17:00 / משכן אלה

מפגש עם ברונו דומו

מפגש אינטימי עם ברונו דומו, אחד מהבמאים החשובים 
והנועזים בקולנוע העולמי של ימינו. דומו ידבר על 
השפעותיו הקולנועיות, על החוויות האישיות שלו 

שהשפיעו על סרטיו ועל השקפתו הקולנועית הייחודית. 
מפגש חד פעמי עם אחד מבכירי יוצרי הקולנוע בעולם 

 כיום.
בהנחיית: אורנה לוי

יום ג׳ / 31.5 / 15:00 / משכן אלה

מפגש עם דני קוטה

דני קוטה, אחד הקולות הבולטים והייחודיים בקולנוע הצפון 
אמריקאי העצמאי, יתארח לדיון מקיף ומעמיק ביצירתו. 

במסגרת הדיון יוקרנו ויידונו קטעים מסרטיו. כמו כן, יבחנו 
 שיטות העבודה הייחודיות שלו ותפיסת עולמו הקולנועית.

בהנחיית: איציק רוזן וארז פרי

יום ד׳ / 1.6 / 15:00 / משכן אלה

מפגש עם יוצרי התוכנית התיעודית

מפגש עם יוצרי התחרות התיעודית שיתמקד בשאלות 
של השפה הקולנועית התיעודית וגבולותיה. כל אחד 
מהיוצרים ידבר על תהליך היצירה שלו ודרכו נחשף 

לשיטות עבודה שונות וייחודיות. המפגש ייבחן מספר 
פרספקטיבות וגישות לקולנוע התיעודי במיוחד לנוכח 

האתגרים החדשים והשינויים שעוברים על הז'אנר 
 התיעודי ברחבי העולם.

בהשתתפות: נורית אביב, אבנר פיינגלרנט, מכבית 
 אברמזון, דוד אופק, אבישי סיון ורחל לאה ג'ונס

בהנחיית: דנאי אילון

יום ד׳ / 1.6 / 17:00 / משכן אלה

מפגש עם נורית אביב

מפגש עם נורית אביב, לה אנו מקדישים פוקוס במסגרת 
התכנית הישראלית של הפסטיבל. המפגש יוקדש לדיון 

מקיף ביצירותיה של אביב תוך בחינת הצורה והתוכן 
 המאפיינים אותם. 

 בהנחיית: דנאי אילון 
המפגש יתקיים לאחר הקרנת מקבץ סרטים קצרים בבימוי 

נורית אביב

יום ה׳ / 2.6 / 11:00 / אולם 2

מפגש עם יוסף סידר

מפגש עם יוסף סידר, במאי "ההסדר", "מדורת השבט", 
"בופור". יוסף ידבר על תהליך הכתיבה האישי שלו 

 ועיבוד תסריטיו הכתובים למסך הקולנוע. 
בהנחיית: דנאי אילון

יום ה׳ / 2.6 / 16:30 / משכן אלה
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פרויקטים מיוחדים

 הענקת פרסים ייעודיים
ליוצרים צעירים 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 יעודיים לפיתוח ופרסים 

יעודיים להפקה

יום ה׳ / 2.6 / 17:00 / אולם 1

יום פיצ'ינג דרום

סדנת טריילרים לפיצ'ינג
180 שניות: איך מוכרים סרט ב-3 דקות ללמוד איך 

 מכינים טריילר מנצח!
בהנחיית: אריק ליבוביץ-להב

יום ד׳ / 1.6 / 10:00 / המרכז לאומנויות הבמה

סדנת פיצ'ינג ליוצרים צעירים
הזדמנות מרגשת לסטודנטים הנמצאים רגע לפני יציאה 
לתעשייה לפגוש את מקבלי ההחלטות. סדנת הפיצ'ינג 
מפגישה את היוצרים הצעירים עם מנהלי קרנות, גופי 

שידור ומפיקים בכירים ומאפשרת להם לשמוע, ללמוד 
 ולחוות תהליך פיצ'ינג )הצגת סרט( בפניהם. 

בסדנא לוקחים חלק סטודנטים ממגוון בתי הספר לקולנוע 
 בישראל העומדים בפני יצירת סרט הגמר שלהם.

מיזם משותף לפורום היוצרים הדוקומנטרים, קרן גשר 
לקולנוע רב תרבותי, קרן רבינוביץ לאמנויות – פרוייקט 

קולנוע, נגה תקשורת – ערוץ 8 ופסטיבל קולנוע דרום 
ובתמיכת "ג'אמפ קאט" בית הספר לעריכה ואיגוד 

המפיקים. ביוזמתה וניהולה של אסנת טרבלסי.

יום ד׳ / 1.6 / 12:00 / המרכז לאומנויות הבמה

קולנוע פורץ גבולות

פסטיבל קולנוע דרום ממשיך במסורת ומתארח השנה 
 בשני מקומות הסובבים את שדרות: רהט ואופקים.

בכל אחד מהמקומות הללו מתחבר הפסטיבל 
לגיאוגרפיה, לתרבות ולרוח המקום ומציג קולנוע פורץ 

 גבולות המחבר בין תרבויות.
מיזם משותף לפסטיבל קולנוע ודרום וקרן רבינוביץ 

 לאמנויות - פרוייקט קולנוע
פרטים נוספים באתר הפסטיבל

תוכנית פס-קול

זו הפעם השנייה בה מקדיש הפסטיבל תוכנית שלמה 
המתמקדת באומנות הפס-קול וההלחנה הקולנועיים. פס-

הקול הינו אחד המרכיבים החשובים ביותר בעשיית סרט 
עלילתי ותיעודי. במסגרת התוכנית יערכו מפגשים עם 

מעצבי פסקול ומוסיקאים בכירים מהארץ ומחו"ל. מטרת 
התוכנית היא לתת בולטות לעשייה האומנותית בתחום 

הפס-קול ולדון בשאלות מהותיות הקשורות לתחום 
הפסקול כגון, כיצד יוצרים אווירה קולנועית בעזרת 

פסקול וכיצד הפסקול תורם לאווירה הכללית של הסצנה 
או של הסרט כולו. התוכנית הינה המשך ישיר של תוכנית 

הלימודים הייחודית שמציע מסלול הפס-קול במחלקה 
לקולנוע וטלוויזיה במכללת ספיר.

 רב תחומיות או התמקצעות?
גישות חדשות לקריירה כמלחין, מעצב 

פסקול ושאר מקצועות הפוסט–אודיו
רועי קופרוסר, מלחין ומעצב פסקול לסרטים, טלוויזיה, 

פרסומות ומשחקי וידאו, מרצה בסיטי קולג' של ניו יורק, 
מציע גישה חדשה שמאפשרת ליוצרי פסקול בתחילת 

הקריירה לפלס דרך להצלחה בג'ונגל המדיה של המאה 
ה-21. איך ליצור ולמנף הזדמנויות, ולשווק את עצמך? 
איך להרחיב את מגוון המיומנויות שלך ולהפוך לאיש 

 מקצוע מבוקש?
 בהנחיית: מרסלו פילבסקי

את המשבצת יפתח אומן הקול ג'וזף שפרינצק במופע 
ייחודי של טקסט/סאונד

יום א׳ / 29.5 / 12:00 / המרכז לאומנויות הבמה

מפגש עם אביב אלדמע

אביב אלדמע הוא מעצב פסקול ישראלי ותיק שנטל חלק 
בסרטים רבים. בין הסרטים שעיצב עבורם את הפסקול 
נמנים "אביבה אהובתי", "שבעה" ו"ואלס עם באשיר". 

במסגרת המפגש איתו יציג אלדמע את עבודת הפסקול 
שלו ב"ואלס עם בשיר". במסגרת הדיון יפתח אלדמע את 

 תפיסתו הקולנועית כמעצב פסקול ייחודי ומקורי.
 בהנחיית: מרסלו פילבסקי

את המשבצת ינעל מופע מוסיקה אתנית של אנסמבל 
סטודנטים ממסלול מוסיקה ופסקול במחלקה לקולנוע 

וטלוויזיה במכללת ספיר בהנחיית פיריס אליהו.

יום א׳ / 29.5 / 14:00 / המרכז לאומנויות הבמה
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תוכנית טלוויזיה

פסטיבל קולנוע דרום מקדם ומעודד את היצירה 
הטלוויזיונית בישראל. פריחת הטלוויזיה הישראלית 

בארץ ובעולם הביאה להפקת יצירות מרשימות הנוגעות 
באוניברסלי ובמקומי כאחד ומשקפות ומשפיעות על 

חיי היום יום ועל התרבות בישראל בהיקף ובאופן שהם 
ללא תקדים. פסטיבל קולנוע דרום מייחד בכל שנה 

תוכנית להצגה ודיון בטלוויזיה בישראל כחלק מלימודי 
הטלוויזיה במחלקה לקולנוע וטלוויזיה ספיר ובהמשך 
לשיתוף הפעולה רב השנים והפורה של הפסטיבל עם 

זכיינית ערוץ 2 'קשת'. במסגרת זו יתקיימו מגוון אירועים 
שיחשפו את היצירה הטלוויזיונית בארץ ממגוון היבטים: 
סדנאות אמן עם מיטב היוצרים ואנשי תוכן מבית 'קשת', 

הקרנת פיילוטים לסדרות טלוויזיה חדשניות שהפיקו 
יוצרים צעירים בוגרי המחלקה לקולנוע וטלוויזיה ספיר, 

ופיצ'ינג לפורמטים טלוויזיוניים של תלמידי המחלקה 
לקולנוע וטלוויזיה במכללת ספיר בו יוענקו מלגות פיתוח 

לפרויקטים טלוויזיוניים חדשניים.

מפגש עם יוצר "המשרד"

הכותב האמריקאי הידוע לי אייזנברג – מהמפיקים 
הראשיים של הגרסא האמריקאית לסדרת הטלוויזיה 
האהובה והמוערכת "המשרד", יקיים מפגש מיוחד בו 

יספר על עבודתו, יקרין דוגמאות ויענה על שאלות 
מהקהל.

יום א׳ / 29.5 / 16:30 / המרכז לאומנויות הבמה

"רמזור": הצלחה בארץ ובחו"ל 

רן שריג מכותבי "רמזור", סדרת הטלוויזיה הקומית 
הישראלית המצליחה, המשודרת בקשת, שנמכרה 

ומשודרת גם ברשת FOX , ארה"ב, ידבר על כתיבה 
קומית, על הכתיבה ל"רמזור" ועל העיבוד האמריקאי. כמו 

 כן יוקרן פרק מהעונה החדשה בהקרנת בכורה.
הסדנא מתקיימת באדיבות קשת

יום ב׳ / 30.5 / 10:00 / אולם 2

עיתונות טלוויזיה והכתב המעורב 

הכתב המעורב באופן אישי בנושא הכתבות הופך מקובל 
יותר ויותר בעיתונות הטלוויזיה של העידן הנוכחי. 

שלושה פרויקטי גמר במסלול עיתונות טלוויזיה בביה"ס 
לתקשורת ישמשו בסיס לדיון על מקומו של האישי 

ואחריותו העיתונאית של הכתב בעשייה. כתבתם של 
רננה קפח, גילי לקס וחפצי הרוש "השמינית האחרונה" 

מספרת על המחזור האחרון של האולפנה בנווה דקלים. 
כתבתם של טל עזר, טל שפירא ומשה זאב "מחפשים 

תשובה" עוסקת בלבטיהם של צעירים בשנות העשרים 
לחייהם. כתבה דוקומנטרית-אישית שהכינו עדן סידי ונתי 

 סמל, בוחנת את תנאי העסקתן של מלצריות בישראל.
בדיון ישתתפו העיתונאי מיקי רוזנטל ויוצרי הכתבות, 

 בוגרי ביה"ס לתקשורת בספיר.
בהנחיית: יובל גוז'נסקי

יום ב׳ / 30.5 / 14:00 / המרכז לאומנויות הבמה

מתוך רמזור 
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 פיתוח, ייבוא וייצוא
של פורמטים ותוכניות

טל הררי, מנהלת פיתוח בקשת, תדבר על פיתוח 
פורמטים, טרנדים עכשוויים בשוק הטלוויזיה העולמי, 

התאמה מקומית של פורמט מחו"ל וייצוא של תוכן תוך 
 הדגמה והקרנה של תוכן שפותח בקשת.

הסדנא מתקיימת באדיבות קשת

יום ב׳ / 30.5 / 16:00 / המרכז לאומנויות הבמה

תחרות הפיצ'ינג השנתית של קרן 
ספיר לעידוד פיתוח והפקת פורמטים 

טלוויזיוניים חדשניים במכללת ספיר
פיצ'ינג פורמטים טלוויזיוניים חדשניים וסדרות דרמה 

ודוקו' לטלוויזיה שפותחו על ידי תלמידי המחלקה 
לקולנוע וטלוויזיה במכללת ספיר, הוא אירוע יחיד 

מסוגו בארץ. באירוע יציגו תלמידים נבחרים הצעות 
לפרויקטים ופורמטים טלוויזיוניים בפני פאנל אנשי מקצוע 

בכירים מקשת: עמיר מאורי, מנהל מח' דרמה וקולנוע, 
אודי ליאון, מנהל תוכניות מועדפות וטל הררי מנהלת 

פיתוח. הפרויקטים המבטיחים יזכו בחניכה וליווי מקצועי 
של זכיינית ערוץ 2 קשת ובמלגות פיתוח לצורך הפקת 

פיילוט. מלגות הפיתוח, בשווי של עד 30,000, יחולקו 
על ידי קרן שהוקמה על ידי מכללת ספיר למטרת קידום 

 ועידוד היצירה הטלוויזיונית של סטודנטים וחשיפתה.
בהנחיית: ענת סלע ענבר

יום ב׳ / 30.5 / 18:00 / המרכז לאומנויות הבמה

תוכנית אנימציה

החל מ-2008 מייחד הפסטיבל תוכנית המוקדשת ליצירה 
עצמאית של אנימציה מרחבי העולם. בשונה מהפקות 
אנימציה מסחריות, אנימציה עצמאית שמה דגש על 

טביעת האצבע הייחודית שמותירות הטכניקה והחומריות 
על הסרט, כחלק מהאמירה של הסרט. במובן מסוים, זו 
אמנות הנמצאת על קו התפר שבין הקולנוע והאמנויות 

הפלאסטיות. במסגרת תוכנית זו נחשפת גם העשייה של 
הסטודנטים במסלול האנימציה במכללת ספיר. במסגרת 
התוכנית יערכו מפגשים עם יוצרים מהארץ ויוקרנו כמה 

פרויקטים בתחום האנימציה העצמאית שטרם הוקרנו 
בעבר בארץ.

אנימציה תיעודית ש עבודות סטודנטים

בשנים האחרונות אנו רואים פריחה חסרת תקדים בתחום 
האנימציה. אולי אחד התחומים המעניינים ביותר היום 
הוא האנימציה התיעודית, שביססה את מעמדה בעולם 

בכלל ובארץ בפרט, לאחר הצלחות עולמיות כגון "ואלס 
עם באשיר". במסגרת הקורס לאנימציה תיעודית של 

המסלול לאנימציה במכללת ספיר, ניתן הנושא "גבולות" 
לסטודנטים כנקודת מוצא להפקת סרטים קצרים. המושג 

הוביל את הסטודנטים לכיוונים שונים מאוד: מיחסי הורים 
ילדים ועד לניסיונותיו של אדם לתקשר עם ילד של עובד 

זר. בעזרת האנימציה, הסטודנטים מנסים להאיר בצורה 
 שונה ולא צפויה את אירועי חייהם.

בהנחיית: ברק הימן וריקרדו ורדסהיים

יום ג׳ / 31.5 / 11:00 / המרכז לאומנויות הבמה

עבודות סטודנטים בהנחיית אסנת ולד 
ואפרת רובין

עבודות קצרות של סטודנטים בשנה ב' של מסלול 
האנימציה במחלקה לקולנוע וטלוויזיה במכללת 

ספיר שנעשו במהלך סדנא בת שבוע עם האנימטורית 
והרקדנית אסנת ולד והכוריאוגרפית והרקדנית אפרת 

רובין. העבודות נוצרו במהלך סדנה המשלבת בן תנועה, 
 כוריאוגרפיה ואנימציה.

בהנחיית: אסנת ולד ואפרת רובין

יום ג׳ / 31.5 / 13:00 / המרכז לאומנויות הבמה
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יום ש מופע

מופע מחול ואנימציה לרקדנית ומסך על במה אשר 
נוצר בהשראת הספר "איש ישן" של ז'ורז' פרק. המופע 

מתאר דמות המפסיקה בפתאומיות את חיי השגרה שלה, 
כאשר היא מבטלת את סדר היום הישן ומבלה את ימיה 

 בבדידות בעיקר בשינה ובשוטטות בעיר.
 כוריאוגרפיה וריקוד: אפרת רובין

אנימציה ועריכה: אסנת ולד

יום ג׳ / 31.5 / 15:30 / המרכז לאומנויות הבמה

תוכניות מיוחדות

המסע אל הֲאֶשָרה ש השקת ספרו החדש 
של מיקי כהן

"המסע אל הֲאֶשָרה" מגולל הרפתקה מופלאה בעקבות 
הכוחות הקדומים ביותר שהתקיימו בארץ ישראל מאז 

ראשית ימיה. הספר נוגע בשולי המציאות המוכרת ומכיל 
סיפור ואגדה, אגדה מנפצת מוסכמות. כותב הספר מבקש 

לסדוק את המעטפת המסתירה את אחד ממקורות הדת 
והתרבות העבריים, ולהחזיר את כבודה האבוד של 

ממלכה נשכחת. כך מתגלה תרבותה של ממלכת ישראל 
הצפונית שזכר יופייה ועוצמתה אבדו, ועמן נשכח גם 

 כוחה של האלה היוצרת, הֲאֶשָרה. 
דברי ברכה: דני מוג'ה

יום א׳ / 29.5 / 17:00 / משכן אלה

 שירה קולנועית ש עם יוסף ג'וזף דדון
ועמרם יעקובי

היכרות עם שפה קולנועית הדומה במהותה לשירה. 
זוהי שפה החושפת מימד נסתר במציאות המוכרת 

ואינה מחפשת את התחביר הסיפורי שבקולנוע, אלא 
את התמציתיות והסוד שבשירה, המתגלים בזכותה של 
הקשבה והתבוננות סבלנית. במהלך הסדנא יוקרן מקבץ 

סרטי 8 מ"מ שחור לבן, ללא קול עם חומר גלם של שלוש 
דקות בלבד, שנוצרו במהלך סדנת "שירה קולנועית" בחוג 

לקולנוע במכללת ספיר בהנחיית עמרם יעקובי. האמן 
הבינלאומי יוסף ג'וזף דדון יגיב לסרטים ויציג קטעים 

 חדשים מיצירותיו הקולנועיות.
האירוע ילווה בקטעי ניגון ושירת קודש בקולה של 

שלומית יעקובי.

יום ג׳ / 31.5 / 17:30 / משכן אלה

קולנוע חברתי 

פרויקט קולנוע חברתי של "קולות בנגב" מחבר בין עשייה 
חינוכית, קולנועית וחברתית באזור יישובי עוטף עזה. 

במסגרת הפרויקט, מפעילים סטודנטים לקולנוע במכללה 
וגרעין של בני שירות לאומי, מגוון מסגרות חינוכיות 

לקולנוע וצילום וידאו. עקב הצלחת הפרויקט, נוספו גם 
תחומי האנימציה והתיאטרון. גם השנה, נצפה בתוצרי 

 הקבוצות שהופקו השנה במסגרת הפרויקט.
 בהנחיית: טל שם טוב

בשיתוף "קולות בנגב", היחידה למעורבות חברתית של 
משרד הדיקן, האגודה להתנדבות )ענף של"מ(, מגמת 

הקולנוע ביה"ס שער הנגב ובנק הפועלים

יום ג׳ / 31.5 / 17:30 / המרכז לאומנויות הבמה

דקה דרום ש תחרות וחלוקת פרסים

אסופת סרטים קצרים על מושג הדרום והשלכותיו על 
חיינו פרי יצירתם של תלמידי הקורס "הסרט הקצר" 

בהנחיית ד"ר דפנה סרינג. לאחר ההקרנה יתקיים דיון 
 ויוענקו פרסים לסרטים הנבחרים.

בהנחיית: ד"ר דפנה סרינג

יום ד׳ / 1.6 / 10:30 / אולם 2

וידאודאנס ש עבודות סטודנטים

אסופת סרטי וידאו דאנס. ז'אנר סרטי הוידיאו דאנס 
מפגיש שני תחומי אמנות השונים זה מזה באופן מהותי, 

הקולנוע והמחול. המפגש ביניהן אינו פשוט. תנועת 
הרקדן אינו תאור ריאליסטי של דמות בתהליך והתבניות 

הסיפוריות המקובלות של הקולנוע פשוט אינן עובדות. 
הצורה מבקשת להלום את התוכן המופשט, והתוצאה 

 היא עשייה אמנותית רעננה ושונה. 
 בהנחיית: מיקי כהן

הסרטים נוצרו על ידי סטודנטים במחלקה לקולנוע 
וטלוויזיה במכללת ספיר במסגרת סדנת וידאודאנס

יום ד׳ / 1.6 / 17:30 / אולם 2
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יום א' 29.5

 Red Out

הרכב צעיר משדרות בסגנון הרוק 
האלטרנטיבי.

מופע מקפיץ ורועש המשלב שירים 
מוכרים בעיבודים רוקיסטים ושירים 

מקוריים.
רן אביטן: גיטרה ושירה, משי חזיזה: 
שירה, דור לזמי: גיטרה, תום בנודיז: 

בס, רועי גב: תופים
יום א׳ / 29.5 / 15:30 / רחבת הסינמטק

אוי דיוויז'ן

הרכב המחייה את מוזיקת העם 
היהודית של מזרח אירופה.

"אוי דיוויז'ן" מנגנים שירי-עם, שירים 
מהתאטרון היידי, מוזיקה עוקצנית 

ואנטי מלחמתית מאוקראינה, רומניה, 
פולין ורוסיה.

נועם ענבר: שירה וצימבלי, גרשון 
ליזרסון: שירה וכינור, אסף תלמודי: 

אקורדיון, אביחי טוכמן: קונטרבס 
יום א׳ / 29.5 / 18:00 / רחבת הסינמטק 

דיקלה

זמרת יוצרת בסגנון רוק עברי-
ערבי. משלבת בין הפופ המערבי 

לקלאסיקות הערביות. שירתה 
הברורה והמיוחדת לוקחת את 
המאזין למקום של רגש אותנטי.
הצליחה לכבוש את הרדיו עם 
הלהיטים "בוקר טוב", "אהבה 

מוסיקה", "עולם" ועוד ..
יפתח שחף: גיטרות, רן לוי: בס, שאול 

בסר: קלידים, יאיר צברי: תופים
יום א׳ / 29.5 / 22:00/ רחבת הסינמטק

יום ב' 30.5

מורן מגל

זמרת יוצרת ופסנתרנית בסגנון אישי 
המשלב רוק-פופ עם השפעות מבלוז, 

פולק ומוסיקת עולם.
מופע של גרוב מענג עם זמרת 

מדהימה.
מורן מגל: פסנתר ושירה, עופר פנק: 

גיטרות, טל מרקוס: בס, אביטל אורי: 
תופים

יום ב׳ / 30.5 / 15:30 / רחבת הסינמטק

מורין נהדר

זמרת, מלחינה, מרצה וחוקרת שירת 
הקודש והחול של יהודי איראן. 
הופיעה בעשור האחרון בארץ 

ובעולם בפסטיבלים שונים. תקליטה 
"גולבאר", אותו הקליטה יחד עם 
"אנסמבל אספהאן", עוסק בשירה 

העממית והקלאסית-פרסית.
ינקלה סגל: טאר ואקוסטית, אורן פריד: 

כלי הקשה, דולב סלומון: קונטראבס
יום ב׳ / 30.5 / 18:00 / רחבת הסינמטק

לאה שבת ש כל השירים

זמרת נשמה ויוצרת מוכשרת, 
הכותבת ומלחינה את רוב שיריה. 
שיריה מצליחים לנגוע ולרגש, הן 
במילים והן במנגינות, את כל מי 

שנחשף לשיריה. בהופעה החדשה 
לאה מכניסה את הקהל אל תוך 

סיפור חייה דרך השירים ודרך סיפור 
כתיבתם. בהופעתה מגיעה היא אל 
הקהל בגובה העיניים ומדברת אל 

הלב והנפש.
יום ב׳ / 30.5 / 21:00 / רחבת הסינמטק

יום ג' 31.5

Junkie

להקת מטאל שהוקמה לפני כשנה ע"י 
תום גפן הסולן וזכי גרמן הגיטריסט, 

שניהם בוגרי המגמה למוסיקה 
בקונסרבטוריון שער הנגב.

גיטרות מנסרות וסולן מבריק, שילוב 
מנצח למופע חזק במיוחד.

תום גפן: שירה, יובל קריימר: גיטרה, 
אור רוזנפלד: בס, יובל תמיר: תופים, 

זכי גרמן: גיטרה
יום ג׳ / 31.5 / 15:15/ רחבת הסינמטק

 The Commoner Tale
)הגדת הבריות(

הרכב רוק שעבודתו מוקדשת 
למסירת פרספקטיבות, תובנות, 

כלים וכוחות לאנשים ודרך האנשים 

מופעים 
מוזיקליים
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לשימושם של כולם, לשם פיתוח 
ובריאת חייהם והטוב הרצוי להם...

אוהד פרץ: שירה וגיטרות, חגית 
טיטייבסקי: קולות, אלון חוטר: חליל 
וסקסופון, רותם לוי: כלי הקשה, צחי 

תורג'מן: גיטרה בס, נתי אוחנה: תופים
יום ג׳ / 31.5 / 17:30/ רחבת הסינמטק

ויקטוריה חנה ש 22 
אותיות יסוד

  אמנית קול ויוצרת בינלאומית בעלת 
איכויות קוליות נדירות, במחווה 
מיוחדת לנורית אביב עם הקרנת 
טרום הבכורה של סרטה החדש - 

"שפה אחת ודברים אחדים".
התייחסות אישית ועכשווית 

לטקסטים עבריים עתיקים, העוסקים 
 בעבודת האותיות והפה ככלי בורא, 

ביניהם: ספר יצירה המיוחס לאברהם 
אבינו, כתבי רבי אברהם אבולעפיה, 

מדרש אותיות דרבי עקיבא הזהר 
ועוד.

מחקר, הלחנה ושירה: ויקטוריה חנה, 
סנטור: עדי פורטי

המופע, במסגרת אירועי מסלול 
מוזיקה ופסקול במכללת ספיר, 

יתקיים במהלך אירוע הקרנת הסרט 
"שפה אחת ודברים אחדים" בבימוי 

נורית אביב
יום ג׳ / 31.5 / 18:30 / אולם 1

להקת מונסון

סופר גרופ, שמורכב ממוזיקאים 
בולטים שפעלו בלהקות שונות 

בעשור וחצי האחרונים שהחליטו 
לאחד כוחות וליצור יחד מוזיקת רוק 

עסיסית, כיפית וססגונית.
מופע חי ומקפיץ!

סיימון מזיג: שירה, מיכאל וקנין: שירה 
ואקוסטית, יוסי כהן: בס, טל א.אברהם: 

חשמלית, איתמר אבוחצירה: תופים, 
עמוס איטח: קלידים

יום ג׳ / 31.5 / 20:30/ רחבת הסינמטק

The Turkishrailway ש 
המסילה הטורקית

הרכב המבוסס על מוסיקה טורקית 
אותנטית עתיקה לצד לחנים 

מקוריים. מנגינות עות'מאניות 
והרמוניה מערבית סוללות דרך 

ממזרח למערב, בהקשבה ובצניעות 
אל מול עוצמת המסורת המוסיקלית
דוד בוקובזה: עוד, רועי גולן: פסנתר, 

יואב אלקיים: כלי הקשה
יום ג׳ / 31.5 / 22:00/ רחבת הסינמטק

יום ד' 1.6

Gaza Strip

מופע יצירות אינסטרומנטליות בסגנון 
הרוק המלודי של הרכב תלמידי 

האולפן למוסיקה בשער הנגב.
זוהר וענונו ולביא דוידוביץ': גיטרות, 

מעיין שוסטר: בס, רוי זק: תופים, 
מוסיקה מקורית: נעם שלמה

יום ד׳ / 1.6 / 15:45/ רחבת הסינמטק

אבי בניון

זמר, יוצר. משלב לחנים מזרחיים-
מרוקאיים בטקסטים רוחניים של 

חיפוש עצמי ושאלות.
מופע להקה עם מיטב שיריו וחומרים 

חדשים.
יום ד׳ / 1.6 / 18:30/ רחבת הסינמטק

Muzzuki

הרכב מוזיקלי צעיר ורענן המציג 
מופע אמנותי סוחף, מרגש ומלא צבע 

ושמחה של מיטב יצירות המוזיקה 
היוונית, המשלבות בהרמוניה 

מושלמת את נעימות הקסם של 
הבוזוקי, את המקצבים הסוחפים ואת 

השירה מלאת הרגש, המייחדת את 
המוזיקה היוונית.

מאיר שטרית: בוזוקי, תומר בר: גיטרה 
אקוסטית, ניר טייב: סקסופון חליל וכלי 

הקשה, איתן חדד: בס, אבישי שטרית: 
תופים

יום ד׳ / 1.6 / 22:00/ רחבת הסינמטק 

יום ה' 2.6

Shoresh

רוק מתקדם ארץ ישראלי חדש 
ובועט, מתובל בהרבה רגש, פאן 

וגרוב. החיבור הארץ-ישראלי 
בשירים המקוריים של ההרכב 

לצד גוון חדשני ומסקרן בלחנים 
ובעיבודים, נובע מהשפעות הנמצאות 

ברוק המתקדם, הרוק האמריקאי, 
הג'אז ומעצמות הגרוב.

יונתן קפלן: תופים, עמית פוזנר: בס, 
מתן רהב: גיטרה, יואב וסרמן: שירה, 
רחלי רוט: שירה, רני אבישר: פסנתר 

ושירה
יום ה׳ / 2.6 / 15:30/ רחבת הסינמטק

הנוטשים

במופע אלבום הבכורה שלהם 
"משחקים של ילדים".מזכירים לנו 

מדוע אנחנו אוהבים רוק'נרול!!
רוי יפרח: אקוסטית ושירה, עומר סויסה 

ויוסי יפרח: גיטרות, צחי תורג'מן: בס, 
נתי אוחנה: תופים

יום ה׳ / 2.6 / 16:15/ רחבת הסינמטק

מופע הנעילה של 
הפסטיבל קובי אוז ש 

המופע החשמלי
"מזמורי נבוכים", "מזמורים נוספים" 

ועוד..
הופעה אנרגטית, מרגשת וגם 

מצחיקה, מסע רוחני של עתיק 
ומודרני, ציבורי ואישי, קודש וחול, 

קוקטייל הרפתקני של גרסאות כיסוי 
ושירים חדשים.

אדם מדר: מנדולינה, כינור, חליל, 
חצוצרה וקולות, אורן ג'ורנו: תופים, 

איתן גדרון: בס וקולות, ג'וני קורן: 
פסנתר, אקורדיון וקולות, רועי צעדי: 

גיטרה וקולות
יום ה׳ / 2.6 / 22:00/ רחבת הסינמטק
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יום ראשון 29.5.11

משכן אלההמרכז לאומנויות הבמהאולם 2אולם 1

11:00
תחרות בוגרים 1

יש עם מי לזמזם, איתי צור, 
 40 דק'

 עפרונות, מיסאן חדאד, 31 דק'
חיים של ריטה, נופר חברוני, 

 25 דק'
 הקרנות בכורה

בנוכחות הבמאים

12:00
קולנוע ישראלי

לשון קודש, שפת חול, נורית 
אביב, 73 דק'

הקרנה בנוכחות הבמאית

12:00
סדנת פסקול

רועי קופרוסר – רב תחומיות או 
התמקצעות?

בהנחיית מרסלו פילבסקי
את המשבצת יפתח אומן הקול 
ג'וזף שפרינצק במופע ייחודי 

של טקסט/סאונד

13:30
תחרות בוגרים 2

קשר שתיקה, רעות קליין, 
 42 דק'

 אוברטורה, דן סחר, 35 דק'
מן הרה, אוריאנה בן אבא, 

23 דק'
 הקרנות בכורה

בנוכחות הבמאים

14:00
קולנוע בינלאומי

מפגש עם ריצ'רד פניה מנהל 
 פסטיבל הקולנוע של ניו יורק

והקרנת מקבץ קולנוע תיעודי 
ממקסיקו

14:00
סדנת פסקול

מפגש עם אביב אלדמע
בהנחיית מרסלו פילבסקי
את המשבצת ינעל מופע 

מוסיקה אתנית של אנסמבל 
סטודנטים ממסלול מוזיקה 

ופסקול במכללת ספיר בהנחיית 
פיריס אליהו

17:00
קולנוע בינלאומי

טוני מנרו, פבלו לארין, 97 דק'
הקרנה בנוכחות הבמאי

16:30
סדנת טלוויזיה

מפגש עם יוצר "המשרד"
לי אייזנברג

17:00
תוכניות מיוחדות

המסע אל הֲאֶשָרה – השקת 
ספרו החדש של מיקי כהן

19:00
קולנוע ישראלי

 אירוע פתיחת הפסטיבל
הקרנת טרום בכורה חגיגית

 עדות, שלומי אלקבץ, 80 דק’
הקרנה בנוכחות הבמאי 

והשחקנים 
אירוע למוזמנים בלבד

20:00
קולנוע בינלאומי

פנגמינג, זיכרון סיני, וונג בינג, 
186 דק'

 הקרנת בכורה
בנוכחות המפיקה

23:30
קולנוע ישראלי

 עדות, שלומי אלקבץ, 80 דק’
 הקרנה חוזרת סרט פתיחה

24:00
קולנוע ישראלי

חתולים על סירת פדלים, יובל 
מנדלסון, נדב הולנדר, 86 דק'

הקרנת בכורה בנוכחות 
הבמאים

מופעים מוזיקליים ברחבת הסינמטק
15:30

Red Out
מופע רוק המשלב חומרים מקוריים וקאוורים

18:00
אוי דיוויז'ן 

מופע כלייזמר קצבי ומרענן

19:30
 יפעת ישראל

זמרת יוצרת במופע אקוסטי

22:00
דיקלה

הדיוה של הרוק ישראלי-ערבי במופע סוחף מתוך אלבומה 
החדש ומיטב להיטיה
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משכן אלההמרכז לאומנויות הבמהאולם 2אולם 1

10:00
סדנת טלוויזיה

"רמזור": הצלחה בארץ ובחו"ל 
בהנחיית רן שריג

12:00
 תחרות בוגרים 3 

פיילוטים טלוויזיונים
מה?, סתיו קוזנץ, 42 דק'

משולים, איתי פרץ, 34 דק'
 הקרנות בכורה

בנוכחות הבמאים

12:30
קולנוע בינלאומי

מערבה למסילות חלק 1 א, וונג 
בינג, 126 דק'

הקרנת בכורה בנוכחות 
 המפיקה

14:00
 תחרות בוגרים 4 

פיילוטים טלוויזיונים
נחיתת אונס, גיא ירוסלבסקי, 

44 דק'
דראפט ראשון, יעל אוסטרייכר, 

סיון בלנק, מיטל דגני, לי-שי 
שירן, 23 דק'

 הקרנות בכורה
בנוכחות הבמאים

15:00
קולנוע בינלאומי

מערבה למסילות חלק 1 ב, וונג 
בינג, 118 דק'

הקרנת בכורה בנוכחות 
 המפיקה

14:00
סדנת טלוויזיה

עיתונות טלוויזיה בשיתוף בית 
הספר לתקשורת מכללת ספיר

בהנחיית יובל גוז'נסקי

15:00
מפגשים

דיון בנושא קולנוע עלילתי 
עצמאי

בהשתתפות: בהשתתפות אבי 
נשר, דוד ליפקינד, רני בלייר 

לירון אדרי ופבלו אוטין

16:00
קולנוע בינלאומי

פוסט מורטם, פבלו לארין, 
98 דק'

 הקרנת בכורה
בנוכחות הבמאי

16:00
סדנת טלוויזיה

פיתוח, ייבוא וייצוא של 
פורמטים ותוכניות
בהנחיית טל הררי

17:00
מפגשים

בעקבות "עדות" ש מפגש עם 
שלומי אלקבץ

19:00
קולנוע ישראלי

פתיחת תוכנית קולנוע תיעודי, 
מטאדור המלחמה, אבנר 

פיינגלרנט, מכבית אברמזון, 
70 דק'

הקרנת טרום בכורה חגיגית 
בנוכחות הבמאים

18:00
קולנוע בינלאומי

 מדינות הצפון, דני קוטה,
94 דק'

הקרנת בכורה בנוכחות הבמאי

18:00
סדנת טלויזיה

תחרות הפיצ'ינג השנתית של 
קרן ספיר לעידוד פורמטים 

טלוויזיוניים חדשניים במכללת 
ספיר

בהנחיית ענת סלע ענבר

20:30
קולנוע בינלאומי

האנושות, ברונו דומו, 148 דק'
הקרנה בנוכחות הבמאי

22:00
קולנוע ישראלי

הטרילוגיה האוזבקית, אבישי 
סיון, 61 דק'

הקרנה בנוכחות הבמאי

24:00
קולנוע ישראלי

2 בלילה, רועי ורנר, 83 דק'
הקרנת בכורה בנוכחות הבמאי

יום שני 30.5.11

מופעים מוזיקליים ברחבת הסינמטק
13:30

שביט נוי ונור אורבך
מופע גיטרות ושירים מקוריים

15:30
מורן מגל

זמרת יוצרת, מוסיקה מקורית בסגנון פופ רוק

18:00
מורין נהדר

סודות השירה הפרסית, מופע מוזיקלי

21:00
לאה שבת

כל השירים – במופע אקוסטי 
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יום שלישי 31.5.11

משכן אלההמרכז לאומנויות הבמהאולם 2אולם 1

 11:00
תוכנית בוגרים 5 

אור ראשון, קרן טרוסט, 30 דק' 
עור ברווז, הדס נוימן, 18 דק'

מסילות, נלי גיא, 20 דק' 
 הקרנות בכורה

בנוכחות הבמאים

 11:00
קולנוע ישראלי 

משפה לשפה, נורית אביב, 
55 דק' 

הקרנה בנוכחות הבמאית

 11:00
סדנת אנימציה 

 אנימציה תיעודית
עבודות סטודנטים 

בהנחיית ברק הימן וריקרדו 
ורדסהיים

 13:00
תחרות בוגרים 6 

חג שמח, לוצה מרוואני, 28 דק' 
בין הטיפות, אריאל תמיר, 

23 דק' 
513 ימים של פילמותרפיה, 

ליטל מייזל, 45 דק' 
 הקרנות בכורה

בנוכחות הבמאים

 13:00
קולנוע בינלאומי

חיי ישו, ברונו דומו, 96 דק' 
הקרנה בנוכחות הבמאי

 13:00
סדנת אנימציה 

עבודות סטודנטים 
בהנחיית אסנת ולד ואפרת 

רובין 

 16:00
קולנוע ישראלי 

מותרות, דוד אופק, 56 דק'
הקרנת טרום בכורה בנוכחות 

הבמאי

 15:00
קולנוע בינלאומי

מערבה למסילות חלק 2 א, וונג 
בינג, 123 דק' 

הקרנת בכורה בנוכחות 
המפיקה

 15:30
סדנת אנימציה 

יום – מופע 
בהשתתפות אסנת ולד ואפרת 

רובין

 15:00
מפגשים 

מפגש עם ברונו דומו 
בהנחיית אורנה לוי 

 18:30
קולנוע ישראלי 

שפה אחת ודברים אחדים, 
נורית אביב, 70 דק' 

הקרנת טרום בכורה בנוכחות 
הבמאית. במהלך האירוע 

יתקיים מופע של אמנית הקול 
ויקטוריה חנה ש 22 אותיות 

יסוד

 17:30
קולנוע בינלאומי

מערבה למסילות חלק 2 ב, וונג 
בינג, 56 דק' 

הקרנת בכורה בנוכחות 
המפיקה

 17:30
תוכניות מיוחדות 

קולנוע חברתי 
 הקרנת סרטי גמר 

בהנחיית טל שם טוב

17:30
תוכניות מיוחדות

שירה קולנועית
בהשתתפות יוסף ג'וזף דדון 

ועמרם יעקובי
האירוע ילווה בקטעי ניגון 

ושירת קודש בקולה של 
שלומית יעקובי

 19:30
קולנוע בינלאומי

חיינו הפרטיים, דני קוטה, 
82 דק' 

 הקרנת בכורה
בנוכחות הבמאי

 21:30
קולנוע בינלאומי

הדוויג, ברונו דומו, 120 דק' 
הקרנה חגיגית בנוכחות הבמאי

 22:00
קולנוע בינלאומי

נוסטלגיה לאור, פטריסיו גוזמן, 
90 דק' 

 24:00
קולנוע ישראלי 

פלנטה אחרת, עידן זעירא, 
90 דק' 

הקרנת בכורה בנוכחות הבמאי

מופעים מוזיקליים ברחבת הסינמטק
15:15
Junkie

הרכב מטאל בועט

17:30
The Commoner Tale

הרכב רוק משדרות

18:30
 ויקטוריה חנה ש 22 אותיות

יתקיים באולם 1 במהלך אירוע הקרנת הסרט "שפה אחת 
ודברים אחדים" 

20:30
להקת מונסון

סופר גרופ במופע רוק ססגוני וכייפי

22:00
המסילה הטורקית

מוסיקה אינסטרומנטלית עממית ומקורית 

לוח אירועים  49



יום רביעי 1.6.11

משכן אלההמרכז לאומנויות הבמהאולם 2אולם 1

11:30
תוכנית בוגרים 7

אבשלום, מאיר פרידמן, 38 דק'
אנשי המעבר, ערן בר-עם, 

27 דק'
 הקרנות בכורה

בנוכחות הבמאים

10:30
תוכניות מיוחדות

 דקה דרום – קצרצרים
בנושא דרום

בהנחיית ד"ר דפנה סרינג

10:00
פרוייקטים מיוחדים

סדנת טריילרים לפיצ'ינג
בהנחיית אריק ליבוביץ להב

13:30
תחרות בוגרים 8 

אף אחד חוץ מאיתנו, רומן 
שומונוב, 35 דק'

מחסום, איל אלקויטי, 20 דק'
מלח הארץ, רוני בארי, 29 דק'

 הקרנות בכורה
בנוכחות הבמאים

13:00
קולנוע בינלאומי

גוויות, דני קוטה, 72 דק'
 הקרנת בכורה

בנוכחות הבמאי

12:00
פרוייקטים מיוחדים

פיצ'ינג ליוצרים צעירים

16:30
קולנוע בינלאומי

המחפורת, וונג בינג, 114 דק'
 הקרנת בכורה

בנוכחות המפיקה

15:00
קולנוע בינלאומי

פלנדריה, ברונו דומו, 91 דק'
הקרנה בנוכחות הבמאי

15:00
מפגשים

מפגש עם דני קוטה
בהנחיית איציק רוזן וארז פרי

17:30
תוכניות מיוחדות

וידאודנס מקבץ סרטים
 בהנחיית מיקי כהן

17:00
מפגשים

מפגש עם יוצרי התוכנית 
התיעודית בהשתתפות נורית 

אביב, אבנר פיינגלרנט, מכבית 
אברמזון, דוד אופק, אבישי 

סיון ורחל לאה ג'ונס
בהנחיית דנאי אילון
יתקיים במשכן אלה

19:30
קולנוע בינלאומי

קרלינג, דני קוטה, 92 דק'
הקרנת בכורה חגיגית בנוכחות 

הבמאי

19:00
קולנוע ישראלי

מקום, עבודה, נורית אביב, 
81 דק'

הקרנה בנוכחות הבמאית

20:00
קולנוע ישראלי

זוהי סדום / אדם סנדרסון 
ומולי שגב / 88 דק'

הקרנת חוצות ברחבת הסינמטק

22:00
קולנוע ישראלי

ג’יפסי דייווי, רחל לאה ג’ונס, 
90 דק'

הקרנת טרום בכורה בנוכחות 
הבמאית

21:30
קולנוע בינלאומי

איש ללא שם, וונג בינג, 97 דק'
 הקרנת בכורה

בנוכחות המפיקה

24:00
קולנוע ישראלי

ג'ו + בל, רוני קידר, 80 דק'
הקרנת בכורה בנוכחות 

הבמאית

מופעים מוזיקליים ברחבת הסינמטק
15:00

יובל סלע
מופע אקוסטי מתוך אלבום הבכורה של הזמר והיוצר “ימים 

טובים”

15:45
GAzA STRIp 

תלמידי האולפן למוסיקה של שער הנגב 
מופע רוק

18:30
אבי בניון

מופע להקה במיטב שיריו

22:00
מוזוקי

מוזיקה יוונית אותנטית

50  לוח אירועים



יום חמישי 2.6.11

משכן אלהאולם 2אולם 1

11:00
תוכנית בוגרים 9

מאחורי הזכוכית, אביטל שרון, 
30 דק’

חולה על מסי, עדי וייס, תומר 
בר שדה, 42 דק'

נקמה בחמישה צעדים, אביגייל 
זילברמן, 20 דק'

 הקרנות בכורה
בנוכחות הבמאים

11:00
קולנוע ישראלי ומפגשים

אובדן, נורית אביב, 30 דק'
האלפבית של ברולי בואברה, 

נורית אביב, 17 דק'
אלנבי, קטע, נורית אביב, 5 דק'

אחרי ההקרנה יתקיים מפגש 
עם הבמאית בהנחיית דנאי 

אילון

13:30
תוכנית בוגרים 10

ִי'ת, אמיתי זמורה, 22 דק'  ַלָבּ ָבּ
הלנות, דינה כצמן, 36 דק' 

שכחה שם זמני, שחר ברימר, 
28 דק'

 הקרנות בכורה
בנוכחות הבמאים

13:30
קולנוע בינלאומי

מערבה למסילות חלק 3, וונג 
בינג, 132 דק'

הקרנת בכורה בנוכחות 
 המפיקה

17:00
טקס חלוקת פרסי תחרות 

הבוגרים

הענקת פרסים ייעודיים 
ליוצרים צעירים בדרום

16:30
קולנוע בינלאומי

כל מה שהיא רוצה, דני קוטה, 
105 דק'

 הקרנת בכורה
בנוכחות הבמאי

16:30
מפגשים

מפגש עם יוסף סידר 
בהנחיית דנאי אילון

19:00
קולנוע ישראלי

אירוע נעילת הפסטיבל
הקרנת בכורה חגיגית

הערת שוליים, יוסף סידר, 
108 דק'

 
בנוכחות הבמאי והשחקנים

אירוע למוזמנים בלבד

19:30
קולנוע בינלאומי

טוני מנרו, פבלו לארין, 97 דק'
הקרנה חוזרת

21:30
קולנוע בינלאומי

קרלינג, דני קוטה, 92 דק'
הקרנה חוזרת

23:30
קולנוע ישראלי

הערת שוליים, יוסף סידר, 
108 דק'

הקרנה חוזרת סרט נעילה

23:30
תוכנית בוגרים

 הקרנה חוזרת של שני
הסרטים הזוכים

מופעים מוזיקליים ברחבת הסינמטק
13:00

סליאור בהרוזי 
זמר יוצר במופע אקוסטי

15:30
SHORESH להקת

מופע רוק מתקדם

16:15
הנוטשים

מופע רוק מתוך אלבומם “משחקים של ילדים”

18:00
לירון שילטון

זמרת יוצרת פולק

22:00
קובי אוז

המופע החשמלי
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מנהל ויוזם הפסטיבל: ד"ר אבנר 
פיינגלרנט; מפיקה: הגר סעד–שלום; 

מנהל התוכניות ואוצר ראשי: ארז 
פרי; מפיקה בפועל: עפרי שגב; 

מנהלת התוכנית הישראלית: דנאי 
אילון; מפיקת תוכנית ומנהלת אתר 
האינטרנט: סיגל גולן; תיאום יח"צ: 
אפרת כורם; תחרות בוגרים: יעלה 

צורף; תיאום הפקה: עדי אבולעפיה; 
הפקת דפוס: אוריאנה בן אבא; 

ניהול סאונד: מקסים איבאנוב; ניהול 
הקרנות: סיגל גולן, אלעד פלג; ניהול 
מוזמנים: עמית שגיא; ניהול אולמות: 

קטי ריבקין; מנהלי אולמות: אוהד 
 תבל, רום עוזרי 

אחראי אירוח חו"ל: ערן פולישוק; 
צוות אירוח: עינת אמסלם, דן ארז, 

נטע חיימוביץ', נטע יעקב, דניאל 
קרסנטי

 אירועי חוצות
מפיקים: דגש: דגן צוקרמן, שני קוזי; 

ניהול אמנותי: נעם שלמה; ייעוץ 
מוזיקלי: פרופ' חביבה פדיה; הגברה 

ותאורה: סינקופה; 

צוות טכני: שלמה אביטל, אילן 
שניידר, דמיאן קיטייגרדסקי

תיאום אקדמי: יוליה מיכין–גינזבורג, 
רינת רביד, דנה לבבי

אוצר תוכנית אנימציה: ריקרדו 
ורדסחיים; אוצרת תוכנית טלוויזיה: 

ענת סלע ענבר; אוצר תוכנית סאונד: 
מרסלו פילבסקי; מפיקת סדנאות: 

עדי גולן; ע. תוכנית ישראלית: קובי 
שרביט

 דפוס ואינטרנט:
קונספט, עיצוב ואיור: אולגה גולצר, 
צילום: מקס אפשטיין, עיצוב ועריכה 

גרפית: מיכל וקסלר, תרגום לאנגלית: 
 תמי קינג;

 אתר:
בנייה ופיתוח: רקורד אינטאראקטיב 

– דני קוריטו, קובי אברמוב; תיאום 
תוכן: נעמה בוצר

 טקסים ותחרות בוגרים:
תיאום תחרות בוגרים: יהונתן שובלי; 

 עריכת קליפים: פז אדרי;
הנחיית טקסים: אביתר חלימי, 

רון פלדמן; הפקת טקסים: צאלה 
יעקובוביץ, חונכים סרטי גמר: שלומי 
אלקבץ, רני בלייר, מודי בר און, לב 

גולצר, ברכה זיסמן, ענת זלצר, ניזאר 
חסן, גידי יהושע, אורנה לוי, אורי 

סיוון, ענר פרמינגר

 קולנוע פורץ גבולות
הקרנה ברהט: קאיד אבו לטיף, יוסף 
אבו מדיעם; אירוע שער הנגב: חזי 
בוצר; הקרנה באופקים: יוסף ג'וזף 

 דדון, אורית גוטליב, 
פסטיבל מדרום: שירה לפידות

 תוכניות מיוחדות:
 דקה דרום: ד"ר דפנה סרינג

 מפיקים: סיוון דגן, נטע יעקב 
 סדנת וידיאו דאנס:

מנהל אומנותי ויזם הסדנא: מיקי כהן; 
 מפיק האירוע: טל אייזק;

שירה קולנועית: עמרם יעקובי, יוסף 
 ג'וזף דדון

סדנת פיצ'ינג: יוזמת ומפיקה: אסנת 
טרבלסי; תיאום הפקה: ירמי שיק 

בלום

 ספר "קולנוע דרום":
עורכים: ארז פרי, ד"ר אבנר פינגלרנט; 
כותבים: דנאי איילון, ג'ייסון אנדרסון, 

טיירי גארל, דרורית גור אריה, 
שמוליק דובדבני, נטלי חזיזה, צבי טל, 
אפרת כורם, אורי ש. כהן, פיליפ לקו 

לברט, אבי נשר, אייל סיון, הלן סיקסו, 
אבנר פינגלרנט, ז'אן מישל פרודו, ארז 
פרי, אורי קליין, איציק רוזן, סמי שלום 
שטרית, יעל שנקר, נעמה שפי; תרגום: 

ארז אשרוב, רועי גרינוולד, דניאלה 
ליבר; עיצוב גרפי והפקה: קובי לוי, 
נדב שלו )הליגה(; עריכה לשונית: 

שרה כץ; תיאום הפקה: יעל חדריאן; 
תמלול ראיונות: יעל חדריאן, אביתר 

חלימי, גל נעים, רום עוזרי

פרסום ויחסי ציבור, היחידה 
לתקשורת ויחס"צ המכללה 

 האקדמית ספיר:
מנהל: שמעון )סיימון( תמיר; ע. מנהל: 

שני שושן; גרפיקה: פרלה גלקוביץ'; 
 :Webmaster ;מרכז מידע: מיטל חיון
מאוריציו סדן; עיצוב ואינטרנט: סיון 

גינזבורסקי; מזכירה: רינת אגאי; 
ע. דובר: מעיין אוחנה; צלמים: ערן 

קליגר, תמי דהאן

יחסי ציבור: בן חורין אלכסנדרוביץ' 
מנכ"ל: איתי בן חורין; יועצת 

תקשורת: גלי צרפתי; ראש צוות 
ויועצת בכירה: יעל רוזנברג

 סינמטק שדרות:
מנכ"ל העמותה ומנהל הסינמטק: בני 

כהן; מנהל תפעול ומקרין: שמעון 
עמר; מנהלת התוכנייה: מיכל לביא; 
מנהלנית: זיוה בטיטו; אב הבית: אלי 

עמר; רכזת קולנוע חברתי: טל שם 
טוב; סדרנים וקופאים: עדי אורן, גל 
נעים, שלום אדג'י כתר, עמרי רביב, 

רעות כהן, מורן בסון, אריה שירן

 ניידת שידור:
הנחייה: ריקי אריכא, מסלול טלוויזיה 

שנה ב'; מפיק ראשי: קובי שרביט; 
מפיקת מופע פתיחה: הדר גולוב; 
מפיק מופע נעילה: גיל שטרנברג

הפקת דפוס: א.ב.ח.ש חיון – חן חיון

קב"ט: לירון בילדר, ע.קב"ט: יואל 
צדיקביץ', אליה אליאסוב

יעוץ משפטי: עו"ד טוני גרינמן, עו"ד 
חגית פלד–הניג, עו"ד ליהיא כצנלסון

צוות הפסטיבל
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המכללה האקדמית ספיר: אלון גייר, מוחמד 
אבו עאבד, לירון בילדר, אורי די:נור, רימון 

לוי, ד"ר רות איתן, תמר לוין, שני שושן, 
תמי עטר, פרלה גלקוביץ, מאוריציו סדן, 

לביא מגן, מרינה קוגס, אירית טויטו, נורית 
אופיר, מרסל פרץ, ראובן זילצר, דותן שור, 

נתן מהדקר, יאן גילביץ', קובי זויגי, אודי 
עידן, נתי שיפר, איתמר כהן, סוניה בוזגלו, 

סוניה אוחיון, תקווה מדינה, ישראל קקון, 
 מלכה דון, יואל צדיקביץ, אלי מזוז

המחלקה לאומנות הקולנוע והטלוויזיה: 
אורי סיון, ענת סלע ענבר, ריקרדו 

ורדסחיים, מרסלו פיבלסקי, עוזי אדם, מיקי 
כהן, דר' דפנה סרינג, ריקי אריכא, אילן 

שניידר, שלמה אביטל, ניסים אוחנה, רינת 
רביד, יוליה מיכין גינזבורג, דנה לבבי, גבי 

 יונס אהרוני.
ביה"ס לסאונד: יפעת כצנלסון, אורי רשף, 

 אלכס זובורובסקי, מקסים איבאנוב
משרד הדיקן: דיקן הסטודנטים: אלון גייר; 

דגנית אופק, נטלי נורילוב, קרן דהן, איילת 
 ברעם–וייס, אילנית לובל

היחידה למעורבות חברתית: מנהלת 
היחידה: קמילה לנדסקינד; נורית ארזי–

 דחוח, נעמה אייד
 קולות בנגב: טל שם טוב

אגודת הסטודנטים: יו"ר: אביתר חוגג; 
 עמית חזן, גיא כהן

המשנה לראש הממשלה, השר לפיתוח 
הנגב והגליל ולשיתוף פעולה אזורי: השר: 
סילבן שלום; מנכ"ל המשרד לפיתוח הנגב 

והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי: 
אורנה הוזמן בכור; ראש אגף נגב: אדווה 

 אשל רבינוביץ'
 הרשות לפיתוח הנגב: אפרת ווקנין

משרד התרבות והספורט, מנהל תרבות, 
השרה: לימור לבנת, מנכ"לית משרד 

התרבות והספורט: אורלי פרומן; ראש 
מנהל תרבות: שמעון אלקבץ; מנהלת 

 לישכה: עינת אביהוב;
המועצה הישראלית לקולנוע: יו"ר: דוד 

אלכסנדר; מנהלת המחלקה לקולנוע: אתי 
 כהן, חברי המועצה הישראלית לקולנוע  

משרד החוץ: ורד הלר, אורי אמיתי, אניטה 
מזור; שגרירות צרפת: שגריר: כריסטוף 

ביגו; נספח התרבות: ליאונל שוקרון; יועצת 
 לענייני תרבות: אנט לוי–וילארד, יעל ברוך
 שגרירות קנדה: נספחת התרבות: סיגנה כץ
עיריית שדרות: ראש העיר – דוד בוסקילה, 

גזבר העירייה – שמעון פרץ, סגן ראש העיר 
– הרצל שאובי, מנהל אגף שפ"ע – דוד 

שניאור, מתנ"ס שדרות: מ"מ מנהל המתנ"ס 
– לימור כהן, מוריס בן אבו, מנהל היחידה 

 לעבודה קהילתית – איציק זנבה, 
מרכז למידה: יהודית דהאן, רחל ראובני, 

ספקטרוניקס: יחיאל ספקטרוניקס, אבי ביטון  
משכן אלה: יונתן אבוקסיס, עמותת נתיבים: 
יגאל ברכה, הילה פרץ, פורום קצ"ב עמותת 

 גוונים: ניתאי שרייבר 
המועצה האזורית שער הנגב: ראש 
המועצה: אלון שוסטר, מנהל מטה 

אסטרטגי: עודד פלוט, מנהלת הלשכה: 
סיגלית גוזי–אפנג'ר, מנהל מחלקת התרבות 

 והפנאי, מתנ"ס ארנון: חזי בוצר
עיריית אופקים: ראש העיר: צביקה 

גרינגולד, מנכ"לית העירייה: מירי וקנין, 
מנהל המתנ"ס: רן יול, מנהלת מרכז 

 הצעירים:לאה קבסה
עיריית רהט: ראש העיר: פאיז אבו סהיבן, 

מ"מ ראש העיר ומנהל מחלקת החינוך: ד"ר 
עאמר אל הוזייל, סגן ראש העיר: רבחי אבו 
לטייף, מנהל המתנ"ס: איברהים אבו שארב, 

אנשי המתנ"ס; מנהל מרכז פיס: חסאן אבו 
סיאם, אנשי המרכז, תאטרון אל מהבאש, 
 מפיקים: קאיד אבו לטייף, יוסף אבו מדיעם.
מפעל הפיס: מנהלת מועצת הפיס לתרבות 
ולאמנות: דולין מלניק, חברי מועצת הפיס 

 לתרבות ולאמנות
IDB: יו"ר קבוצת IDB: נוחי דנקנר, רמי 

 מרדור, דוד לוי, סיון קריצ'מן
 חברת אורבוטק

קשת: אלכס גלעדי, אבי ניר, טלי גורן, אודי 
ליאון, נילי גרינבלט, טל הררי, עמיר מאורי, 

 דנה רפפורט, עופר בדרשי
הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו: מנכ"ל: 

מנשה סמירה, יו"ר: ד"ר אילן אבישר, מפיק 
ראשי: יוסי מולה, דוברת: מיטל שגב, מתאם 

מחלקת הפקות וקרנות: ניר ויינברום, ע' 
 דוברת: טלי לוי

קרן הקולנוע הישראלי: מנכ"ל: כתריאל 
שחורי , אחראית פרויקטים מיוחדים: 

אביטל בקרמן, מנהל הפקות וכספים: דוד 
 ליפקינד

קרן רבינוביץ לאמנויות – פרוייקט קולנוע: 
מנכ"ל: גיורא עייני, מנהל הפקות: יואב 

אברמוביץ', סגנית מנהל ההפקות של הקרן: 
 אסתי שדה

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי: מנכ"לית: 
זיו נווה, מנהלת הפקות: אורית כוכבי–

אברמוביץ, מנהלת אדמיניסטרטיבית: נטע 
 קובלנץ

קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה: מנכ"ל: 
 גדעון גנני, מנהלת הפקות: ניבה מנדלבליט

יוצרי קולנוע ישראלי: במאי קולנוע 
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 בולון
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לארין, ריצ'ארד פניה, דני קוטה, ליהונג 
 קונג

סינמטק ירושלים ופסטיבל ירושלים: 
מייסדת ונשיאה: ליה ואן ליר, סמנכ"ל: 

יגאל מולד–חיו, מנהל התוכניות: אבינועם 
חרפק, מנהלת מחלקת חינוך: גילי מנדל, 

 מנהל ארכיון הסרטים: מאיר רוסו
סינמטיפ: מיכאל קליין, ליצי מרכוס, איריס 

 זימן
 מובי מובייל: מנכ"ל: אמיר פלג

 האוזן השלישית: אסא אופק, לימור בלט
 דור אלון: שילה אלבז

 חברת במות: פאבל קורן
 מרכז הידרותראפי: מנהל: איתי צורי

סינמטק שדרות מודה לחברי האסיפה 
הכללית של עמותת הסינמטק: יו"ר: זוהר 

אביטן, פרופ' זאב צחור, אפרים סדון, מיכה 
ינון,אבי סולימני, חזי בוצר, קובי אוז, הדס 

רייס, אחלמה פרץ, סופי בן שושן, עמי 
 גל–און, מוטי גיגי, שי בן יעיש

תודות מיוחדות: ד"ר נחמי פז, גיל לוי, 
אורנה גיגי, שמעון )סיימון( תמיר, סימה גל, 

רמי מרדור, אבי נשר, לירון אדרי, משה 
אדרי, ליאון אדרי, פרופ' חביבה פדיה

פסטיבל קולנוע דרום מודה לפסטיבל 
הקולנוע ירושלים על שיתוף הפעולה ארוך 

השנים, המחווה והידידות
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מבצע מהסרטים!!!

טבלת מחירים  )ב-₪(
לאחר הנחהלפני הנחהמנוי יחיד

440259כללי
270159סטודנט/נכה/אזרח ותיק )מגיל 60(

15090 נער/חייל

60 מבצע ילדים )בגילאי  5-14(

המנוי נהנה מ: 
  500 סרטים חדשים, סרטי טרום בכורה

  פסטיבלים מהארץ והעולם, סדרות, מפגשי יוצרים. 
  כניסה חופשית לסדרות לאורך השנה 

  הנחות למופעים
  תוכנייה חודשית מודפסת עד הבית

  מסכים גדולים, איכות תמונה וצליל מהטובים בארץ
  בית קפה במתחם 

המנוי לשנה שלמה! * המבצע לרוכשים חדשים, בימי הפסטיבל בלבד )29.5-2.6( 

%

חוגגים וחוגגים בימי הפסטיבל

ברכישת מנוי לסינמטק שדרות

"סינמטק שדרות -  שלם  שעולה על סך חלקיו: 
ראשית, נראה כמו שאולם קולנוע צריך להיראות - ציוד מתקדם, חלל 
נרחב, סאונד ראוי. פועל שבעה ימים בשבוע ומציג מגוון רחב של סרטים 

רלוונטיים ומגניבים כאחד... 
היום  לסדר  להעלות  כשלו:  שאחרים  במקום  הצליח  שדרות  סינמטק 

הציבורי את חיי התרבות של אוכלוסיית הדרום..." 
מעריב, יוני 2010

הנחה

סטודיו רובין 052-3912354

לרכישת מנוי התקשרו או השאירו פרטים באתר ואנחנו נחזור אליכם
08-6849695
08-6897741 להתרגש   סינמטק שדרות   לראות להרגיש ו

www.sderot-cin.org.il
ע ו נ ל ו ק ה ת  ו ב ר ת ל ת  י ב

לרכישת מנוי התקשרו או השאירו פרטים באתר ואנחנו נחזור אליכם
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משרד החוץמשרד החוץ



הכניסה לכלל האירועים והסרטים בפסטיבל ללא תשלום 
086801424 טלפון   ,  http//csf.sapir.ac.il נוסף:  למידע 
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