פנים רבות

הקולנוע הדוקומנטרי בעקבות הזהות היהודית והישראלית
השתלמות משותפת של בית הספר ללימודי העם היהודי בבית התפוצות ,המרכז
האוניברסיטאי לפיתוח אנשי חינוך באוניברסיטת ת"א והקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה
ימי רביעי אחת לשבועיים ,בין השעות 60 ,20:00-16:30 :שעות ,תשע"ז 2017-2016
עורכת הסדרה :רבקה אדרת
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מתוך הסרט:
"הממלכה המופלאה של פאפא אלייב"
יוצרי הסרט – טל ברדה ונועם פנחס

"דימונה טוויסט"  -שבע נשים הגיעו מהאנייה בשנות ה 50-וה 60-היישר אל דימונה ,עיירה שאך הוקמה.
כעת הן פותחות לנו חלון נדיר לחיים שמעולם לא סופרו מנקודת מבטן .בסרט ,המשלב בין שיחות עם
הגיבורות וחומרים שלוקטו בארכיונים פרטיים וציבוריים ,הן חולקות עמנו את קורות חייהן ומאבקיהן ואת
התובנות שרכשו לאורך הדרך ,בהומור ,בעצב ובפתיחות נוגעת ללב.
מפגש עם יוצרת הסרט  -פרופ' מיכל אביעד
•"ואלה שמות "...על שמות משפחה של יהודים
•מפגש עם מנהל אגף מאגרי המידע של בית התפוצות  -חיים גיוזלי
•פסיפס סרטי משפחה נדירים מאוספי הסרטים של המוזיאון :מהולנד ,מאיטליה ,מצ'כיה ,מפולין ,מהונגריה,
מתורכיה ,ממרוקו ועוד  -רבקה אדרת
•"על כתפי ענקים" :סיפורים וסרטים מאוצרות תכנית "הקשר הרב דורי" ,המחברת בין צעירים ואזרחים
ותיקים באמצעות כלים דיגיטליים.
מפגש עם מנהלת התכנית  -עפרה ישראלי ועם רכזת פיתוח והדרכה  -יעל רוזן
•"שבוע  - "23סרט אישי המתעד בזמן אמת דילמה אנושית הקשורה בנושא ההריון והלידה .בסרט באות
לידי ביטוי נורמות חברתיות לעומת אינטואיציה אימהית ,ערך קדושת החיים ואהבת הילד שעוד לא נולד.
מפגש עם יוצר הסרט  -אוהד מילשטיין
•תמונות מן הימים הראשונים בארץ :תיעוד עלייתם וקליטתם של יהודי אתיופיה בשנים ,1985-1984
• מפגש עם צלם בית התפוצות לשעבר אשר ליווה את העולים במצלמתו  -דורון בכר
• הקהילה האתיופית כנקודת חן בחברה הישראלית  -הרב ד"ר שלום שרון
•פרוייקטים קולנועיים כמנוף לשינוי חברתי" :גרינהאוס"  -פרוייקט בינלאומי ליוצרים ממדינות אגן הים
התיכון" ,חממת נשים"  -תכנית ליוצרות יהודיות וערביות ,מסלול לפיתוח והפקת סרטים של יוצרים ויוצרות
מן המגזר החרדי ועוד .מפגש עם מנכ"לית הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה  -דורית ענבר
•"שאריות"  -מעקב אחר המסע שעושים החפצים המשומשים המושלכים מדי יום לרחוב ,מלב ליבה של
ישראל הצרכנית ועד לשולי הפריפריה הישראלית ולשטחי הרשות הפלסטינית ,שם הם קמים לתחיה
ומקבלים חיים חדשים .מפגש עם יוצרי הסרט  -אורן רייך וורד ירוחם
•"עיר בעין הסערה"  -עשר דקות מתל אביב המשגשגת ,לוד משמשת כחצר האחורית של גוש דן ,מוכת
ייאוש ,פשע וגזענות .האם ניתן להציל את העיר? להביא תקווה לתושביה הערבים והיהודים כאחד? הסרט
הינו מעקב צמוד בן  5שנים אחר מקום קטן המכיל בתוכו את כל הקונפליקטים הגדולים של החברה
הישראלית ומספר את סיפורם של תושביה האמיצים של העיר שעדיין לא אמרו נואש וממשיכים להילחם
על הבית ,על לוד .מפגש עם יוצר הסרט  -אורי רוזנווקס
סיפורי משפחה ומסעות אישיים .במאיות דוקומנטריסטיות בחיפוש אחר שורשים  -ד"ר שמוליק דובדבני
"פרדס כ"ץ אהובתי"  -לאחר שגילה שדודו הבכור ישראל נעלם לפני  65שנה משכונת "פרדס כ"ץ" חוזר
במאי הסרט אל המקום .הוא פונה אל דודיו האחרים :גבריאל שהשתחרר זה עתה לאחר  35שנה מהכלא,
דוד אריה השקוע במחשבות והרהורים על ספת אמו ,ודוד אורי המחפש אהבה ואוסף ברזל בעזרת עגלון
ברחבי השכונה .המסע הפואטי בעקבות הדוד האבוד מעורר שאלות של זהות ,גורל ,חלומות ותקוות.
מפגש עם יוצר הסרט  -ערן ברק
•"עד קצה הזריחה" " -כשאמי בת ה 94-חלתה ,הודיע לנו הרופא שהיא לא תאריך ימים .הגעתי כדי
להיפרד ממנה ,אבל להפתעתי ימים הפכו לחודשים השזורים בהומור ,חוכמה ורגישות .בשבילי זאת
היתה התחלה של מסע מרתק אל תוך עולם הזקנה ,המלווה ברוך ,הומור ,אהבה ובעיקר תקווה".
מפגש עם הבן ויוצר הסרט  -סילבן ביגלאייזן
המשך התכנית מעבר לדף
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"הממלכה המופלאה של פאפא אלייב"  -סיפורה של משפחה מוזיקלית ,מפורסמת וחמת מזג ממוצא
בוכרי אשר עלתה לארץ מטג'יקיסטאן .הסבא הכריזמטי ,הפטריאכלי והמצחיק ,פאפא אלייב ,שולט במשפחה
ביד רמה .בגיל  80פאפא מתחיל לאבד את אחיזתו ב"ממלכה" ,כשמתעוררות שאלות ותהיות על מקום האשה
במשפחה ,על מסורת משפחתית מול קדמה ועל מקומם של הרצונות האישיים של כל אחד מבני המשפחה.
מפגש עם יוצרי הסרט – טל ברדה ונועם פנחס
תכנית מסע השורשים לאתיופיה" :מסע אל הזהות" ,מבקשת לחולל שינוי ולאפשר לבני נוער יוצאי
אתיופיה שנולדו בישראל ,או שעלו בתקופת ילדותם המוקדמת ,לגבש זהות מחוזקת ע"י יצירת שיח מעמיק
עם עברם המשפחתי והקהילתי.
מפגש עם הממונה על קידום נוער במשרד החינוך  -ד"ר ווביט וורקו מנגסטו
רב תרבותיות בסרטי הגמר של תלמידי מגמות הקולנוע
מפגש עם המפקחת על לימודי הקולנוע והתקשורת במערכת החינוך  -דורית באלין
"הסודות של איידה"  -יצחק ושפסל ,שני אחים שנולדו במחנה עקורים לאחר מלחמת העולם
השנייה ,חיו בצילם של סודות שהוסתרו מהם כל חייהם על ידי הקרובים להם ביותר .כשהיו תינוקות
הם הופרדו ולא ידעו דבר זה על זה .תחקור תולדותיה המסתוריים של המשפחה ואיחודה המרגש
לאחר שישה עשורים ,מעניק הצצה נדירה לחיים במחנות העקורים בגרמניה שלאחר המלחמה.
מפגש עם יוצר הסרט  -אלון שוורץ
"בית אבי" -סרטם של הסופר מאיר לוין והבמאי הרברט קליין (משנת  :)1946בית לאומי לפליטי השואה
בא"י ,מציאות או תעמולה? סיפורו של דויד ,נער ניצול שואה ,המגיע בספינת מעפילים ומחפש ברחבי הארץ
את אביו .תוך כדי נדודיו בעמק הירדן ,בחיפה ,בכפר הנוער מאיר שפיה ,בקיסריה ,בתל אביב ,במפעלי ים
המלח ,בירושלים ובעלייה מרגשת לקיבוץ נירים ,הוא מגלה שארץ ישראל היא ביתו .משתתפים השחקנים:
יצחק דנציגר ,אירנה ברוזה ,רוני כהן ,יוסף מילוא ,רפאל קלצ'קין ,זלמן לביוש ועוד .עיבוד דיגיטלי חדש.
מפגש עם המשחזר וחוקר הקולנוע  -יעקב גרוס
"מחנה משותף"  -הסרט העוסק במסעות בני הנוער לפולין  ,מורכב כולו מסרטונים קיימים
אשר תלמידים ,מורים והורים צילמו והעלו ל Youtube-מאז שנות ה 80-ועד היום .התבוננות
במסע באמצעות הסרטונים הללו חושפת תמונה מיוחדת במינה ונוגעת ללב של הניסיון לשמר את
הטראומה ובוחנת כיצד האישי הופך ללאומי ,המציאותי הופך לווירטואלי וההיסטוריה הופכת למיתוס.
מפגש עם יוצרי הסרט  -שגיא בורשטיין ואודי ניר
מחשבות על מסעות בני הנוער לפולין
מפגש עם מדריך משלחות לפולין ויו"ר ארגון מדריכי פולין  -גיל פארן ועם משתתפים נוספים.
"המלחמה האחרונה של ילדי טהרן"  -בערוב ימיהם ,יוצאים אברהם ,זיגי ,שרייבר ורובינזון לקרב האחרון
בחייהם .ארבעתם מייצגים  217ילדי טהרן ,יתומי שואה שתובעים ממדינת ישראל כספים אשר התקבלו
עבור שיקומם מגרמניה .העימות עם המדינה שמונתה להיות האפוטרופוס הרשמי שלהם ,מציף שוב את
כאב היתמות .הסרט מתעד  12שנה של מאבק סוער במהלכו הופכים הגיבורים לחבורה שיש בה אהבה,
שותפות גורל ונחמה .מפגש עם יוצרת הסרט  -טלילה פרנק
"תולדות ישראל"  -תיעוד סיפוריהם האישיים של בני הדור ,השופכים אור על מיזוג הגלויות שקדם
ל"כור ההיתוך" .מפגש עם מנהל ההפקה של הפרוייקט  -פלג לוי
"מקק"ל עד נהלל"  -לקט סרטים על התיישבות העובדת בעמק יזרעאל מראשית שנות
ה 20-ועד מלחמת השחרור .הסרטים צולמו החל משנת  1923ומתעדים את הקיבוצים,
המושבים ,רכבת העמק ,בית הספר לצעירות בנהלל ,כפר ילדים ,ביקורי אח"מים ובהם הלורד
בלפור ,חיים וייצמן ,הלורד מלצ'ט ,מלחמת השחרור בעמק ,אנשי נהלל בימים של עמל ועוד.
מפגש עם חוקר תולדות הסרט העברי  -יעקב גרוס
שנים סוערות :מסע מצולם מבעד לעדשת המצלמה של חתן פרס ישראל  -מיכה בר-עם המצלם את
המדינה ,תושביה ומלחמותיה.

למידע והרשמה :טל'  03-7457808דוא"לtours@bh.org.il :
עורכת הסדרה :רבקה אדרת דוא"לrivka@bh.org.il :

בית התפוצות  -מוזיאון העם היהודי ,קמפוס אוניברסיטת תל אביב ,שער  ,2רח’ קלאוזנר ,רמת אביב www.bh.org.il

