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היהודית והישראלית תש"ף 2020-2019 

תמונת חייו - בשלהי קריירה מפוארת, יוצא צלם הטבע עטור הפרסים, עמוס נחום, למסע אל עבר התמונה 	 
היחידה החסרה לו. הוא מתכוון לצלם הפעם, במישורים האינסופיים של קנדה הארקטית דב קוטב צולל, פנים 

אל פנים וללא אמצעי הגנה. הסרט הינו דיאלוג בין מראות מרהיבים לבין פורטרט של אמן ואיש טבע הדבק 
בחלום ומוצא תקווה וגאולה בקשר עם בעלי חיים ועם הים.  מפגש עם יוצר הסרט - יונתן ניר

מאה אחוז - בכפר הדרוזי בית-ג'אן, נרשמים שיאי הזכאות לבגרות בישראל ואולי גם בעולם כולו. בעוד שבעבר 	 
הלא רחוק רק 12% מהתלמידים סיימו את לימודיהם עם תעודת בגרות, כיום, שעור הזכאות הינו 100%. האם 

המטרה מצדיקה את האמצעים? האם מצפה לצעירים הדרוזים עתיד טוב יותר? ומה בדבר המסורת והשמרנות 
הדרוזית אל מול הערכים הליברליים אליהם שואף בית הספר?

       מפגש עם יוצרי הסרט - יעל קיפר ורונן זרצקי ועם ג'לאל סעד גיבור הסרט, מנהל ביה"ס מקיף בית ג'אן

• להאיר את יוסי - 13 שנים לאחר מותו חוזר אלינו יוסי בנאי להדרן אחרון. ממואר קולנועי המורכב מאינספור 	
קטעי ארכיון מתוך סרטים, הצגות, מופעי בידור ושירה ותוכניות רדיו שהגיש. בנאי מוביל את היומן האישי 

בקולו העמוק והמוכר ששב אלינו כדי להאיר את יוסי. מפגש עם יוצרי הסרט - קובי פרג', מוריס בן מיור 
ושאולי מלמד

פישטייל - ג'וני וטרז הם זוג מהגרי עבודה מגאנה החיים בישראל מעל עשור. ג'וני מאמין בעתידה של 	 
אפריקה, טרז כבר לא. הוא חולם לשוב הביתה עם ידע מערבי ולקדם את מולדתו, אך היא חושבת על עתיד 

ילדיהם. שתי נקודות המבט הללו מתנגשות ברגע אחד מכונן ומשנות את גורלה של המשפחה. מפגש עם 
       יוצרת הסרט - עמנואל מאייר

מותר ואסור: בדיקת הגבולות של הקולנוע הדוקומנטרי. מפגש עם יוצר הקולנוע - דוד פישר	 

מבט קולנועי - יהודים בארצות ערב בסרטי משפחה וסרטים דוקומנטריים נדירים מאוסף הסרטים של 	 
המוזיאון - רבקה אדרת

לבנטינית - ז'קלין כהנוב, הוגה וסופרת לבנטינית שחיה בקהיר, פריז ניו יורק וישראל וכתבה על לבנטיניות ועל 	 
זהות מזרחית. הסרט שהינו מסע בעקבות דמותה וחייה מגלה גם מה קרה ללבנטיניות הישראלית כאופציה 

תרבותית של כבוד וגאווה. מפגש עם יוצר הסרט - רפאל בלולו

החבר דב - "קומוניסט", "עוכר ישראל", "אשכנזי פריבילגי". במשך שנות כהונתו בכנסת, נדמה שהכל כבר 	 
נאמר על דב חנין, הפרלמנטר המצטיין, שחוקק מעל 100 חוקים לטובת האזרח וזכה בתואר אביר איכות השלטון.

דיוקן מפתיע ומעורר מחשבה של פוליטיקאי מזן נדיר, אשר מתעקש לא להרים ידיים ולא לאבד תקווה גם 	 
כשהמציאות הישראלית המורכבת טופחת שוב ושוב על פניו. מפגש עם יוצר הסרט – ברק היימן ועם חבר 

הכנסת לשעבר – דב חנין

• גולדה - חודשים ספורים לפני מותה העניקה גולדה מאיר ראיון לטלוויזיה הישראלית אשר כלל שיחה אישית 	
וכנה שמעולם לא שודרה. במהלכה דיברה על האירועים שעיצבו את כהונתה כראש ממשלה: מלחמת ההתשה, 

מחאת הפנתרים השחורים, עתיד השטחים ומלחמת יום כיפור. הסרט מגולל את סיפור כהונתה בקטעי ארכיון 
נדירים ובעדויות של תומכיה ומתנגדיה. מפגש עם יוצר הסרט - אודי ניר

• פסיפס קולנועי - מאוצרות אוסף הסרטים של מוזיאון - רבקה אדרת	
• החוף הנפרד - במרכז בועת החילוניות, במפרץ קטן בחוף הים של ת"א, נמצא החוף הנפרד אשר מפריד בין 	

גברים לנשים. הנשים החרדיות המגיעות אליו מוצאות בו מפלט מטרדות היום יום. מה תעשינה כשהחוף, גן 
העדן הפרטי שלהן, עלול לעמוד בפני סגירה? מפגש עם יוצרת הסרט - קרין קיינר

"תמונת חייו" צילום: סוזן פרידמן



ב

• שיבת ציון )1921-1920(, סיפורה של העלייה השלישית תועד בסרטו בן המאה של יעקב בן דב, אבי הסרט 	
העברי. הסרט כולל רגעים מרגשים בתולדות הישוב ובהם: כליאתם של זאב ז'בוטינסקי וחבריו בעכו, הנציב 

העליון בא"י, אירועי השנה הראשונה למנדט הבריטי, החלוצים, מראות העיר ת"א ועוד - היאלי גרוס
•  זרים קרובים - הרהורים נוספים על המפגש בין מתעד ומתועד ביצירה הדוקומנטרית - ד"ר שמוליק דובדבני	

• לאסוף רסיסים - היינו קבוצת ילדים ירושלמית שגדלה בשלהי תקופת  המנדט בשכונת קריית-שמואל. 	
עם פרוץ מלחמת השחרור הפכה השכונה לחזית. לחלקנו זכורה תקופת הילדות כמאושרת ומלאת 

הרפתקאות, אחרים, נושאים עד עד היום צלקות מכאיבות. הסרט כולל סרטים ביתיים בצבע, תצלומים, יומנים                
ומכתבים של הורינו: תיעוד ייחודי המציג פן נוסף של המציאות באותם ימים קשים ומכוננים. מפגש עם יוצרות 

הסרט - האחיות לבית פרקש, רותי גבע וליאורה קרויאנקר    

• כסאות רפאים - בחנות רהיטים יוקרתית בעיירה הקטנה ויימאר בגרמניה, יושבים ומתנדנדים בני אנוש על 	
כסאות באוהאוס. בין לקוח ללקוח מתגלים סימני חיים מן העבר. מפגש עם יוצרת הסרט - מיה קלר  

• אנחנו תושבי שכונת סימנס  - שלוש דמויות משרטטות את דיוקן שכונת פועלי סימנס בברלין אשר הפכה 	
למוזיאון פתוח של בנייני הסגנון הבינלאומי. מבעד לסיפורי הדמויות ולתלישותן, נחשפות התמורות שחלו 

במשפחת הפועלים הגרמנית ובמרחב האוטופי שנוצר עבורה. מפגש עם יוצר הסרט אופיר פלדמן
• ביבה  - )1977(, במאי דוד פרלוב, סיפורה של ביבה ישראלי, אלמנת מלחמת יום כיפור החיה בכפר יהושע 	

שבעמק יזרעאל. סיפור אישי ואנושי המסופר ע"י ביבה והאנשים הקרובים אליה והחושף את הכאב והאבל באופן 
ישיר וללא מליצות. ב- 2019 הפיקו שירות הסרטים הישראלי, סינמטק ירושלים ויעל פרלוב רסטורציה של הסרט 

בתמיכת קרן יהושע רבינוביץ. מפגש עם יעל פרלוב

יומנו של נאצי - בכפר הקטן טלאו בגרמניה סוערות הרוחות בעקבות דרישה של קבוצת תושבים להנציח בבית 	 
הספר המקומי את הקצין הנאצי וילם הוזנפלד, שהיה מנהל בית הספר לפני המלחמה. הוא זכור כמי שהציל את 
"הפסנתרן" ולדיסלב שפילמן בסרטו של רומן פולנסקי. נכדיו של הוזנפלד יוצאים למסע בעקבות עברו, במהלכו 

יחשפו ליומנים אישיים שכתב בזמן אמת ובהם תיעד את זוועות הנאצים. הם יגלו גם שאנשים נוספים מלבד 
"הפסנתרן" חבים לסבם את חייהם. מפגש עם יוצר הסרט - חנוך זאבי

הקוד האלבני - הסיפור הלא ידוע על אלבניה אשר רוב תושביה מוסלמים. המדינה היחידה באירופה שהצילה 	 
אלפי יהודים במלחמת העולם השנייה. אנני אלטרץ שניצלה כילדה ובנותיה חושפות סיפור גבורה של פשוטי 

העם ושל  מנהיגיו. הן זוכות להגיע אל אחרוני העדים ולפגוש את בני המשפחה שהצילו את אנני. מפגש עם 
יוצרת הסרט - פרופ' יעל קציר  

הדייג האחרון בים כנרת - מפגש אינטימי רוחני של במאי יפני המאמין בתנ"ך  ובברית החדשה עם דייג ישראלי 	 
בכנרת. מאז ילדותו מלווה את הבמאי השאלה מדוע בחר ישו דווקא בדייגי הכנרת כתלמידיו הראשונים. מפגש 

עם יוצר הסרט - טאישי טאנאקה

• מאז שנדב - בחזרה אל סיפור הסרט שהפקתו הסתיימה לאחרונה ואשר הוצג במסגרת הסדרה בהיותו בשלבי 	
עריכה. נחזור אל משפחת ריימונד משדמות דבורה המתקשה לתפקד ולחזור לשגרה מאז נפילת נדב. נתוודע 

לתיעוד נדיר של המשפחה בראשית דרכה ונגלה כיצד השפיעה החלטת האם ללדת בגיל מאוחר על ההתמודדות 
עם המציאות החדשה. מפגש עם יוצרי הסרט - ענבל שפרינצק ונעם פנחס

• מעוף הציפור - ציפורה מנסה לעוף אך במקביל למצוא קרקע יציבה לרגליה. היא עוברת בין יהדות ואורח חיים 	
דתי, בין אקרובטיקה אווירית ובין מציאת זהותה האמתית. איך היא מצליחה לרחף בין התחומים? על מה תוותר? 

מפגש עם יוצרת  הסרט - טל קושנר 

הדברים הקטנים - הסרט עוקב אחרי חיבוטי הנפש של יהודה'לה, נער דתי  מהתנחלות תקוע, המקבל מצלמה 	 
ממיכל, במאית תל אביבית שמלמדת אותו צילום. יהודה, בנו של הרב פרומן ז"ל, מתעד את חייו על ציר תקוע – ת"א: 
שיחותיו האחרונות עם אביו לצד שיטוטים בעיר הגדולה והשיחות עם מיכל. אלישבע, חוזרת בתשובה, נכנסת אל 

חייו כנפש תאומה בדיוק ברגע הנכון.  מפגש עם יוצרות הסרט - מיכל אהרונסון ועדי בר יוסף

tours@bh.org.il  03-7457808 :'למידע והרשמה: מרכז ההזמנות טל
 rivka@bh.org.il   03-7457908 :'עורכת הסדרה: רבקה אדרת טל
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