
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פנים רבות
 הקולנוע הדוקומנטרי בעקבות הזהות היהודית והישראלית

 סדרת מפגשים במוזיאון העם היהודי בבית התפוצות 

 2021-2020בשיתוף עם הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה, תשפ"א, 
 ימי רביעי, אחת לשבועיים

שעות לפני  24למייל המפגשים כוללים צפייה בסרטים ושיחה עם היוצרת/היוצר. קישורים לסרטים יישלחו 

  18:00השיחה תתקיים בזום בשעה  .המפגש

  16:30לו בשעה יחתהכוללים צפייה בסרטים וגם הרצאות י, מספר מצומצם של מפגשיםלתשומת לב: 

 עורכת הסדרה: רבקה אדרת

 
23.12.20  

  באדיבות -לעמק שיר ערש(( HOT 8   הצייר של  במרכזו דמותוופרויקט תיעודי ייחודי שצולם על פני כעשור

משתנים מול עינינו עם  יזרעאל, ציורי הנוף הגדולים שלו, הם כמו השדות רחבי הידיים של עמק. אלי שמיר

במהלך הצילומים יסתבר שסכנה לא צפויה תאיים על יכולתו של הצייר להמשיך  שנה.חלוף הזמן ועונות ה

  בן שני -ליצור. מפגש עם יוצר הסרט 

 

6.1.21 
 באדיבות - מורנוב(( HOT 8   מתחת לבתיה של שכונת מורנוב בוורשה קבורים הריסותיהם של בתים ורחובות

, לב לבו של גטו ורשה. מורנוב המודרניתשבעבר שקקו חיים יהודיים. במלחמת העולם השנייה הם היו 

       חיה את ההווה, אך נדמה שמתחתיה עדיין רוחשים החיים שנקברו ונמחקו.שכונה מרווחת וירוקה, 

 חן שלח -מפגש עם יוצר הסרט 

 

20.1.21 
 1948במאי: נתן גרוס, פולין  -)אנו שנותרנו בחיים(  עבליבענעמיר לעבן ג 

  תיעוד נדיר של ניצולי הקהילה היהודית בפולין אשר שבו לארצם אחרי המלחמה והחלו לשקם את חייהם

 דור שלישי למתעדים היאלי גרוס, - ההריסותמבין 

 כשהם מסוגרים בביתם, תשעה יוצרים ויוצרות חושפים בפנינו סיפורים שזמן הסגר כפה  - םמבטים מסוגרי

מנהלת  נואית גבעמפגש עם יחד יצירה שנעה בין ז'אנרים וקצוות של החברה והנפש.  עליהם ורוקמים

 ויוצרי הסרטיםהקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה  רוני בהטאמנותית, 

 

 

 "שיר ערש לעמק" צילום: אוריאל סיני

 



3.2.21 
  בו תועדו משפחות של מחוסרי דיור אשר פלשו  1997מסע חברתי וקולנועי שהתחיל בחורף  -שלושה יוסי

ביפו. כיום, אחרי למעלה משני עשורים, כשהבניין עצמו הפך להיות בית דירות יוקרתי לבניין מגורים נטוש 

             -ומטופח, נע הסרט בין העבר להווה ומגלה מה עלה בגורלן של אותן המשפחות. מפגש עם יוצרי הסרט

 יעל קיפר ורונן זרצקי

 

17.2.21 

 ד"ר שמוליק דובדבני –קאי , דוקומנטריסט אמריעל זהות יהודית בסרטי אלן ברלינר 

 באדיבות  - לא גיבור(yes )לא אם הסיבה לכך היא כיסא גלגלים.ודאי ים לא אוהב שאומרים לו לא,  דוקו 
 -מפגש עם יוצר הסרט  מסע יד ביד עם מגבלה.  - אבל כשאומרים לו לא להתגייס הוא יוצא לקרב של חייו

 רובי גת
 

3.3.21 

 הסרט . ואיתן הוצאו בילדותם מבתיהם והועברו למסגרת של משפחות אומנהאושר, מישל  - על תנאי ילדים

מתלווה אל השלושה לקראת סיום השנה האחרונה בבית ההורים האומנים והשנה הראשונה לעצמאות ועוקב 

 . אחר הקשרים האישיים המתפתחים ביניהם ואחר קשריהם עם ההורים האומנים והביולוגיים

 דמסקי ועדו בהט נעם -מפגש עם יוצרי הסרט 

 

17.3.21 

  רבקה אדרת -מאוצרות אוסף הסרטים של המוזיאון )א'(  -מבטים קולנועיים 

  ילדי משפחת אסיין אשר נולדו בארץ להורים מהגרי עבודה מניגריה נקרעו מחייהם ומצאו עצמם  -ארץ עיר

אסתר הבכורה, היחידה שעבדה ותמכה במשפחה מצליחה לקבל אישור חד פעמי  במציאות אכזרית בניגריה.

 יקי אילון -כעת עליה להתאמץ ולהציל את אחיה ואחותה. מפגש עם יוצר הסרט לחזור לישראל. 

 

21.4.21 
 באדיבות  - צלצולי פעמונים הובה עוזרי:א(yes )אהובה המוסיקאית, ארוכה, שתיקה אחרי 8199 - ב דוקו 

הסרט  .פעמונים" "צלצולי - חדש אלבום מקליטה היא .קאמבק מתכננת השנייה, ישראל של שופרה עוזרי,

הכולל סרטי ארכיון לצד ראיונות עכשוויים, משרטט את מסלול חייה של מוסיקאית ייחודית ופורצת דרך אשר 

 -וצר הסרט תקווה, אך השפעתה על המוסיקה הישראלית ניכרת עד היום. מפגש עם יגדלה בשכונה ללא 

 עופר פנחסוב

 

5.5.21 
 אשר 94גיבורת מלחמה סובייטית בת  -את רעיה מתעד פוגש ובמאי צעיר  - הנמתה של רעיה סיניצימלח ,

במהלך התיעוד צוללים השניים לעמקי נשמתה ומעוררים את האישה הצעירה . לחמה במצור על לנינגרד

הם יוצרים ביחד מציאות משלהם, בה לזמן ולגיל אין חשיבות. עם ההתקרבות של השניים הופך שבתוכה. 

 יפים גרבוי -. מפגש עם יוצר הסרט לסיפור של אהבה וחברותסרט על מלחמה ואובדן 

 

19.5.21 

 באדיבות  - סוסיתא(yes )הסרט  אך מהו הסיפור האמיתי שטרם סופר? ,סוסיתא היא נוסטלגיה וסמל דוקו

הפך רעיון מפיברגלס למכונית שניסתה לכבוש את העולם. אשר יצחק שובינסקי, התעשיין החיפאי חוזר אל 

תיעוד נדיר מאפשר הצצה אל מאחורי הקלעים של תעשיית המכוניות ומגלה סיפור מצחיק/עצוב על חלום 

 אבי וייסבלאי   -מפגש עם יוצר הסרט  .שנעלם

 

26.5.21 

 באופן אלגורי, אירוני, משעשע וסוריאליסטי, במסורת הקיבוצית ההולכת ונכחדת. עוסק  סרטה - רהעומ

לאומי -קבוצת רקדני טקס קציר העומר המסורתי, שרובם כבר אינם צעירים, מוזמנים לפסטיבל ריקודים בין

אשר . שם נפל דבר.... בין הוותיקים אשר שמירת הטקס לפרטיו היא ערך עליון עבורם לבין הצעירים בצ'כיה

 יונתן פז -מאסו במלים המסורתיות והארכאיות. מפגש עם יוצר הסרט 

  המרה של נכסי התרבות הפילמאים למדיה בת זמננו.  -העבר בדיגיטל 

 סינמטק ירושלים -מנהל הארכיון הישראלי לסרטים  - מאיר רוסומפגש עם 



 

2.6.21 
 למסע בו תחזור נועה בישראל, יוצאת , גדלה והתבגרה לאימוץבאוקראינה שנה לאחר שנמסרה  22 -ה יאנ

לסגירת מעגל אל מול ולהגיע תנסה לפגוש את אימה הביולוגית . בהמשך על המסלול שעברה אמה המאמצת

 יעל פרלובוהעורכת   נועה דולברג - מפגש עם יוצרת הסרט מהות שבחייה.ישתי הא

 אדרתרבקה  -מאוצרות אוסף הסרטים של המוזיאון )ב'(  - מבטים קולנועיים 

 

16.6.21 
 באדיבות  - כי לךל(yes )העיר שמפרנסת אותי ומעניקה לי אפשרויות  -אני חיה בין שני עולמות. ת"א  דוקו

 מכורתי, מקום הולדתי. אני נקרעת בין שני העולמות, לא שייכת לאף אחד מהם.  -והזדמנויות, והשומרון 

 יהודית כהנא -מפגש עם יוצרת הסרט 

  יפורסם - החדשה לקולנוע וטלוויזיה הנמצא בתהליכי הפקהסרט בתמיכת הקרן 

 

23.6.21 
 2021במוזיאון החדש אשר יפתח בתחילת שנת  סיור מודרך 

  סרטים לתערוכת הקבע של מוזיאון העם היהודי הגדול בעולם? יוצרים איך 

סרטים במגוון עמדות  30-יותר מאשר יספר על הכנת , אבידע ליבני  מפגש עם יועץ המדיה של המוזיאון

 ז'אנרים

 

 

 

 ronitb@bh.org.il, 7457808-03: מרכז ההזמנות: מידע והרשמה

 rivka@bh.org.il  0545952444נייד:   7457908-03רבקה אדרת:                        

 

, רח' קלאוזנר, רמת אביב 2מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות, קמפוס אוניברסיטת תל אביב שער 
www.bh.org.il 
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