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סדרת מפגשים, אנו - מוזיאון העם היהודי בשיתוף עם הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה 
20:00- 16:30 השעות:  בין  לשבועיים  אחת   . רביעי  ימי   .  2022  -  2021  . תשפ"ב 

עורכת הסדרה: רבקה אדרת  .  הסדרה תתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות

גילה וברוך -  סבתי וסבי, גילה וברוך חיים ועובדים ביחד במשך 65 שנה. כיום, על אף הדמנציה עימה מתמודד ברוך 	 
בשנים האחרונות, גילה מאפשרת לו להמשיך ולפקוד את משרד האדריכלים שלהם בכל בוקר. בזמן שברוך שוהה במשרד 

גילה חווה את תהליך הפרידה המנטלית ואת הטלטלה הרגשית הכרוכה בכך. מפגש עם יוצר הסרט – מתן אברמוביץ'

• לילות קיץ  - מה עובר בראשו של עלוה בן ה-6? כיצד הוא רואה את העולם? על מה הוא חושב בלילה שלפני היום 	
הראשון בכיתה א'? הסקרנות, הפחדים, האהבות, כפי שהם נגלים מנקודת מבט של ילד. מסע לילי אל תוך עולמו הפנימי 

של ילד תם, רגע לפני שהוא נרדם. מפגש עם יוצר הסרט – אוהד מילשטיין

סינמה סבאיא - נשים יהודיות וערביות, עובדות עירייה מאיזור חדרה והמשולש ,נפגשות אחת לשבוע בסדנת השתלמות 	 
ללימוד צילום וידאו. רונה, במאית צעירה, מלמדת אותן לתעד את חייהן. תוך כדי הסדנה, הנשים מתקרבות, מתווכחות, 

מעזות וחושפות יותר מחלומותיהן, סודותיהן ומצוקותיהן. מפגש עם יוצרת הסרט - אורית פוקס רותם

החלון הרביעי - מאחורי סיפור ההצלחה הבינלאומי של עמוס עוז, סופר שתורגם ל-45 שפות ואיש מחנה השלום, 	 
הסתתרה טרגדיה כפולה: התאבדות אימו והאשמות בתו באלימות פיזית ונפשית כלפיה. בסדרה של שיחות עם 

הביוגרפית האחרונה שלו ובשילוב קטעי ארכיון ושיחות עם דמויות משמעותיות בחייו, עמוס עוז מספר את סיפורו 
האחרון. מפגש עם יוצר הסרט – יאיר קדר

המלכה שושנה - שושנה דמארי הייתה הדיווה הישראלית הראשונה. היא עמדה על במות הארץ והעולם והרטיטה 	 
מיליונים בקולה המכשף והופעתה המרהיבה. ועם כל זאת איננו יודעים עליה הרבה. זהו סיפור על תהילה ובדידות, על 

הצלחה ואובדן, על תעוזה וויתור. בפעם הראשונה תיחשף האישה שמאחורי הכתר, הגלימה והארמון. מפגש עם יוצרי 
הסרט - קובי פרג' ומוריס בן-מיור

הפרק האחרון של א.ב. יהושע - הסופר א.ב. יהושע, אחד מגדולי הסופרים הישראליים החיים כיום, לא מוותר על 	 
התשוקה לחיים על אף כל הקשיים. בדירתו המשקיפה על גוש דן, הוא מארח חברים ותיקים, מנסה להשפיע על 
השיח התרבותי והציבורי בתל אביב ורמאללה, מבקר באתרי ילדותו, חוזר לכתוב ופותח את דלתו ואת ליבו בפני 

המצלמה. מפגש עם יוצר הסרט – יאיר קדר

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

• בעקבות האמנות היהודית העכשווית: סיור במוזיאון עם האוצרת - דבורה ליס ומנהל מחלקת החינוך המוזיאוני – 	
 אסף גמזו 

המספר העגול - מסע היסטורי ואישי הבוחן כיצד הפך המספר שישה מיליון לחלק מהקאנון של העם היהודי. האם 
נדע אי פעם מהו המספר המדויק של הקורבנות היהודים בשואה? האם המספר הזה הינו דימוי קדוש שאין לגעת בו 

או שדווקא בחינתו המעמיקה היא הדרך היחידה להגן עליו? מפגש עם יוצר הסרט – דוד פישר

בית הספר הבינלאומי
ע"ש קורת
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• כל העצים נושבים ברוח – "אני יודע שאני שונה, אני יודע שאני לא משתלב, אני מודע לעצמי, שיש לי טיפה שוני, שאני 	
מוזר לפעמים, אולי זאת הבעיה שלי – שאני מודע לזה". אורן לוי כועס על כל ההגדרות שניסו להגדיר אותו במהלך חייו. 
הסרט עוקב אחרי סיפורו המורכב של ילד מאומץ, שביחד עם משפחתו ומצלמת הוידאו שלו בה הוא מתעד ללא הרף, 

טס לגואטמלה, למסע הגדול של חייו, לפגוש לראשונה את הוריו הביולוגיים. מפגש עם יוצר הסרט – תומר הימן

• הדר הכרמל - סיפורה של שכונת הדר הכרמל אשר היתה מקום שוקק חיים ומרכז תרבותי פורה. כיום, התרוקנה 	
השכונה והוזנחה, אך עברה המפואר נשאר נוכח בכל פינה. הסרט מציג את סיפורה של השכונה באמצעות היכרות עם 

 כמה מתושביה המסקרנים ביותר. מפגש עם יוצרת הסרט – הילה חסין

רגעי האמת - הבמאי והמפיק מיכה שגריר תיעד את החברה הישראלית משנות השישים לאורך חמישה עשורים ויצר 
דיוקן ישראלי מעמיק המספק מבט פנורמי על התפתחות של הטלוויזיה, הקולנוע והחברה בישראל. לפני ההקרנה, יוקרן 

סרט תיעודי קצר על חברת ההפקה 'קסטל' שייסדו המפיקים מיכה שגריר ודן ארזי . מפגש עם מנהלת ומייסדת אוסף 
מיכה שגריר - רות דיסקין ומנהל התוכן - בנימין פרידנברג

• הברכה של יאמנה  - יאמנה מרפאה ומחוללת נסים משדרות בת 82 וימיה הולכים ואוזלים. הסרט מגולל את סיפורה 	
ובאמצעות הבאים לבקש את עזרתה יעניק הצצה לחלק מסודותיה. שולה בתה של יאמנה, יודעת טכנית מה יש 
לעשות כדי לרשת את אמה אך עדיין מנסה לחפש את הניצוץ המיוחד שצריך בכדי להפוך לצדיקה ששמה הולך 

 לפניה. מפגש עם יוצרת הסרט – אילנית סוויסה

להציל את העדה - חמש שנות מעקב קולנועי אחר תהליכים המשנים את פני העדה השומרונית. עדה שגילה הוא 
3500 שנים ומספר חבריה כולל גברים נשים וטף עומד על כ-850 איש, חציים בחולון וחציים בהר גריזים בשכם. מי הם 

השומרונים? מה קורה לצעירים שלא מוצאים כלות בתוך העדה? הסרט הינו יצירה בתהליך. במפגש יציג משה אלפי 
יוצר הסרט קטעים נדירים מאחרי הקלעים.   

• מחברות שחורות - מסע קולנועי בעקבות דמותה של רונית אלקבץ, השחקנית ואשת הקולנוע, אחותו של הבמאי שלומי 	
אלקבץ אשר נפטרה ב-2016. הסרט כולל תיעוד משפחתי במרוקו, בקריות, בתל אביב ובפריז וקטעים מהטרילוגיה שביימו 

ביחד: "ולקחת לך אישה", "שבעה" ו"גט". באמצעות הקולנוע הדוקומנטרי והעלילתי, הדרמות שבמציאות ואלו שבקולנוע,  
נפרשת מערכת היחסים המורכבת בתוך המשפחה. מפגש עם יוצר הסרט – שלומי אלקבץ

• בקצה האור - דריוש פופיילה, אלוף אולימפי בענף שייט בקאנו, גילה שלאורך הנהר שבו הוא חותר, בדרום פולין, 	
חיו פעם אלפי יהודים שזכרם נמחק כלא היה. הסרט, שביים ווייצ'ך שומובסקי, מתאר את מסעו לאיתור שמותיהם 

ושברי המצבות שלהם שהתפזרו לכל עבר ואת הקמת אתרי זיכרון חדשים לכבודם. מפגש עם העיתונאית - קרולינה 
פשברוצקה אדרת כתבת העיתון "Tygodnik Powszechny" היוצא לאור בקרקוב.

שלמה בר – מחזמר דוקומנטרי - שלמה בר הוא אחד המוזיקאים המקוריים והחשובים שפועלים בישראל. היצירה 	 
שלו היא מפגש טעון בין מזרח למערב, יש בה יופי רב, אך גם מחאה וכאב. בגיל 77, לאחר משבר אישי קשה, הוא יוצא 

למסע אינטימי וחשוף של חשבון נפש פרטי וחברתי. מפגש עם יוצר הסרט – גלעד ענבר

לתעד את הבית - צפייה וזיכרון בסרט המשפחתי - ד"ר שמוליק דובדבני	 

מבטים קולנועיים – מאוצרות אוסף הסרטים של המוזיאון )ב'( – רבקה אדרת	 

סרט הנמצא בתהליכי הפקה - מפגש עם יועץ המדיה של המוזיאון - אבידע ליבני	 

       ולסיום מפגשי הסדרה:
ויראלי - שבעה יוטיוברים צעירים מקבלים החלטה אמיצה ויוצאים לדרך חדשה אבל, וירוס מסתורי מתפשט ברחבי 	 

העולם ומשבש להם את התוכניות. גבולות נסגרים, סגרים הולכים ומתהדקים ונדמה שהמציאות יצאה משליטה. דרך 
העיניים והמצלמות שלהם מתגלה סיפורו של הדור שנולד לתוך הרשתות החברתיות ומתבגר עכשיו בעולם ויראלי. 

מפגש עם יוצרי הסרט - אודי ניר ושגיא בורנשטיין

מחיר הסדרה: 750 ₪
https://tickets.anumuseum.org.il/season/40 :לרכישת מנוי און ליין

מייל: kartisim@anumuseum.org.il ווטסאפ: טל' 03-7457808   מרכז הזמנות: טל' 03-7457808
rivka@anumuseum.org.il  03-7457908 :'עורכת הסדרה: רבקה אדרת טל
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אנו - מוזיאון העם היהודי, קמפוס אוניברסיטת תל אביב
שער 2, רח’ קלאוזנר, רמת אביב

 www.anumuseum.org.il


