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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   .  2023  -  2022  . תשפ"ג 

 עורכת הסדרה: רבקה אדרת   

לוס אנג'לס דרום – מחזמר דוקומנטרי - בקריית מלאכי, העיר התאומה של לוס אנג'לס, החלומות נשכחו מאחור. 
יוסף, השען של העיר, הילד הגאון של הקריה, כבר בן 60. יוסף מחליט לרוץ לבחירות המקומיות שבפתח, לנסות לתקן 
את העוולות ולהפיח רוח חדשה בעיר ובחייו. למסע מתלווים זמרים, נגנים ורקדנים המעניקים ליוסף ולעיר פן מוסיקלי 

שמעיר אותה מהתרדמת והופך אותה לרגעים לעיר התאומה – "לוס אנג'לס". מפגש עם יוצרי הסרט – שרון יעיש וגולן רייז

המצלמה של דוקטור מוריס - סיפורם של ד"ר מוריס, טייס קרב, רופא וצלם חובב ואשתו - זוג בריטי צעיר אשר בחר 
להשתקע באילת בשנות ה-50. במשך עשרות שנים תיעד ד"ר מוריס במצלמתו את משפחתו המתרחבת, על השמחות, 
הטרגדיות והדרמות המשפחתיות, את העיר הקמה ונבנית וגם את קורותיו של התנין קלרנס, חיית המחמד המשפחתית, 

שהפך לשם דבר בעיר. לאחר מותו התגלו מאות שעות הצילומים ב- 8 מ"מ, דבר המהווה תיעוד יוצא דופן.  מפגש עם 
יוצרי הסרט – מיטל צביאלי ואיתמר אלקלעי

מלכודת דבש – פרויקט בינוי פינוי בשכונת קרית משה ברחובות, מבטיח לקהילה האתיופית ולשאר תושבי השכונה, 
יציאה בטוחה מהגטו המוזנח והעני. חנה, אם חד הורית החרדה לבנה המתבגר, חוברת לקברט ראש ועד הדיירים, 

צעיר ואידיאליסט, למסע בן 8 שנים בשבילי הבירוקרטיה של פוליטיקאים וכרישי נדל"ן. מפגש עם יוצרי הסרט –           
 עלמוורק דוידיאן וקובי דוידיאן ועם חנה טמנו רכזת תרבות וקליטה בשכונה.

שק של כוחות - אלרואי ודפנה, מתמודדים מאז לידתם עם שיתוק מוחין, ויחד עם זאת הם הורים לארבעה ילדים. דרך 
סיפורו של אב המשפחה העומד להגשים חלום ולפרסם ספר עליו טרח כעשר שנים, מתגלה מסע חיים רב דורי ונחשפת 

התמודדות יומיומית, מלאת אמונה ומעוררת השראה. מפגש עם יוצר הסרט – יצחק יונתן יהודה )מכללת תל חי( 

אי - כשהוריה של אי יערן  מתייאשים מהסיכוי לנצח בקרב המשפטי על החווה המשפחתית, הם מחליטים לעבור 
לפורטוגל. הנסיבות החדשות מטלטלות את עולמה של אי שנולדה, גדלה וגרה כל חייה בחווה ומאלצות אותה לצאת 

לדרך עצמאית. מפגש עם יוצר הסרט – לב אורלוב )ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה(

 אופוריה? הטלוויזיה הישראלית בין 67 ל-73, בין מציאות לייצוג מסך. מפגש עם מנהל תוכן אוסף מיכה שגריר בנימין פרידנברג
73 - יוצרת הסרט משחזרת בצבעי מים את זיכרונותיו של אביה, ויחד הם חוזרים לשנה שבה החלה מלחמת יום כיפור. 
הניסיון להתמודד עם זיכרון, שאין לו צורה, חושף את הפער בין האב הכל יכול לבין האב שמסתיר בתוכו עולם שלם של 

מלחמה ופחד מוות. מפגש עם משי קופלביץ

אייכמן, ההקלטות האבודות –מסע שהתחיל בשמועה על קיומן של הקלטות בקולו של הצורר הנאצי אדולף אייכמן 
והסתיים בגישה בלעדית וראשונה ל-15 שעות סלילי הקלטה. מפגש עם הבמאי יריב מוזר אשר יתאר את מהלך 

התחקיר ושיקולי עריכת התוכן ביצירת סדרת הטלוויזיה של כאן 11, תוך שילוב קטעי וידאו וכן סצנות שנותרו על רצפת 
חדר העריכה.

מבטים קולנועיים – מאוצרות אוסף הסרטים של המרכז לתיעוד חזותי במוזיאון )א'( - רבקה אדרת

1341 פריימים מהמצלמה של מיכה בר־עם - סרט על צילום ועל צלם מלחמה, אבל גם על הצלקות שמותירה 
ההיסטוריה לא רק בקורבנות שלה, אלא גם במתעדים שלה. במשך שנה וחצי איפשר הצלם בר-עם, מבכירי צלמי 

ישראל, לבמאי רן טל כניסה חופשית לארכיון הצילומים העצום שלו שנמצא במרתף ביתו. טל בחר 1341 פריימים, מהם 
הרכיב את הסרט. מפגש עם יוצר הסרט - רן טל 

בית הספר הבינלאומי
ע"ש קורת
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בעקבות הזהות 
היהודית והישראלית



ישן וחדש בעולמו של הסופר שלום עליכם: סיור מודרך במוזיאון.
שלום עליכם: צוחק בחשיכה )Sholem Aleichem: Laughing in the Darkness( , 2011, סרטו הדוקומנטרי של הבמאי 

ג'וזף דורמן, )מאוסף הסרטים של המרכז לתיעוד חזותי במוזיאון(. הסרט עוסק בדמותו המרתקת של שלום עליכם, 
בחיי היהודים במזרח אירופה ובהגירה לארה"ב. הסרט כולל חומר ארכיוני נדיר: תמונות, סרטים והקלטות וכן ראיונות 

ובהם ראיון עם נכדתו של הסופר. 

משנים כיוון – בבה"ס היסודי "הירדן" בשכונת התקווה לומדים 511 תלמידים, ילדי פליטים ומהגרי עבודה. דרך עולמו 
הפנימי של אנגלו, ילד פיליפיני בן 12, אנו מגלים מציאות ארעית המערערת את תחושת הביטחון של הילדים. הכיתה 

של אנגלו נבחרה ליצור סרט דרמה קצר על חייהם. הילדים לא יכולים לצאת מהארץ, אבל סרטם נשלח לוונציה לייצג 
מפגש עם יוצרי הסרט – נעמי ביגלאייזן וסילבן ביגלאייזן ועם מנהל בית  את ישראל בפסטיבל בינלאומי לסרטי ילדים.

הספר – יהודה פרידמן.

מבטים קולנועיים – מאוצרות אוסף הסרטים של המרכז לתיעוד חזותי במוזיאון )ב'( - רבקה אדרת
הפרטיזן עם מצלמת הלייקה - סיפורו יוצא הדופן של מונדק לוקביצקי, מפקד קשוח בן 22, יהודי יחיד במחתרת 

"ארמיה קריובה" הפולנית. בנו שמעון גילה את קורותיו רק אחרי מותו, כשבמקביל נחשפו בפניו נסיבות החיים 
המצמררות של אמו הפרטיזנית חנה, ואיתן ההבנה לקשר החיים שנכפה על הוריו. הסיפור מסופר בליווי עדויות 

ודוקומנטים נדירים שתיעד מונדק במצלמתו בימים בהם היה פרטיזן. מפגש עם יוצרות הסרט - רות ולק ויעל פרלוב

זרים בלתי נראים: קריאה אתית וביקורתית של סרטו הדוקומנטרי של מוטי קירשנבאום: "רימון בעזה", 1970 –         
ד"ר שמוליק דובדבני

וואטסאפ, גרעין גלבוע?  בחלוף למעלה מ-50 שנה חוזר יוצר הסרט אל ימיו בגרעין נח"ל דתי בו שירת לאחר "מלחמת 
ששת הימים". ההתכתבויות בקבוצת הווטסאפ מדרבנות אותו לחקור מקצת מעברו, ומקצת מהשינויים וההקצנה שחלו 

בציונות הדתית. מפגש עם יצחק פוקס )בית הספר סטיב טיש לקולנוע וטלוויזיה, אוניברסיטת תל אביב(
פסגות רמאללה - יוצר הסרט שגדל בישוב פסגות, יוצא למסע התבוננות ובחינה מחדש של מחוז ילדותו. באמצעות 

המצלמה הוא מגלה לראשונה את שכניו הערבים ברמאללה. משורר ואמנית פלסטית שגדלו אף הם בפסגות, מנסחים 
יחד איתו, ביצירותיהם, את יחסם למחוז ילדותם ולשכניהם שמעבר לגדר. מפגש עם בנימין הנמן )מעלה בית הספר 

לקולנוע וטלוויזיה(

סבוטאז' - סיפורה הדרמטי והלא מוכר של מחתרת הנשים באושוויץ-בירקנאו. סיפור של סולידריות נשית, אהבת 
אחיות, נעורים בצל התופת, גבורה ותושיה. את הסיפור הטראגי מובילה אנה ויסבלום היילמן, חברת המחתרת הצעירה 

ביותר, אשר כתבה יומן בתוך התופת הנוראה של אושוויץ. מפגש עם יוצרת הסרט - נועה אהרוני
נכים על פי סעיף 5 - כך כינו את עצמם יהודים סובייטים. סעיף 5 היה רישום הלאום בתעודת הזהות הסובייטית. כלפי 
מגזר זה הפעיל השלטון אפליה סמויה ארוכת שנים בנגישות להשכלה גבוהה ולמקומות עבודה הולמים. הסרט מציג 

באמצעות שילוב בין קטעי ארכיון ועדויות העולים בשנות ה-90 את הפער העצום בין המוצהר בפרופגנדה הסובייטית 
למציאות. מפגש עם יוצר הסרט - בוריס מפציר

שורשים באוויר - סיפורם של ילדים שגדלו בבסיסי חיל-האוויר בשנות ה 60 וה-70, בשיכון אזרחי מוקף בבסיס צבאי 
רוחש פעילות בו שרתו אבותיהם. ילדות מוגנת בגדר וש.ג. עם תחושת חופש וביטחון אין סופי, אך חשופה לעולם 

מיליטריסטי, עמוס באירועים דרמטיים וטרגיים שהשפיעו על גורלם של הילדים - ילדות בצל המלחמות. מפגש עם יוצר 
הסרט – יורם עברי

ילדי השלום - מסע החזרה של יוצר הסרט, למקום בו גדל ואותו הוא עזב - נווה שלום, היישוב היחידי בעולם בו חיים 
מבחירה ישראלים ופלסטינים. בין החלום ושברו, בין תקווה וייאוש, עולה השאלה: האם בכלל יש סיכוי לחיים משותפים? 

מפגש עם - מעין שוורץ
טבריה - מתחת לקו האדום )ראף קאט, סדרה בהפקה( 5 שנים של תיעוד בלעדי, גישה בלתי אמצעית, חד פעמית 
ואישית אל העיר, תושביה והמועצה הכי סוערת בארץ, הביאו ליצירת סדרה דוקומנטרית, מותחת ואף מצחיקה.     

טבריה הינה כיום עיר עם קונפליקט ההולכת ב-2023 שוב לבחירות. מפגש עם יוצרת הסדרה - קרין קיינר

ליל כלולות - סרט מסע אינטימי. בזמן שבאולם החתונות מתקיימות ההכנות לטקס החתונה, מספרים גברים ונשים 
כיצד התנהל השידוך, כיצד הדריכו אותם בתקופת האירוסין, מעמד החופה, הרגשות הכמוסים מחדר הייחוד והשיא של 

הלילה – ליל הכלולות. מפגש עם יוצרת הסרט - רחל אליצור
א - קיצער - מקבץ של ארבעה סרטים שנוצרו על ידי ארבע יוצרות חרדיות המביא תמונות מחייהן. מפגש עם היוצרות

למידע והרשמה: טל' מרכז ההזמנות: 03-5008080 לרכישת מנוי און ליין לחץ כאן

 8.02.23

22.2.23

15.03.23

29.03.23

  19.04.23

 03.05.23

 17.05.23

 07.06.23

אנו - מוזיאון העם היהודי, קמפוס אוניברסיטת תל אביב
שער 2, רח’ קלאוזנר, רמת אביב

 www.anumuseum.org.il

מחיר הסדרה: 830 ₪
למידע והרשמה: טל' מרכז ההזמנות: 03-5008080 לרכישת מנוי און ליין לחץ כאן

tours@anumuseum.org.il :מייל
rivka@anumuseum.org.il  03-7457908 :עורכת הסדרה: רבקה אדרת

https://tickets.anumuseum.org.il/season/61

