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דף סינופסיסים- יום שלישי 24.8

קונסטלציות | מקבץ 1

ברוכים הנמצאים | וידיאו קרקס | בימוי: יעל צוגמן | צילום: איה הוניג  | עריכה: דוראל סיון | מלווה 
אמנותי: אמיר דוליצקי

// באמצע בחורשה ישנו כלוב ובו גרה אישה צעירה מפוחדת מהעולם. ביום בהיר וסעור , בכוחות 
הגורל צריכה היא לעמוד מול כל הפחדים שלה פנים אל פנים  .

יהושוע בקבוקים | תיעודי | בימוי: רחל גלעד וולנר | צילום: עומר רוזנברג | סאונד ועריכה: אמנון 
הלסברברג | מלווה אמנותית: שירי בר און

// יהושוע בקבוקים הינה דמות צבעונית ואוספת הבקבוקים הראשית של מצפה. בסרט מתגלה 
יהושוע שמאחורי הבקבוקים, בין היתר רצונו להקים משפחה, ולרוץ לראשות מועצת מצפה רמון. 

הסרט הוא מחווה ליהושוע ששקוף לתושבי מצפה אבל מתגלה בעל שיעור קומה.

חוצה בשאלה | דרמה | בימוי: חגי שפירא | צילום: קונרד לבק | עריכה: נמרוד לייברוק | פסקול: 
חגי שפירא | מלווה אמנותית: אליען לזובסקי

// הסרט עוסק בחייו של יוצא בשאלה, בודד, שיש לו מערכת יחסים מיוחדת עם הכלב שלו. הוא 
הולך למסע חיפוש עצמי בבית הקברות, שם אולי יגלה מה הוא מחפש.

Let there be light | וידיאו ארט | בימוי: סיון בוחבוט | צילום: גנטו ביקאיה | עריכה: מעין רוזנבלו 
| פסקול: סיוון בוחבוט | מלווה אמנותית: קמילה בצ'ינס

// אם יש יכולת אחת בכל ממלכת החי ששמורה לאדם, זו היכולת לעבוד עם וליצר אש. הסרט 
הוא סרט מסע, העוקב אחרי האש בסיטואציות שונות בחיינו. אש כאנרגיה העוברת ומשנה צורה. 

כמטאפורה לאש הפנימית שבתוכנו ולמנעד הרגשות והחוויות האנושיות. הסרט הוא קריאה למציאת 
הניצוץ הפנימי שלנו, להאיר את העולם.

זאת הכלה Arrete! | דוקו דאנס | בימוי צילום ועריכה: הדס אלמגור | פסקול: מלכה פיאמנטה | 
מלווה אמנותי: גיא עמנואל

// 'זאת הכלה' הוא יומן דוקו של האנימטורית בוגרת בצלאל, הדס אלמגור.  הדס פותחת את דלת 
דירתה הנוראית באגדת העם. 'היו היתה נסיכה שהיה הכל חוץ מדלת למקלחון'. זהו מסעה של הדס 

ואביה במערכת היחסים המורכבת שלהם.

ערומים | דרמה | בימוי: איתמר דור-און | צילום: אופיר רותם | עריכה: נגה בלום | מלווים 
אמנותיים: אלעזר מאק, נמרוד לייברוק

// מפגש לילי חפוז בין שני גברים גייז בוחן האם כללי המשחק של תל אביב תקפים גם במצפה 
רמון.

מפגשים | דוקו-פיקשן | בימוי צילום ועריכה: יואל חיות | פסקול: גל קוסטה ועדן דהרי | מלווה 
אמנותי: ג'וש באום

// סיפורינו סובב את אייל, תושב גוש דן, שמחפש הוכחות לקיומם של חייזרים- כשהוא מקבל 
אותות ממקור מסתורי, הוא נוסע בעקבותם למצפה רמון וחייו משתנים לתמיד. בינתיים גל, סטודנט 

לג׳אז, מפתח שפה משלו עם שמי הלילה.



סרטי החממה לקולנוע 
מלווה אמנותית: נגה דקל

אקווריום | דרמה | בימוי: עידו גלעד | צילום ועריכה: ניר שנהב
// האנושות שרויה בבלבול קיומי. מגפה כלל-עולמית מאלצת את בני האדם להישאר צפונים 

בביתם. יוסף, מתקין חלונות מופנם המכור לריגוש שבהצצה לחייהם של אחרים, מתמגנט, רואה 
ואינו נראה, אל בחורה במרפסת ממול. ואז היא פונה אליו.

מזורקה של שופן | דרמה | בימוי: עדי לויתן | צילום: ירון מיליגרום | עריכה: גיא עמנואל
// לחיות או לא לחיות? )בעיירת פיתוח( זהו הקונפליקט המעסיק את ציפורה ודניאלה אם ובתה 

המתבגרת קצת לפני החגים. 

אדל | דרמה | בימוי: ירון מיליגרום | צילום: עידו גלעד | עריכה: ירון מיליגרום | פסקול: מלכה 
פיאמנטה

// הסרט מנסה להתחקות אחר החיבור של אישה בהריון לגוף שלה ולטבע. תחושות של פחד 
ואובדן קרקע שמלווים את השינוי מקבלים ביטוי בעולם המופשט שנוצר.

אגדת חורבן | גידי דר | סרט הפתיחה של פסטיבל קולנוע מצפה רמון  
שיחה עם הבמאי גידי דר לאחר ההקרנה 

אגדת חורבן הוא סרט דרמה היסטורית מונפשת ישראלי, שבוים על ידי הבמאי גידי דר, שכתב את 
התסריט בשיתוף פעולה עם שולי רנד על פי סיפורי אגדות החורבן התלמודיות. בסרט מדבבים רנד, 

זאב רווח, עמוס תמם, מוני מושונוב, יעל אבקסיס ויגאל נאור בתפקידים הראשיים.
עלילת הסרט מסופרת כאפוס היסטורי המועבר ומתואר דרך נקודת מבטן של שש דמויות היסטוריות 

במהלך התקופה הרומית בארץ ישראל ומבוסס על מקורות היסטוריים, בהם אגדות החורבן 
התלמודיות וספרו של יוסף בן מתתיהו, "מלחמת היהודים ברומאים". העלילה מגוללת את סיפור 

המרד הגדול של היהודים באימפריה הרומית )66–70 לספירה(, שהידרדר למלחמת אחים עקובה 
מדם שקרעה לגזרים את החברה היהודית המקוטבת שחיה באותה התקופה והובילה אותם ככדור 

שלג לעבר האבדון וההרס ששיאו היה בחורבן בית המקדש השני.

בימוי | גידי דר
הפקה | אמיר הראל, איילת קייט, גידי דר

תסריט | גידי דר, שולי רנד
עריכה | יוסף גרינפלד, אורי בן דב

מדבבים | שולי רנד, זאב רווח, עמוס תמם, מוני מושונוב, יעל אבקסיס, יגאל נאור
מוזיקה | אסף תלמודי, יונתן אלבלק

חברת הפקה | סרטי נחשון, אדי קינג, למה הפקות
משך הקרנה | 93 דקות

שפת הסרט | עברית
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