
פסטיבל הקולנוע במצפה רמון 2021
דף סינופסיסים- יום רביעי 25.8 

תכנית סרטים קצרים ג'רוזלמושיין | וידיאו דאנס

הקרנה חגיגית שמוקדשת כולה לגוף, לתנועה ולמחול. מקבץ של עבודות וידיאו דאנס ווידיאו ארט 
נבחרות מהשנים האחרונות.

ההקרנה תיערך במסגרת פרויקט סרט נע של קרן קולנוע מדרום ביוזמת הקרן החדשה לקולנוע 
וטלוויזיה, מרכז תרבות מצפה רמון ועמותת הכוריאוגרפים. 

תנועה מוקרנת כאידיאולוגיה | הרצאה מאת רותם תש''ח 

מהם יחסי הגומלין בין הדימוי המוקרן לבין תנועה? בהרצאה נתבונן על האופציות האמנותיות 
השונות של אותם יחסי גומלין מרגע המצאת הקולנוע ועד היום. נראה את הניסיונות הראשונים 

לתפוס תנועה בקולנוע; נשאל מה תפקידה המרכזי של תנועה מוקרנת כפרופגנדה בתחילת המאה 
ה 20, בגרמניה הנאצית, בקולנוע ההוליוודי של שנות ה 30 ובסין הקומוניסטית של שנות ה 60-70; 

נבחן מה מציעה סוגת הוידאודאנס של סוף המאה ה 20, ולבסוף נסקור את האופציות האמנותיות 
החדשות שמופיעות עם השיכלולים הטכנולוגיים של שני העשורים האחרונים.

JFF 2020  | #1 תכנית סרטים קצרים

התאונה | אמרי דקל קדוש | דוקו פיקשן | 31 דק'
סיפור אהבה בעידן המסכים. אמרי מאחד את בני משפחתו לנסיעה טעונה אל לב המדבר. מול 

עדשת המצלמה הביתית הוא מבקש מהם להיזכר בתאונה הקשה שעברו בדרך לבר המצווה שלו 
15 שנים קודם לכן, תאונה שהובילה לגירושין של הוריו. שלוש וריאציות של זיכרון בין מציאות 

לקולנוע.

רצח, סיפור אהבה | מיכאל אנדו-וייל | מיוזיקל פילם נואר | 14 דק'
מיוזיקל פילם־נוארי על רוצחת סדרתית, החבר האוהב שלה והבלש האובדני שעוקב אחריהם.

היינו פצצה מפורזת | דותן מורנו | אנימציה /דרמה | 15 דק'
קריית־גת, 1997. אבי, צעיר בודד וחולמני, משוטט ברחובות העיר ובשטחים המקיפים אותה. מפגש 

עם בחור צעיר אחר מערער את עולמו המנומנם. מבוסס על שירו של ישראל דדון "היינו פצצה 
מפורזת".

מטריושקה | סבטה שלגובסקיה | דרמה | 15 דק'
נינה, במאית צעירה, רוצה להשתחרר מטראומת הילדות והזכרונות שלה ולרפא את עצמה דרך 

עבודת וידיאו ארט שהיא מנסה לצלם. היא מזמינה את אביה להשתתף בצילומים, אך במהלך 
העבודה מתקשה מאוד להתמודד עם האתגרים שהציבה לעצמה.

סנט מוריץ | יוסף בלקלב, רז זוננפלד | דרמה קומית | 6 דק'
אם ובנה מסתכסכים בזמן ההכנות לליל הסדר לאחר שהבן, במעמד ביעור החמץ, שורף את ביתם 

המזוהם ומשחרר את שניהם מהכאוס שפקד אותם לפני החג.



סרטי גמר מכללת ספיר | מקבץ 1 
לאחר ההקרנות יתקיים פאנל יוצרים 

מלכת אסתר | אסתר להמן | עלילתי | 20 דק'

"מלכת אסתר" הוא סרט דרמה קומי המסופר מנקודת מבטה של שני, ילדה שאוטוטו חוגגת 
בת מצווה, שגדלה ביישוב דתי קהילתי בגוש עציון וכל חייה מרגישה זרה בשל השוני של אימה 
משאר היישוב. דונה אישה אמריקאית מרוקאית ללא גבולות, פתוחה וקולנית שאינה הולכת על 
פי הקונבנציות היישוביות. הסיפור מתעד את ההכנות לקראת בת המצווה של שני כאשר דונה 

בחרה להפיק את האירוע בגינה של הבית שלהן. ככל שהבת מצווה מתקרבת, שני נלחצת ומפחדת 
שהאירוע יצא מכלל שליטה בעיקר לאור העובדה כי האירוע יוצא סביב פורים, חג שגבולותיו בדרך 

כלל מטושטשים.

תסריט ובימוי | אסתר להמן
מפיקה | היאלי גיל 
צלמת | שרון לשם

עריכה | שי דנון
מוזיקה מקורית | דנה מימון

עורך פסקול ומיקס | ליאור וויצמן 
שחקניות ראשיות | נווית סילם-סיטבון, הילה אלפנדרי, יפעת ברדש, אליענה ברדש.

זיכרון פיזי | שחר משה | וידיאו דאנס | 16 דק'

הסרט מביא את המקומות החשוכים והמוארים של ההיזכרות והשכחה. ומראה את משמעות הגוף 
הפיזי במקום שבו מילים לא מצליחות לתאר או להבין

יעל סולומונוביץ | עריכה
יגל בסוק | צילום

יובל מנור | סאונד ופסקול

ימי שלישי עם יעל | דנה לוי | תיעודי | 38 דק'

דנה הסטודנטית חונכת את יעל - בעלת מוגבלות שכלית. כשמערכות היחסים הזוגיות שלהן 
מביאות אותן להתמודד עם קשיים, הקשר החברי ביניהן מתחזק והן מעודדות אחת את השניה 

לקבל החלטות.

במאית | דנה לוי 
מפיקה | גל דור 

עורכת | גלה קפלון 
צלמים | מאור אלטרס ונבט מזור 

פסקול | יוסי אפלבאום 

יש רק עם כלום | יונתן רגב | עלילתי | 18 דק'
מוטי הוא בחור אשקלוני בן 24. הוא מעביר את הזמן בגלילה באפליקציית הטינדר. רוב הזמן לא 

יוצא לו מזה כלום, אולי רק פנטזיות על התמונות של הבחורות שהוא רואה שם. ערב אחד, הטינדר 
מתריע: למוטי יש מאצ'. מישהי מעוניינת לפגוש אותו. זו נטליה תיירת מרוסיה בת גילו בערך, 

שנמצאת בישראל כדי ללוות את אמה לפגוש קרובים.
מוטי ונטליה הולכים ברגל ברחובות אשקלון, מדברים ביניהם ומגששים את הדרך אחד אל השניה. 

לעיתים נדמה שמתחיל להירקם ביניהם משהו. ככל שהערב ממשיך הם מתקרבים להבנה כי למרות 
ששניהם מנסים נואשות, הפתרון לבדידותם אינו אחת בשני. 



במאי | יונתן רגב
מפיק | הדו לסרי, אורי זלמון, יונתן רגב

צלם | רועי מעיין
מוטי | גלעד קאופמן
נטליה | אלכס לרנר

בין קולנוע ומדבר | הרצאה מאת רון פוגל 
ההרצאה תבחן את ייצוג המדבר בקולנוע ותשאל מה מסמל המדבר בתרבות.

האם מדובר במקום אקזוטי? במקום המסמל תלישות וניתוק או אולי דווקא במקום שהוא התחלה 
חדשה ובתוליות?

נצפה בקטעי סרטים ממדבריות אוסטרליה, דרך עמק המוות האמריקאי ועד למדבר הישראלי.

קונסטלציות | מקבץ 2

Trigo | וידיאו דאנס | בימוי: מיגל קליימן, זואי שמואלוב | צילום: דידי טוטנאור | עריכה: הדס 
אלמגור | פסקול: מיטש קליימן | מלווה אמנותי: ג'וש באום

// יחסים בין שלושה. בין אינטימיות לריחוק, החיפוש אחר סדר ביחסים שמוביל לכניעה לסדר 
הגיאומטרי.

שבר בסיסי | אקספרימנטלי | בימוי: אביחי זאב | צילום: ניר שנהב | עריכה: אביחי זאב | מלווים 
אמנותיים: נמרוד לייברוק, גיא עמנואל

// כשהם משחקים מחבואים, יוני תמיד מתעקש שרז יהיה הסופר ורז בדרך כלל מסכים. הלילה, 
סדר המשחק מתערער והופך לפרצי גילוי והסתרה שסודקים ולפעמים פוצעים באיטיות מקומות 

זרים ומוכרים. בין הספירות רז לפעמים מצליח למצוא את יוני, שמתעקש לא להיות הסופר, מה שגם 
נותן לו את האפשרות לשחק וגם מפרק את היכולת להמשיך.  

שפת הריקוד | דוקו דאנס | בימוי צילום ועריכה: דידי טוטנאור 
//מיגל גדלה בבית מוזיקלי ולמרות שמעולם לא למדה לנגן, תמיד היו לה מנגינות בראש. הדרך 

היחידה שהרגישה שהיא יכולה להוציא אותן הייתה דרך התנועה והריקוד.

יעללה | דרמה | בימוי: מעין רוזנבלו וטפת אברהמי | צילום: עומר רוזנברג | עריכה: מעין רוזנבלו | 
פסקול: יעקב אברהם | מלווה אמנותית: צליל כהנא

/ /נובי היא יעלה החיה במכתש רמון. היא סקרנית מאוד ומרדנית. אמה וסבתה מנדנדות לה 
שתמצא יעל זכר ותרחיב את העדר. נובי לא מעוניינת ללכת בדרך המקובלת, היא עוזבת את העדר 

ומגיעה לעיירה מצפה רמון. מצפה עבורה הוא מקום זר ומלא בגירויים. שם היא עוברת תהליך של 
שינוי בילתי הפיך הגורם לה להבין את משמעות החיים בטבע.

מה ת'אומר | תיעודי | בימוי: תומר ביטון וירון מילגרום | עריכה: עדן חן | פסקול: תומר ביטון מלווה 
אמנותית: שירי בר און

// "אז מה ת׳ה אומר"... "אז מה אתה אומר"... "מה לדבר מה להגיד"... "מה אני אמור לאמור" "אז 
איך זה מרגיש"... "לא נעים להגיד"... "כמו חרא על הכביש"... "לא מרגיש לי טבעי".

* חלק משיחה שתומר מנהל עם עצמו רגע לפני שהוא יוצא למסע לגילוי עצמי.

היציאה הבאה | מוקומנטרי | בימוי צילום ועריכה: שקמה הורוביץ | פסקול: שקמה הורוביץ | מלווה 
אמנותית: צליל כהנא

// בשנות ה 40 לחייה נוסעת יוצרת צעירה ברוחה למפגש יוצרים. בדרך היא נעה בין מחשבות 
מגלומניות לביקורת עצמית צינית. האם תצליח למצוא את הדרך?



קורי שינה | דרמה | בימוי: ניר שנהב | צילום: ספי אלישע נחמני | עריכה: ניר שנהב | מלווים 
אמנותיים: אלעזר מאק ואמיר דוליצקי  

// בוקר אחד, בשיאו של משבר קיומי, קם גלעד ומחליט להסיר מעליו את כל האשליות והחומות 
שבחייו. במאבק מתמשך בין חלום למציאות עליו להתעמת עם הקיום, האבסורד והאקסית.

הברך | נדב לפיד 
שיחה עם הבמאי נדב לפיד לאחר ההקרנה

גיבור הסרט הוא י' )אבשלום פולק(, במאי קולנוע שעובד על סרט חדש העוסק באקטיביסטית 
הפלסטינית עהד תמימי, ותוך כדי כך יוצא לערבה כדי להקרין בה את אחד מסרטיו הקודמים. 

בזמן שאמו גוססת ונאבקת על חייה, פוגש הבמאי במדבר את יהלום )נור פיבק(, פקידה ממשרד 
התרבות, הדורשת ממנו לחתום על טופס שמקומם אותו מבחינה פוליטית: הוא מחייב את י' 

להגדיר במה עוסק סרטו באמצעות מחסן מילים מוטה פוליטית, שמשקף אג'נדה ימנית רדיקלית 
שמתעלמת מהכיבוש ומפנה עורף לפלסטינים. י' מתקרב ליהלום, אבל גם מנסה במקביל 

להשתמש בה כדי להילחם באג'נדה שהיא משרתת. 
בימוי | נדב לפיד

תסריט | נדב לפיד
עריכה | נילי פלר

שחקנים ראשיים | אבשלום פולק, נור פיבק
צילום | שי גולדמן

מדינה | צרפת, ישראל, גרמניה
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