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זה אף פעם לא כותב את עצמו | הרצאה מאת אלעזר מאק

מסיפור יומיומי אל מסך הטלויזיה עם אלעזר מאק תסריטאי "רון" )YES, יוצרים: רון פלדמן וענת 
אורן(. הרצאה בת שעתיים הכוללת הדגמות כיצד ניתן לקחת סיפורים יומיומיים ולהפוך אותם 

לסצנות מרגשות ומצחיקות. במהלך ההרצאה ישולבו סיפורים מהחיים וסצנות מהסדרה ויוסבר 
תהליך הכתיבה והזיקוק שלהם. נדבר על איך זה ליצור עולם, איך לצקת לתוכו את הסיפורים שלנו 

וישאר זמן לשאלות ותשובות.

JFF 2020  | #2 תכנית סרטים קצרים

שרה | חמד שרוף حمد شروف | דרמה | 20 דק'

שרה הנשואה )36( מאוהבת בעיסאם )26(, שאותו הכירה בזהות בדויה באינטרנט. כשעיסאם 
מגלה את זהותה האמיתית של שרה, היא יוצאת להילחם על אהבתה. 

שקדיה | רותם בן-עמי | אנימציה | 2 דק'

שלוש בנות, רווקות בנות המגזר הדתי, יוצאות למסע בעקבות סגולה המבטיחה כי מי שתחבק 
שקדייה תזכה להתחתן באותה שנה.

מותו של זה | אבישי סיון | דרמה | 32 דק'

נח עוזב את הדת בגיל 18. משפחתו החסידית מנתקת עמו קשר לחלוטין. אחרי שבע שנות נתק מת 
אב המשפחה. האב מצווה לפתוח את הצוואה בנוכחות כל האחים, כולל נח החילוני. בירושלים, בלב 

שכונת מאה־שערים, נח ואחיו נפגשים לראשונה מזה שנים.

סתמי | נועה אהרוני-מאור ואופיר מאור | דרמה | 16 דק'

רוני )12( מתביישת בתסמונת הטורט שלה. לאחר שהתנהגה באלימות כלפי בת כיתה שהציקה לה, 
היא מושעית מבית הספר. כשהיא לבד בבית, הסבל שגורמים לה הטיקים מוביל אותה לנקוט פעולה 

קיצונית ומסוכנת.

המשימה: חברון | רונה סגל | תיעודי | 22 דק'

מה זה ציר סטרילי? מה ההבדל בין שמירה סטטית ליזומה? איפה נמצא הקפה הכי טוב בחברון, 
ובמי צריך לירות כדי לקבל פיצה חינם? שישה חיילים לשעבר שהוצבו בעיר בשנים האחרונות 

חולקים עם הצופים מעין מדריך לחייל בחברון. הם מדברים בבוטות ובישירות על שמירות, פשיטות, 
מעצרים ליליים וירי במפגינים. מפרספקטיבה של חייל פשוט, הכל היה רק חלק מהמשימה הצבאית. 

אך ככל שהסרט מתקדם מתקבלת תמונה מטרידה. לאט־לאט הם מבינים את התפקיד שמילאו 
בחברון, ובשם אילו אינטרסים הם נשלחו ל"משימה".



סרטי גמר מכללת ספיר | מקבץ 2 
לאחר ההקרנות יתקיים פאנל יוצרים 

ארבעה זרים בחופשה | מתן יהושוע | עלילתי | 32 דק'

קבוצה של ארבעה אנשים זרים מתאספת אחת לשנה ומשתתפת בשבוע של משחק תפקידים בו 
הם מעמידים פני משפחה.

אנשי צוות מרכזיים:
במאי | מתן יהושע

מפיק | מתן יהושוע, רן הלפגוט
צלם | רועי קייזרמן

עורך | מיכאל שוורץ
ארט | טליה לפיד

מוזיקה מקורית | זיו סובלמן ימין
ע.בימוי | איתמר קדושביץ

שחקנים/משתתפים | ניסו כאביה, נטע שפיגלמן, אלון פרידמן, אודליה סגל

צפו בי משתנה | דניאלה כסיף | וידיאו דאנס | 13 דק'

תנועה אחת רציפה של מצלמה וצעירה אשר נעות יחד במרחב של בית גדול ולבן מקפלת תהליך 
פרוע של שחרור ועוצמה . בכוריאוגרפיה שצומחת מתוך שלוש פעולות יומיומיות של אכילה, ריצה 

וגלגול, עוברת הצעירה תהליך של פירוק המשחרר תנועה פראית ויצרית, ואחר כך הרכבה של מבט 
מסוג חדש.

אנשי צוות מרכזיים:
במאית ושחקנית | דניאלה כסיף
ע.במאית | רוני ג'ו לולה שניידר 

צלם | אלמוג גנות
עורכת | ספיר טלבי

עורך פס קול ומיקס | ליאור וייצמן

ואין קולן נשמע | מעין פורת | תיעודי | 25 דק'

פסיפס אינטימי המורכב מעדויות של שמונה נשים בעולם הדתי על התבגרותן המינית.
מסע גילוי של כל אישה את הגוף והמיניות שלה בתחנות שונות בחייה, החל מילדות דרך גיל 

ההתבגרות, חוויות רווקות, חתונה ולידה. כל אחת חושפת את הרצון העמוק במגע, קרבה 
ואינטימיות.

אנשי צוות מרכזיים:
בימוי | מעין פורת

הפקה | ליאור הנגבי
צילום | יעל רוזן

עריכה | רקפת בורשטיין
מוזיקה מקורית | דור מדמון
עריכת פסקול | נעם ברקת

עריכת אונליין | רועי קייזרמן

קליפות | נועם הררי | עלילתי | 19 דק'

מפגש סמלי ואקראי בין שופט צעיר וכוחני שמגלה שרכבו נגנב לבין מלצרית מפולפלת וצדקנית 



שהייתה עדה לגניבת הרכב ומסרבת בהתענגות לשתף פעולה עם תשאוליו של השופט. במהרה 
השופט שוכח מגניבת הרכב ומגייס את כל כוחותיו בכדי להכניע ולהשפיט את המלצרית, יהיה 

המחיר אשר יהיה. הם עולים אליה לדירה ומנהלים קרב סימבולי-פסיכולוגי-בירוקרטי עד לסוף 
המר.

אנשי צוות מרכזיים:
תסריט בימוי עריכה הפקה | נועם הררי

צילום | רועי דניאל דקל
משחק | אנה ענת גופמן בנאי, גולן גרוס

פרימו ושבתי | יואב טל | טרום בכורה 
הרצאה עם יואב טל לאחר ההקרנה

פרימו אחוז אובססיה לגבי שבתי צבי, משיח השקר מאיזמיר, שחייו היו רצף של שערוריות מיניות 
ודתיות. 

הוא מוצא בדמותו הנשכחת של שבתי רלוונטיות לימנו ולחייו, 
ובבואו לטוות אל בד הקולנוע את אגדת חייו של שבתי צבי היא מטלטלת את עולמו ופורעת את חייו. 

חברת הפקה | יואב טל הפקות
הפקה | יואב טל
בימוי | יואב טל

שחקן ראשי | נדב בן נון
שחקנית ראשית | לנה אטינגר

שחקן משנה | אריאל קריז'ופולסקי
צילום | גיא ליב

תסריט | יואב טל, אסא איתן
עריכה | יואב טל, מיכל רנון
עיצוב אמנותי | שרון זרגרי

עיצוב תלבושות | אליה לאה יחיא
מוסיקה מקורית | יסמין אבן

פסקול | אוני אלבר, שחף וגשל
הופק בסיוע | קרן רבינוביץ' 

בין שבתי צבי לחודורובסקי | הרצאה מאת יואב טל
אלחנדרו חודורובסקי, הקולונוען, הרב מג, ומפתח הפסיכומגיה: שיטת ריפוי בה דימוים משמשים 
ככלי לתקשורת עם הלא מודע. מהווה לא רק השראה קולנועית עבור הסרט "פרימו ושבתי" אלה 
גם אמצעי לקרוא ולחשוב על פועלו של שבתי צבי כביטוי ללא מודע הקולקטיבי של העם היהודי. 

במהלך ההרצאה ננסה לחשוב על התופעה השבתאית דרך הכלים והפריזמות הפסיכומאגים. 
כשהסרט "פרימו ושבתי" יספק מרחב נוסף לדיון.  

אחד בלב | טליה לביא 
שיחה עם הבמאית טליה לביא לאחר ההקרנה

חתן וכלה מגיעים למלון מפואר לבלות בו את ליל הכלולות, אבל מהר מאוד הם מתחילים לריב, ומה 
שהיה אמור להיות לילה מתוק ורומנטי הופך למסע סהרורי ברחבי העיר. במהלכו הם פוגשים אהבות 

קודמות, לבטים מודחקים ואת חיי הרווקות שהותירו מאחוריהם.
"אחד בלב" הוא סרטה החדש של טליה לביא, יוצרת "אפס ביחסי אנוש" שהפך לקלאסיקה ואבן 

דרך בקולנוע הישראלי. "אחד בלב" הוא דרמה קומית שנונה ומהורהרת בכיכובם של רן דנקר, 



אביגיל הררי, אורלי זילברשץ ומאיר סויסה, שמתחילה בנקודה שבה רוב האגדות מסתיימות – רגע 
אחרי החתונה.

בימוי | טליה לביא
הפקה | איתן מנצורי ויהונתן דובק

תסריט | טליה לביא
עריכה | אריק להב ליבוביץ

שחקנים ראשיים | רן דנקר, אביגיל הררי
צילום | ירון שרף

חברת הפקה | ספירו סרטים
חברה מפיצה | קולנוע לב
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