


לוח הקרנותעל הפסטיבל
פסטיבל סולידריות לקולנוע וזכויות אדם הוא אירוע ייחודי המעלה לשיח 

ציבורי בישראל סוגיות חברתיות-פוליטיות מרכזיות באמצעות הקרנתם של 
סרטים פורצי דרך בנושאי זכויות אדם מהארץ ומהעולם, החותרים לקידום 

השלום, דמוקרטיה וזכויות אדם לצד שוויון וצדק חברתי. זו המהדורה 
העשירית של הפסטיבל, ונוכח המצב בישראל ובעולם, נדמה כי הצורך 

בקיומו ברור מתמיד.

התוכנית הבינלאומית לשנת 2022 מציגה שתי מסגרות תחרותיות נפרדות 
לסרטים תיעודיים וסרטים עלילתיים – כולם חדשים, כולם בהקרנות 

בכורה בישראל, לאחר שזכו בהקרנות בכורה עולמיות בפסטיבלי הסרטים 
הבולטים בעולם – לצד הקרנות מיוחדות של סרטים בינלאומיים בנושאי 

זכויות אדם, כולל סרטים על מוסיקה וספורט.

התוכנית הישראלית לשנת 2022 כוללת הקרנות בכורה של סרטים עלילתיים 
ותיעודיים באורך מלא, מבחר ממיטב הסרטים בתחום זכויות אדם שנותרו 
בישראל, מחוות ליוצרים בולטים – אודי אלוני ויולי כהן – ותחרות נושאת 

פרסים לסרטים בנושאי זכויות אדם במסלולים שונים – סרטים קצרים, 
סרטי סטודנטים ומסלול יצירה צעירה לסרטי תיכוניסטים – במטרה לעודד 

עיסוק בנושאים פוליטיים וחברתיים ביצירה הקולנועית המקומית ולחזק את 
מעמדו של תחום זה בקרב תלמידים, סטודנטים לקולנוע ויוצרים ישראלים.
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2.12.22 | יום שישי1.12.22 | יום חמישי

איתקה | 18:00 | סרטים בינלאומיים
בן לורנס; אוסטרליה, בריטניה, 2021, 106 דק׳

האסיר הפוליטי ג'וליאן אסאנג' צפוי למאסר של 175 שנים לאחר פרשת ויקיליקס. בריאותו מידרדרת, ובני 
משפחתו נאבקים למען חירותו של חושף השחיתויות. הקרב הזה עלול להיות גם קרב על חייו.

האח שלי | 12:00 | מחווה לטרילוגיה של יולי כהן
יולי כהן; ישראל, 2007, 56 דק׳

הגוף שלנו הוא שדה הקרב שלכם | 20:15 | סרטים בינלאומיים
איזבל סולאס; צרפת, ארגנטינה, 2022, 100 דק׳

בארגנטינה, נשים טרנסיות נאבקות נגד תרבות פטריארכלית של אלימות ודיכוי. הסרט עוקב אחרי האקטיביזם 
האמיץ שלהן, המעמיד אותן בסכנה ממשית.

גרגירי חול | 14:00 | סרטים ישראליים | הקרנת בכורה חגיגית
גיתית כבירי, יהל כבירי; ישראל, 2022, 90 דק׳

דוד הוא ילד רגיש ויצירתי שמתגורר בעיר דימונה. אימו איריס חולה בטרשת נפוצה ואביו מיכאל הינו עובד 
קבלן. כשהוא נתקל באינטרנט בפורום כתיבה של ילדים הוא מתחזה לילד אחר, נדב מכפר סבא, ודרך שמו הבדוי 

הוא מפרסם את סיפוריו הקצרים. דוד שהולך ומסתבך בשקריו מפחד לאבד את חבריו החדשים.

פריז היא בהארלם | 22:15 | תחרות בינלאומית עלילתית
כריסטינה קאלאס; ארה״ב, 2022, 111 דק׳

דרמה תוססת שמתרחשת בשכונת הארלם בניו יורק ועוסקת בגזענות, באלימות ובתקוות שמעצבות את החוויה 
השחורה באמריקה בהווה. ברגע היסטורי מתוח, שורה של דמויות נכנסות לבר אחד שהופך לחבית נפץ.

גיבור מעמד הפועלים | 19:00 | תחרות בינלאומית עלילתית
מילוש פוסיק; סרביה, 2022, 85 דק׳

באתר בנייה, שיהפוך יום אחד לבניין יוקרתי, עובדים פועלים נטולי זכויות שמסכנים יום יום את חייהם. במהרה 
מתפתח באתר מרד הבוחן את נאמנותם של כל המעורבים ומוביל לפיצוץ בלתי נמנע.

מקבץ סטודנטים 1 | 10:00 | תחרות סרטי סטודנטים התיק נגד אניה | 19:00 | תחרות בינלאומית תיעודית
אנה שישובה; פינלנד, נורווגיה, קרואטיה, 2022, 92 דק׳

 טקס פתיחת הפסטיבל והקרנה בנוכחות הבמאית
 התכתבות תמימה לכאורה בצ'אט מקוון מתגלה כמלכודת לנערה בת 17, והופכת לסיוט עבורה ועבור אמה. סיפור 

אנושי ומזעזע על המשטר הרודני ברוסיה ועל מלחמתו נגד חירות המחשבה.
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המשך הקרנות 2.12.22 בעמוד הבא -<

שטח מת, מאיה לוזון, 15:20 דק׳ | בין לבין, בר כהן, 29:55 דק׳
ג׳ורדן, שירה דניאל הלוינג, 18 דק׳ | את בסדר., שחר אגרנט ורייצ'ל זילברברג 5:55 דק׳

חלל ריק, חן רחום, 16:43 דק׳ | סצינה מספר 4, דויד נוי, 10 דק׳

לאחר ההקרנה יתקיים פאנל בהשתתפות יולי כהן, הרב בצלאל כהן וישראל פריי. מנחה: עו"ד ניצן כהנא 
מחפשת יולי, קשר עם אחיה שחזר בתשובה ונהיה לחלק מהקהילה החרדית-ליטאית. האם יש מקום לקרבה בין 

אח חרדי לאחות חילונית? האח, החי בבני ברק עם משפחתו, מקיים מצוות ולומד בכולל מאז שחזר בתשובה.

הנמלים והחגב | 12:00 | תחרות בינלאומית תיעודית
ראג׳ פאטל, זאק פייפר; ארה״ב, בריטניה, מלאווי, 2021, 74 דק׳

לאחר ההקרנה תתקיים שיחה בנושא הזכות למזון כזכות אדם בסיסית בהשתתפות עו"ס טלי אהרנטל, 
עו״ד חנאן אלסאנע ופרופ' חיים וייס. מנחה: ד״ר ישי מנוחין

אניטה צ'יטאיה, פעילה חברית ממלאווי שבמזרח אפריקה, נלחמת כדי להגיע לשוויון מגדרי בארצה ולמצוא 
פתרונות לפגעי משבר האקלים. כדי לקדם את השינוי, היא נוסעת לארצות הברית בשאיפה לשכנע את החקלאים 

שמשבר האקלים הוא אמיתי, ושתוצאותיו הרסניות.
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2.12.22 | יום שישי

מקבץ סטודנטים 2 | 14:30 | תחרות סרטי סטודנטים

אירופה | 16:30 | תחרות בינלאומית עלילתית
פיליפ שפנר; גרמניה, צרפת, 2022, 105 דק׳

מהגרת אלג'ירית בצרפת מחלימה ממחלה קשה וממושכת. כעת, משהחלימה, עליה לחזור לארצה. ברגע אחד היא 
עלולה לאבד את מקום מגוריה, את עבודתה ואת חייה.

חילופי סטודנטים בעזה | 19:30 | סרטים בינלאומיים
קיארה אווסני, מתאו דלבו; ספרד, 2022, 88 דק׳

במסגרת תכנית חילופי סטודנטים מגיע התלמיד האירופאי הראשון לרצועת עזה, בעוד רוחות מלחמה מנשבות 
שם, והוא מוצא את עצמו במרכזה של סערה. סיפור של התפכחות ואומץ אמיתי.

חלומות נמסים | 21:30 | סרטים בינלאומיים
היידי קנקלר; סלובניה, אוסטריה, פינלנד, 2022, 84 דק׳

כדי להגשים את חלומן להפוך לגולשות סקי אולימפיות, שלוש נערות מאפגניסטן יוצאות לאוסטריה. השהות שם 
מעמתת אותן עם החלום האולימפי השברירי, ועם תקוות השווא שתלו באירופה.
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אביב נצחי | 12:00 | תחרות בינלאומית תיעודית
ג׳ייסון לופטוס; קנדה, 2022, 86 דק׳

במרכז הסרט מאייר קומיקס הנאלץ לברוח מסין כדי להינצל מרדיפת מתרגלי הפאלון גונג, ופגישתו בגלות 
שנכפתה עליו עם לוחם חופש נועז, אותו הוא מאשים בהרס חייו.

סאנסו ואני | 14:00 | תחרות בינלאומית עלילתית
רודריגו רייס; מקסיקו, 2022, 83 דק׳

מערכת יחסים מורכבת נרקמת בין במאי הסרט, ששימש מתורגמן במשפט פלילי, לבין הנאשם הצעיר שהורשע 
ברצח ונשפט למאסר עולם. הסרט, המצייר את דמות הצעיר, מבוסס על ההתכתבות בין השניים.
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>- תחילת הקרנות 2.12.22 בעמוד הקודם

משפט, אור גץ, 19 דק׳ | לזאת ששתקה, נעמה שמואלי, 15:30 דק׳
בעינייך, עלמא זלאיט, 11 דק׳ | ערק סיגריות ושדים, אליאב קיקוס 6:40 דק׳

החדר של אוהד, נעמה רמר, 26:43 דק׳ 
האור הנוצץ, רים ביסאן, ראניה רבאח, שאדיה ביבאר דלאל כסראוי, 10 דק׳

3.12.22 | יום שבת

משפחה בהחלפה 2 | 11:00 | מחלקת הילדים של סינמטק ת״א
הולגר טאפה; אנגליה, 2021, 106 דק׳

מפלצות מפורסמות, כמו באבא יאגה ודרקולה, נחטפות אחת אחרי השנייה. מקס ומשפחתו מתגייסים למשימה, 
להציל אותם ולגלות מה עומד מאחורי החטיפות הללו. בשביל זה, עליהם להפוך שוב ל: ערפד, מפלצת, מומיה 

ואיש הזאב.

הרוח נושבת על הגבול | 15:15 | סרטים בינלאומיים
לאורה פארמן, מרינה וייס; ברזיל, 2022, 77 דק׳

על רקע משבר האקלים ויערות העד של ברזיל מתפתח קרב על קרקעות חקלאיות בין האליטות העשירות לבין 
התושבים הילידים. פעילה חברתית נאבקת בגזל האדמות, החירות והזהות של קהילתה.

ציון אדמתי | 17:00 | מחווה לטרילוגיה של יולי כהן
יולי כהן; ישראל, 2004, 56 דק׳

לאחר ההקרנה יתקיים פאנל בהשתתפות יולי כהן, דוד זונשיין וד"ר מראם מסארוה | אחרי שהייה של חמש 
שנים בניו-יורק, חזרתי ללדת את בתי הבכורה בישראל. רציתי לגדל אותה בבית. בארץ שבה נולדו אבי, אם 

אבי, סב אבי ואני. במקום שאני אוהבת. "אמא למה חזרת לישראל כאשר הייתי בבטן שלך? לא יכולת להישאר 
בניו-יורק וללדת אותי שם?" שאלה בתי.

נשיונל וייק | 13:30 | סרטים בינלאומיים
מיריסה נף; ארה״ב, 2022, 66 דק׳

בשנות ה-70, בשיאו של משטר האפרטהייד בדרום אפריקה ומהפכת הפאנק בעולם, יוצאים שלושה מוזיקאים – 
שני שחורים ויהודי – למרד פרוע, עם גיטרה חשמלית, בס ותופים. סיפורה של להקה פורצת גבולות.

הטיסה האחרונה הביתה | 11:00 | תחרות בינלאומית תיעודית
ם 1

ול
א

ם 2
ול

אונדי טימונר; ארה״ב, 2022, 101 דק׳א
לאחר ההקרנה יתקיים פאנל בהשתתפות ענת מאור ועמותת ליל״ך

אלי טימונר החליט לסיים את חייו בשל מחלה קשה. בני משפחתו יוצאים איתו למסע פרידה מרגש, מצחיק 
ואינטימי, שעוסק בסיום הכואב והנוגע ללב של החיים, ובזכותנו למות על פי בחירה.

המשך הקרנות 3.12.22 בעמודים הבאים -<
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3.12.22 | יום שבת3.12.22 | יום שבת

7

גם אם תירה בי | 17:00 | הקרנה מיוחדת בשיתוף ׳בצלם׳
סוזאן ג׳אבר; חברון, 2022, 20 דק׳

בסיום ההקרנה נקיים שיחה עם יוצרת וגיבורת הסרט סוזאן ג׳אבר, בהנחיית דרור שדות דוברת בצלם
סוזאן ג׳אבר היא צלמת אירועים, אך החיים בלב שכונת ג'אבר בחברון הובילו אותה לתעד גם את המתרחש מתחת 
לחלון ביתה. בין איומי המתנחלים לפשיטות החיילים על הבית, היא נאחזת במצלמה, ומצליחה ללכוד בעדשה גם 

חלום על עתיד אחר.

בתום ההקרנה שיחה של פרופסור דן גבע עם במאית הסרט, אנה שישובה, ובהמשך יתקיים פאנל 
בהשתתפות היוצרת והאגודה לזכויות האזרח | התכתבות תמימה לכאורה בצ'אט מקוון מתגלה כמלכודת 

לנערה בת 17, והופכת לסיוט עבורה ועבור אמה. סיפור אנושי ומזעזע על המשטר הרודני ברוסיה ועל מלחמתו 
נגד חירות המחשבה.

התיק נגד אניה | 19:15 | תחרות בינלאומית תיעודית
אנה שישובה; פינלנד, נורווגיה, קרואטיה, 2022, 92 דק׳

ם 2
ול

א

אמל מורקוס ופיראס זרייק בהופעה | 20:30 | אירוע פתיחה: חסד רדיקלי: מחווה לאודי אלוני
קונצרט, דיון וקטעים מתוך סרטו של אודי אלוני ׳שמאל׳

מופע אקוסטי חד פעמי של קאנון ושירה עם אמל מורקוס, מהקולות המופלאים והמקוריים ביותר במוזיקה 
הפלסטינית, ופיראס זרייק, מגדולי נגני הקאנון של הדור החדש. בתום המופע נקרין קטעים קצרים מסרטו של 

אודי אלוני ״שמאל״ ונקיים שיחה בהשתתפות אמל מורקוס, פיראס זרייק ואודי אלוני. 3 
לם

או

רצח של עיתונאי | 12:00 | סרטים בינלאומיים
מאט סרנקי; צ׳כיה, ארה״ב, דנמרק, 2022, 100 דק׳

גופותיהם של עיתונאי צעיר וארוסתו נחשפות, וקורעות את סלובקיה לגזרים. החקירה בעקבות הרצח מובילה אל 
אוליגרכים, פוליטיקאים ובכירים מושחתים, וגורמת למחאות ענק ולהפלת הממשלה.

4 
לם

או

חנות נוחות | 14:30 | תחרות בינלאומית עלילתית
מיכאל בורודין; רוסיה, סלובניה, טורקיה, 2022, 106 דק׳

מּוָחָּבאת, מהגרת עבודה אוזבקית, מעבירה את ימיה ולילותיה בחנות נוחות אפלולית בתנאי עבדות. כשהיא 
מאבדת את הדבר החשוב לה ביותר, היא יוצאת למסע אמיץ כדי להשיג מחדש את חירותה.

גשר צר | 15:15 | סרטים בינלאומיים
אסתר טאקץ; אוסטרליה, 2022, 80 דק׳

קבוצה של יהודים ופלסטינים משני צדי הסכסוך הופכים את האבל שלהם לגשר למען הפיוס. הסרט עוקב אחרי 
ההתמודדות של כל אחד ואחת מהם עם טראומה אישית, שמובילה אותם לאקטיביזם אמיץ.

אל תגעו לי בשואה | 18:45 | אירוע והקרנה
אשר טללים; ישראל, 1994, 180 דק׳

הקרנה מיוחדת לסרטו עטור הפרסים של הבמאי אשר טללים
אדפטציה קולנועית להצגה עטורת הפרסים "ארבייט מאכט פריי", המלווה ומתעדת את קבוצת תיאטרון עכו 

במסעותיה אל נבכי הנפש הישראלית של הדור שלאחר השואה.

>- תחילת הקרנות 3.12.22 בעמוד הקודם
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4.12.22 | יום ראשון

בתום ההקרנה יתקיים דיון בנושא: כיצד ניתן לקדם שינוי ולהתמודד עם משבר האקלים בישראל בשותפות 
יהודית-ערבית, בהשתתפות ח״כ לשעבר דב חנין וח"כ לשעבר סונדוס סאלח | בפיליפינים, בליבו של גן עדן 
טרופי ובתולי, מתחוללת מלחמה עקובה מדם בין תאגידי ענק לבין פעילים סביבתיים אמיצים, שיוצאים לקרב על 

מנת להציל פיסת טבע יקרה מפז מידי כורתי העצים.

דליקדו | 17:45 | תחרות בינלאומית תיעודית
קרל מלקונס; ארה״ב, הפיליפינים, בריטניה, אוסטרליה, הונג-קונג, 2022, 94 דק׳

Nafkot-כמיהה | 17:00 | סרטים ישראליים
מלכה שבתאי; ישראל, 2022, 70 דק׳

הקרנה, הרצאה ושיחה עם היוצרת, ד״ר מלכה שבתאי | אנתרופולוגית ישראלית נוסעת לפגוש קהילה יהודית 
נסתרת בצפון אתיופיה. יחד עם בני הקהילה הם מספרים את סיפור ההישרדות שלה כנגד כל הסיכויים. הם 
מגיעים לבית הכנסת הנסתר הראשון וזוכים להשתתף בטקס פרה אדומה הקדוש שנישמר מימי בית ראשון.

קפרניק ואמריקה | 20:30 | סרטים בינלאומיים
רוס הוקרואו, טומי ווקר; ארה״ב, 2022, 82 דק׳

בשיא הצלחתו ותהילתו מחליט קולין קפרניק, כוכב הפוטבול האמריקני, לסכן את הכל ולהביע מחאה בזמן 
השמעת ההמנון הלאומי של ארה"ב, מחאה שמפלגת את אמריקה ומציפה מתחים בין-גזעיים.

למה אנחנו אמריקאים? | 19:30 | חסד רדיקלי: מחווה לאודי אלוני
אודי אלוני; ארה״ב, 2020, 101 דק׳

בתום ההקרנה יתקיים באמצעות זום רב שיח בהשתתפות הקהל עם הפילוסוף סלבוי ז׳יז׳ק. | חקירה קולנועית 
מעמיקה של משפחת ברקה האגדית מניוארק, החייה במתח דיאלקטי בין פוליטיקת זהויות ומרקסיזם רדיקלי. 
כשהפטריארך שלה הוא אמירי ברקה, מגדולי המשוררים האפרו-אמריקאים אם לא הגדול מכולם, כמו שטוני 

מוריסון טענה.

ם 1
ול

א
ם 2

ול
א

בתום ההקרנה יתקיים דיון בנושא: פוליטיקה שמאלית באמריקה הלטינית, וכיצד היא רלוונטית למאבק 
האקלימי, בשיתוף ארגון ׳עומדים ביחד׳ בהשתתפות אסי גרברז ו פרופ' דני פילק | על רקע משבר האקלים 

ויערות העד של ברזיל מתפתח קרב על קרקעות חקלאיות בין האליטות העשירות לבין התושבים הילידים. פעילה 
חברתית נאבקת בגזל האדמות, החירות והזהות של קהילתה.

5.12.22 | יום שני

אין לכם מקום בעיר שלנו | 17:00 | סרטים בינלאומיים
ניקולאי סטפנוב; בולגריה, 2022, 81 דק׳

שלושה אוהדי כדורגל פרועים וחסרי גבולות יעשו הכל למען הקבוצה שלהם, גאוותה האחרונה של עיר כורים 
בולגרית, ששיאה מאחוריה.

מקום בטוח | 19:00 | סרטים ישראליים
נעמי ביגלאייזן; ישראל, 2022, 50 דק׳

הקרנת בכורה עולמית בהשתתפות הבמאית | בביה"ס היסודי "הירדן" בשכונת התקווה לומדים 511 תלמידים, 
ילדי פליטים ומהגרי עבודה. בשנה שבה יוצא לדרך גירוש עובדי זרים וילדיהם ומצבם בארץ לא נודע, כיתה ה'1 

נבחרה ליצור סרט דרמה קצר המשקף את חייהם.

קלונדייק | 21:00 | תחרות בינלאומית עלילתית
מרינה אר גורבך; אוקראינה, טורקיה, 2022, 100 דק׳

המלחמה באוקראינה והתרסקות של מטוס נוסעים מלזי קורעות לגזרים כפר קטן בגבול רוסיה-אוקראינה, 
ומטלטלות את חייה של משפחה אחת המתמודדת עם מציאות אלימה ובוגדנית.

קשמיר: הדרך אל החופש | 20:15 | חסד רדיקלי: מחווה לאודי אלוני
אודי אלוני; ארה״ב, ישראל, 2009, 72 דק׳

לאחר הקרנת הסרט יתקיים דיון זום עם הלל כהן ואלטף קאן, עורך דין מרתק מקשמיר, ומגיבורי הסרט 
שעדיין לא יושב בכלא. |  אודי אלוני וצוותו יצאו לחבל קשמיר, היפה והמסוכן בחבלי הארץ בתת היבשת 
ההודית פקיסטנית, וזאת כדאי להיפגש עם המנהיגות הצעירה של תנועת השחרור הקשמירי, שנפלה קורבן 

להפרדה הדתית שהמנדט הבריטי כפה עליהן. האם יש קווי  דימיון לסיפורה של ישראל/פלסטין, יכריע הצופה. 

הרוח נושבת על הגבול | 17:45 | סרטים בינלאומיים
ם 1

ול
א

ם 2
ול

לאורה פארמן, מרינה וייס; ברזיל, 2022, 77 דק׳א



מקבץ קצרים 2 | 18:00 | תחרות סרטים קצרים
 שפת אב, יבגני גשינסקי, 18 דק׳ | 

ֻאּם ַאל-ִחיָראן, רוקיה אבו אל קיעאן, עאישה אבו אל קיעאן, 11:30 דק׳ |
שיניים, עלמה גניהר, 18 דק׳ | מסדרונות, כרמית זילברמן, 20:17 דק׳
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6.12.22 | יום שלישי

סמרט | 16:00 | תחרות בינלאומית עלילתית
קתרינה מונה; שוויץ, 2022, 85 דק׳

מהגרת אריתראית אחת עובדת בבית חולים בשווייץ וחולמת להפוך למיילדת. ואולם, כאשר היא מואשמת על לא 
עוול בכפה, היא נאלצת להילחם על זכויותיה.

דליקדו | 18:00 | תחרות בינלאומית תיעודית
קרל מלקונס; ארה״ב, הפיליפינים, בריטניה, אוסטרליה, הונג-קונג, 2022, 94 דק׳

בפיליפינים, בליבו של גן עדן טרופי ובתולי, מתחוללת מלחמה עקובה מדם בין תאגידי ענק לבין פעילים 
סביבתיים אמיצים, שיוצאים לקרב על מנת להציל פיסת טבע יקרה מפז מידי כורתי העצים.

לאחר ההקרנה יתקיים פאנל בשיתוף ׳שיחה מקומית׳ בהשתתפות הגר שיזף עיתונאית ׳הארץ׳, חולוד 
מסאלחה, אורן זיו; מנחה: מירון רפופורט | סיפורה של ליירה מקי, עיתונאית מצפון אירלנד, שנאבקה כדי 
לחשוף את הפשעים שנשכחו אחרי הסכם יום שישי הטוב, שסיים לאחר עשורים רבים מלחמת אזרחים עקובה 

מדם, ושילמה על כך בחייה.

ליירה | 20:00 | תחרות בינלאומית תיעודית
אליסון מילאר; בריטניה, 2022, 91 דק׳

ם 1
ול

א
ם 2

ול
א

לאחר ההקרנה יתקיים פאנל בהשתתפות אודי אלוני, רמי יונס ותאמר נאפר, שיבצע מספר שירים |  מרים 
אבו חאלד ובאטול טאלב שחקניות פלסטיניות, בוגרות תיאטרון החופש של מחנה הפליטים ג'נין, מתמודדות על 

הבמה ומחוצה לה, עם אבל, אלימות, דיכוי מגדרי וכיבוש צבאי לאחר רצח המנטור האהוב שלהן ג׳וליאנו מר 
חמיס.

אמנות/אלימות | 20:00 | חסד רדיקלי: מחווה לאודי אלוני
אודי אלוני; ישראל, 2013, 75 דק׳

מקבץ קצרים 1 | 20:00 | תחרות סרטים קצרים

3 
לם

הוועדה, לב ברודינסקי, 4 דק׳ | או
נבוט, עידו חן ואילן בר, 29 דק׳ |

מעלה עקרבים, יניב לינטון, 30 דק׳ | 
ים מת, נהד בשיר, 12:22 דק׳

7.12.22 | יום רביעי

נשיונל וייק | 16:00 | סרטים בינלאומיים
מיריסה נף; ארה״ב, 2022, 66 דק׳

בשנות ה-70, בשיאו של משטר האפרטהייד בדרום אפריקה ומהפכת הפאנק בעולם, יוצאים שלושה מוזיקאים – 
שני שחורים ויהודי – למרד פרוע, עם גיטרה חשמלית, בס ותופים. סיפורה של להקה פורצת גבולות.

מלאך מקומי | 18:00 | אירוע נעילה- חסד רדיקלי: מחווה לאודי אלוני
אודי אלוני; ישראל, 2002, 70 דק׳

הקרנה ודיון עם חברת הכנסת עאידה תומא סלימן וד״ר אילת מעוז | בעקבות אסון מגדל התאומים והאלימות 
הגואה במזרח התיכון חזר אודי אלוני מניו יורק לישראל/פלסטין למסע תיאולוגי-פוליטי אישי-אינטנסיבי מסע 

שהפילוסוף סלבוי ז'יז'ק כתב עליו: הדבר הכי קרוב לאורגזמה אינטלקטואלית.

מזרח ירושלים, מערב ירושלים | 20:30 | סרטים ישראליים
ארז מילר, הנריקה צימרמן; ישראל, 2014, 80 דק׳

לאחר ההקרנה תתקיים פגישה עם דויד ברוזה 
בינואר 2013 הגיע דויד ברוזה לאולפן הקלטות פלסטיני בשייח' ג'ראח במזרח ירושלים יחד עם מוזיקאים 

ישראלים, פלסטינים ואמריקאיים, ביניהם סטיב ארל, מירה עווד ומוחמד מוגרבי, במטרה לממש חלום ישן.

ם 2
ול

א

תחרות יצירה צעירה | 10:00 | אירוע והקרנה

4 
לם

או

הצדעה | 17:30 | סרטים בינלאומיים

ם 1
ול

מאט נורמן; אוסטרליה, 2008, 120 דק׳א
על דוכן המנצחים באולימפיאדת מקסיקו 1968, שלושה מדליסטים – שניים שחורים ואחד לבן – מביעים מחאה 
באמצעות הצדעת הכוח השחור. מאז ולאורך שארית חייהם, הם שילמו ומשלמים מחיר כבד על ההצדעה הזאת.

2 אני, ביה״ס תיכון ברנקו וייס ע"ש הרצוג | גלורי בוקס, ביה״ס תיכון מגידו |
הזעקה של הלב, ביה״ס אורט ע"ש יצחק רבין גן יבנה | כפר עידוד, ביה״ס תלמה ילין, גבעתיים |

להמשיך ללכת, ביה״ס תיכון ע"ש פנחס אילון | מאחורי הקלעים, ביה״ס קריית חינוך מעיין שחר, עין החורש |
נכה בכלוב זהב, ביה"ס עירוני "חוגים", חיפה | #סיננתי, ביה״ס כרמל זבולון, יגור | 
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8.12.22 | יום חמישי

Docummunity-מיזם קולנוע חברתי | 16:30 | סרטים ישראליים: קולנוע קהילתי
יצירה, ניהול והפקת המיזם: שרית חיימיאן

לאחר ההקרנה יתקיים פאנל עם היוצרות והיוצרים | הקרנת בכורה של סרטי מיזם הקולנוע החברתי הייחודי 
Docummunity. מיזם המשלב יוצרי קולנוע בעבודה קהילתית וחברתית באמצעות קולנוע ווידאותרפיה עפ"י 

.Videosense® מודל

המשחק של חייהם | 19:00 | סרטים בינלאומיים
דניאל גורדון; בריטניה, 2002, 80 דק׳

לאחר ההקרנה יתקיים פאנל בנושא ספורט וזכויות אדם | סיפורה של נבחרת הכדורגל של קוריאה הצפונית, 
שכבשה לבבות בבריטניה במהלך מונדיאל 1966. עדויות השחקנים, שעשו את הבלתי אפשרי, משקפות את הממד 

הפוליטי והאוטופי של הדרמה הספורטיבית.

ם 2
ול

א

תקווה אטומית | 20:00 | אירוע והקרנה

4 
לם

פרנקי פנטון; אירלנד, 2022, 83 דק׳או
לאחר ההקרנה יתקיים פאנל ושיחה | בין הנשורת הרדיואקטיבית של פוקושימה ובין האוקיינוסים הרותחים 

ניצבת האנרגיה הגרעינית. האם מדובר בתקווה האחרונה להתמודדות עם משבר האקלים, או בפצצה מתקתקת?

קלונדייק | 19:30 | סרטים בינלאומיים

ם 1
ול

מרינה אך גורבך; אוקראינה, טורקיה, 2022, 100 דק׳א
הקרנה מיוחדת של הסרט ׳קלונדייק׳, וטקס חלוקת הפרסים של הפסטיבל באדיבות פרס שולמית אלוני 
ומכון זולת | המלחמה באוקראינה והתרסקות של מטוס נוסעים מלזי קורעות לגזרים כפר קטן בגבול רוסיה-

אוקראינה, ומטלטלות את חייה של משפחה אחת המתמודדת עם מציאות אלימה ובוגדנית.

9.12.22 | יום שישי

אביב נצחי | 12:00 | תחרות בינלאומית תיעודית

חלומות נמסים | 14:30 | סרטים בינלאומיים

תקווה אטומית | 21:30 | סרטים בינלאומיים

המחבל שלי | 15:30 | מחווה לטרילוגיה של יולי כהן
יולי כהן; ישראל, 2002, 56 דק׳

לאחר ההקרנה יתקיים פאנל בהשתתפות יולי כהן, ד״ר דן גבע ופרופ' נאוה לויט בן נון  | זה סיפור על 
ילדה טובה מצהלה שחלמה להיות קצינה בצה"ל בשנות ה – 70 בישראל, עם פטריוטיות ללא סייג, אשר נפצעה 
כשהייתה דיילת אוויר בפיגוע חבלני נגד צוות אל על בלונדון ב – 1978 על ידי החזית העממית לשחרור פלשתין.

אין לכם מקום בעיר שלנו | 12:00 | סרטים בינלאומיים
ם 1

ול
א

ם 2
ול

א

ג׳ייסון לופטוס; קנדה, 2022, 86 דק׳
במרכז הסרט מאייר קומיקס הנאלץ לברוח מסין כדי להינצל מרדיפת מתרגלי הפאלון גונג, ופגישתו בגלות 

שנכפתה עליו עם לוחם חופש נועז, אותו הוא מאשים בהרס חייו.

היידי קנקלר; סלובניה, אוסטריה, פינלנד, 2022, 84 דק׳
כדי להגשים את חלומן להפוך לגולשות סקי אולימפיות, שלוש נערות מאפגניסטן יוצאות לאוסטריה. השהות שם 

מעמתת אותן עם החלום האולימפי השברירי, ועם תקוות השווא שתלו באירופה.

פרנקי פנטון; אירלנד, 2022, 83 דק׳
בין הנשורת הרדיואקטיבית של פוקושימה ובין האוקיינוסים הרותחים ניצבת האנרגיה הגרעינית. האם מדובר 

בתקווה האחרונה להתמודדות עם משבר האקלים, או בפצצה מתקתקת?

ניקולאי סטפנוב; בולגריה, 2022, 81 דק׳
שלושה אוהדי כדורגל פרועים וחסרי גבולות יעשו הכל למען הקבוצה שלהם, גאוותה האחרונה של עיר כורים 

בולגרית, ששיאה מאחוריה.

המשך הקרנות 9.12.22 בעמוד הבא -<



1516

9.12.22 | יום שישי

הקרנה של הסרט ׳מקום בטוח׳, וטקס חגיגי לציון יום זכויות האדם הבינ"ל והענקת אות זכויות האדם 
על שם אמיל גרינצוויג לתרומה מיוחדת לקידום זכויות האדם בישראל | בביה"ס היסודי "הירדן" בשכונת 
התקווה לומדים 511 תלמידים, ילדי פליטים ומהגרי עבודה. בשנה שבה יוצא לדרך גירוש עובדי זרים וילדיהם 

ומצבם בארץ לא נודע, כיתה ה'1 נבחרה ליצור סרט דרמה קצר המשקף את חייהם.

מקום בטוח | 12:00 | סרטים ישראליים

יער לעצים | 14:30 | סרטים בינלאומיים
ריטה לייסטר; קנדה, 2021, 91 דק׳

לאחר ההקרנה יתקיים פאנל בשיתוף יוזמת האנרגיה הטובה | נוטעי עצים בקנדה עובדים בפרך כדי לשקם 
את היערות ולהציל את הסביבה. סרטה של ריטה לייסטנר שולח מבט מפוכח על עבודתם, על המחירים שהם 

משלמים, ועל התקווה לשיקום הטבע הפגוע.

4 
לם

או

סמרט | 20:00 | תחרות בינלאומית עלילתית

ם 2
ול

קתרינה מונה; שוויץ, 2022, 85 דק׳א
מהגרת אריתראית אחת עובדת בבית חולים בשווייץ וחולמת להפוך למיילדת. ואולם, כאשר היא מואשמת על לא 

עוול בכפה, היא נאלצת להילחם על זכויותיה.

נעמי ביגלאייזן; ישראל, 2022, 50 דק׳

אירופה | 11:30 | תחרות בינלאומית עלילתית

סאנסו ואני | 13:45 | תחרות בינלאומית תיעודית

הטיסה האחרונה הביתה | 15:45 | תחרות בינלאומית תיעודית

חילופי סטודנטים בעזה | 18:00 | סרטים בינלאומיים

הגוף שלנו הוא שדה הקרב שלכם | 21:00 | סרטים בינלאומיים

ם 1
ול

פיליפ שפנר; גרמניה, צרפת, 2022, 105 דק׳א
מהגרת אלג'ירית בצרפת מחלימה ממחלה קשה וממושכת. כעת, משהחלימה, עליה לחזור לארצה. ברגע אחד היא 

עלולה לאבד את מקום מגוריה, את עבודתה ואת חייה.

רודריגו רייס; מקסיקו, 2022, 83 דק׳
מערכת יחסים מורכבת נרקמת בין במאי הסרט, ששימש מתורגמן במשפט פלילי, לבין הנאשם הצעיר שהורשע 

ברצח ונשפט למאסר עולם. הסרט, המצייר את דמות הצעיר, מבוסס על ההתכתבות בין השניים.

אונדי טימונר; ארה״ב, 2022, 101 דק׳
אלי טימונר החליט לסיים את חייו בשל מחלה קשה. בני משפחתו יוצאים איתו למסע פרידה מרגש, מצחיק 

ואינטימי, שעוסק בסיום הכואב והנוגע ללב של החיים, ובזכותנו למות על פי בחירה.

קיארה אווסני, מתאו דלבו; ספרד, 2022, 88 דק׳
לפני ההקרנה, נעה גלילי מארגון ״גישה״ תדבר על המצב ברצועת עזה כיום ועל הפגיעה השיטתית 

בזכויות היסוד של תושביה בידי ישראל. יקדים דברים אנדראה פונטירולי, סגן שגריר האיחוד האירופי 
בישראל | במסגרת תכנית חילופי סטודנטים מגיע התלמיד האירופאי הראשון לרצועת עזה, בעוד רוחות מלחמה 

מנשבות שם, והוא מוצא את עצמו במרכזה של סערה. סיפור של התפכחות ואומץ אמיתי.

איזבל סולאס; צרפת, ארגנטינה, 2022, 100 דק׳
בארגנטינה, נשים טרנסיות נאבקות נגד תרבות פטריארכלית של אלימות ודיכוי. הסרט עוקב אחרי האקטיביזם 

האמיץ שלהן, המעמיד אותן בסכנה ממשית.

10.12.22 | יום שבת

המשך הקרנות 10.12.22 בעמודים הבאים -< >- תחילת הקרנות 9.12.22 בעמוד הקודם



הקרנה ולאחריה פאנל בשיתוף ארגון ׳קו לעובד׳ בנושא ״מה קורה בחצר האחורית של שוק העבודה 
בישראל?״ בהשתתפות דיאנה בארון, מיטל רוסו ומרי רומרו | מּוָחָּבאת, מהגרת עבודה אוזבקית, מעבירה 

את ימיה ולילותיה בחנות נוחות אפלולית בתנאי עבדות. כשהיא מאבדת את הדבר החשוב לה ביותר, היא יוצאת 
למסע אמיץ כדי להשיג מחדש את חירותה.
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10.12.22 | יום שבת10.12.22 | יום שבת

רצח של עיתונאי | 10:00 | סרטים בינלאומיים

ליירה | 12:15 | תחרות בינלאומית תיעודית

איתקה | 14:15 | סרטים בינלאומיים

ספנטון נגד המשטרה הצרפתית | 16:30 | סרטים בינלאומיים
אובידי; צרפת, 2022, 70 דק׳

פרשת אונס של תיירת קנדית בצרפת הופכת למשפט מתוקשר ומלא בתפניות מותחות. שתי הגרסאות המתנגשות 
.metoo# של הקורבן והנאשמים מעוררות סערה בצרפת, ומציפות את הדילמות והשאלות הנוקבות של תנועת

גיבור מעמד הפועלים | 18:15 | תחרות בינלאומית עלילתית

ארבעה סרטים קצרים נגד הכיבוש: ערב מחווה לג׳אד נאמן | 20:15 | אירוע והקרנות:
הלילה שבו נולד המלך, ג'אד נאמן, 1982, 12 דק‘; מזכרות מחברון, שמעון דותן, 1982, 13 דק‘; גלגל 

ראשון, אילן שאול ונחום מוכיח, 1977, 12 דק‘; כביש, נדב לפיד, 2006, 16 דק' | בערב מיוחד לזכרו של 
ג'אד נאמן, נערוך הקרנה נדירה של ארבעה סרטים עלילתיים קצרים של יוצרים ישראלים, שעסקו בכיבוש 

מנקודות מבט שונות, ונקיים דיון בשיתוף פורום יוצרי הקולנוע נגד הכיבוש.

ם 2
ול

מאט סרנקי; צ׳כיה, ארה״ב, דנמרק, 2022, 100 דק׳א
גופותיהם של עיתונאי צעיר וארוסתו נחשפות, וקורעות את סלובקיה לגזרים. החקירה בעקבות הרצח מובילה אל 

אוליגרכים, פוליטיקאים ובכירים מושחתים, וגורמת למחאות ענק ולהפלת הממשלה.

אליסון מילאר; בריטניה, 2022, 91 דק׳
סיפורה של ליירה מקי, עיתונאית מצפון אירלנד, שנאבקה כדי לחשוף את הפשעים שנשכחו אחרי הסכם יום 

שישי הטוב, שסיים לאחר עשורים רבים מלחמת אזרחים עקובה מדם, ושילמה על כך בחייה.

בן לורנס; אוסטרליה, בריטניה, 2021, 106 דק׳
האסיר הפוליטי ג'וליאן אסאנג' צפוי למאסר של 175 שנים לאחר פרשת ויקיליקס. בריאותו מידרדרת, ובני 

משפחתו נאבקים למען חירותו של חושף השחיתויות. הקרב הזה עלול להיות גם קרב על חייו.

מילוש פוסיק; סרביה, 2022, 85 דק׳
באתר בנייה, שיהפוך יום אחד לבניין יוקרתי, עובדים פועלים נטולי זכויות שמסכנים יום יום את חייהם. במהרה 

מתפתח באתר מרד הבוחן את נאמנותם של כל המעורבים ומוביל לפיצוץ בלתי נמנע.

חנות נוחות | 11:30 | תחרות בינלאומית עלילתית

פריז היא בהארלם | 14:15 | תחרות בינלאומית עלילתית

לאחר ההקרנה יתקיים פאנל בנושא מוסיקה וזכויות נשים בהשתתפות המוסיקאיות זוהר גינזבורג, עומר 
מושקוביץ, לואיז קאהן ואביה קופלמן שגם תנחה את הפאנל | שלוש מוסיקאיות איסלנדיות לא צעירות ולא 

מצליחות מציבות לעצמן מטרה: להיות כוכבות-על תוך שנה או לפרוש. כדי להגשים את החלום המתרחק הן 
יוצאות למסע מצחיק, מוזר ומרגש.

להקה | 17:00 | סרטים בינלאומיים
אלפרון אורנולפסדוטיר; איסנלד, 2022, 88 דק׳

לפני ההקרנות תופיע המוסיקאית אפרת בן צור, וישאו דברים טל חמווי, עמותת ״המכללה״, דנה גולדברג 
ולואיז גרין | באירוע "צופות מהפכה" חוברות שתי העמותות כדי לתבוע את הבעלות על נקודת המבט. באירוע 

יוקרנו סרטונים אישיים של בוגרות קורס הפקה של ״המכללּה״ בהנחייתה של הבימאית ועורכת הוידאו לואיז 
גרין, וכן סרט קצר שהופק במסגרת סדנה של קינוקלאן בלוד, בהנחיית הקולנוענית דנה גולדברג.

צופות מהפכה | 20:00 | סרטים ישראליים: קולנוע קהילתי
ישראל, 2022
3 

לם
מיכאל בורודין; רוסיה, סלובניה, טורקיה, 2022, 106 דק׳או

כריסטינה קאלאס; ארה״ב, 2022, 111 דק׳
דרמה תוססת שמתרחשת בשכונת הארלם בניו יורק ועוסקת בגזענות, באלימות ובתקוות שמעצבות את החוויה 

השחורה באמריקה בהווה. ברגע היסטורי מתוח, שורה של דמויות נכנסות לבר אחד שהופך לחבית נפץ.

 הזכות לשינויים שמורה למארגני הפסטיבל>- תחילת הקרנות 10.12.22 בעמוד הקודם
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