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 סרטי אבי חי
 

מקוריים  טלוויזיהקרן אבי חי תומכת בעידוד היצירה של סרטי קולנוע ו

במורשת ישראל ובחיבורים שבין שונים בשיח , העוסקים בתרבות היהודית

   .היהודי ישראלי

 

  

1021 - חי אבי קרן  
  

 

 



 סרטי אבי חי 

 

 
2 

 

סרטי קולנוע עלילתיים
 

 

 הערת שוליים

 

 

 

, 1122מועמד לפרס האוסקר לסרט הזר לשנת 

פרסי  9 –וב, זוכה בפרס התסריט הטוב ביותר בפסטיבל קאן

הבימוי והתסריט הטובים ביותר בשנת , אופיר כולל הסרט

מתרחש מאחורי הקלעים של פרס " הערת שוליים".  1122

ומספר את סיפורם של שני פרופסורים לחקר , ישראל

במקרה הם גם אב . ל הפרסהתלמוד שמתחרים ביניהם ע

, כמעט חולנית בחיבוק הממסדי, לבן יש תלות ממכרת. ובנו

לאב יש פחד וסלידה עמוקה ממה . בחותמת שהוא מעניקו

יש צמא , עמוק מתחת לבוז, אבל באותו זמן, שהממסד מסמל

הסיפור מוביל את   .וצורך נואש לקבל אישור כלשהו לערכו

היחידים להם הם זקוקים הדמויות להכיר בזה שהאישורים 

 .הם אחד מהשני, באמת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מובי , דוד מנדיל :הפקה| יוסף סידר :תסריט ובימוי

 1122  | 'דק 211 |  פלוס

 ים צופ 300,000

 (YESר ב טרום שידו, בבתי קולנוע בלבד)

 

 
 
 
 

 למלא את החלל
   .1121זוכה פרס השחקנית הטובה ביותר בפסטיבל ונציה 

כולל הסרט הטוב ביותר לשנת , זוכה שבע פרסי אופיר

 .המועמד הישראלי לאוסקר האמריקאי לסרט הזר.  1121

 .סיפור על משפחה חרדית חסידית המתגוררת בתל אביב

היא . היא ביתם הצעירה של משפחת מנדלמן, 21בת , שירה

בחור מבטיח , בן גילה הגיעה לפרקה ועתידה להשתדך עם

ה חלום שמתגשם ושירה מרגישה מוכנה ז. מרקע דומה

  .ומרוגשת

תמצא , אסתר, אחותה הגדולה ממנה בעשר שנים, בפורים

  .לידת בנה הבכור מרדכי את מותה תוך כדי

הכאב והשכול שמציפים את המשפחה משהים את השידוך 

יאלץ לבחור בין צו ליבה לבין והיא ת המובטח של שירה

הבחירה מצטמצם שמרחב  שירה תגלה. חובתה למשפחתה

  .אך ורק ללב שלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –אסף אמיר  :הפקה|   רמה בורשטין :תסריט ובימוי

 1121' | דק 221| נורמה הפקות 
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 גיא אוני

מאה  -זוכה פרס חביב הקהל בפסטיבל תרנגול הזהב 

 ארץ ישראלמתרחש ב סיפורה.  1122הפרחים בסין 

צעירה , פאניה. 29-המאה הלהי של ש מאנית'עותה

עם דודה  יפומגיעה ל, פוגרוםפליטת , 21כבת 

באכסניה . אחיה המשוגע ובתה התינוקת, המבוגר

 מבקשאלמן ואב לשני ילדים ו, בעיר מתאהב בה יחיאל

מסכימה להינשא , חסרת האמצעים, פאניה. את ידה

היא " גיא אוני"לאיש הזר ויחד הם עוברים לביתו ב

 עובדי אדמהבישוב גרים בכפיפה אחת . ראש פינה

סיפור אהבתם של פאניה ויחיאל . ערביםו יהודים

וראשית  חיבת ציוןמתרחש על רקע התעוררות תנועת 

הרומן  מבוסס על  .הגשמת חלום השיבה לארץ ישראל

  .מאת הסופרת שולמית לפיד "גיא אוני"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'דק 211| דן וולמן :  בימוי והפקה, תסריט

 1122| ( לערוץ הראשון)פרקים  6מיני סדרה בת 

 | בבתי קולנוע  )צופים   50,000

 צופים לפרק  201,111 | צפייה 6%

 

 הדקדוק הפנימי
לקולנוע בשנת ין בפסטיבל ירושלים 'בפרס וולגזוכה 

בפסטיבל טוקיו ( פרס ראשון" )סאקורה"ובפרס  1121

כונת בלוקים הסיפור מתרחש בש 1121לקולנוע לשנת 

תחילת שנות . מוקפת שדה נטוש, גלותית, אפורה

, שלוש וחצי שנים בחייו של אהרון קליינפלד. השישים

אולי איזו . שהתפתחותו הפיזית נבלמה, 22ילד כבן 

אולי זוהי . ה וגופו ממאן להתעוררבלוטה בתוכו נרדמ

נפש האומן הקטן שמסרבת לענות לצו הקריאה , נפשו

אולי הוא פשוט צריך . הקולקטיבי שמצווה עליו לגדול

ורק שהעולם , תכף זה בטח יתחיל גם אצלו, עוד זמן

ספר 'מבוסס על . אך איש לא מחכה, סביבו יחכה לו

 .מאת דויד גרוסמן' הדקדוק הפנימי

 

 

 

 

 

נורמה  –אסף אמיר  :הפקה| ניר ברגמן   :תסריט ובימוי

 1121' | דק 221| הפקות 

 (טרום שידור, בבתי קולנוע בלבד)צופים    50,000

 

  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%90_%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99_(%D7%A1%D7%A4%D7%A8)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%90_%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99_(%D7%A1%D7%A4%D7%A8)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%AA%27%D7%9E%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-19
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A4%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
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 האושפיזין

זוכה פרס אופיר לשחקן הטוב ביותר לשנת 

משה ומלי . שולי רנד הוא משה בלנגה, 1111

מחפיר  עוניהחיים ב, הם זוג בעלי תשובה

, משה. באחת השכונות החרדיות של ירושלים

אך מעל , לימוד התורהמתקשה ב, שהיה בעברו עבריין אלים

 סוכותערב ב .הכול מרחף הכאב על היותם חשוכי ילדים

, גמילות חסדיםל( או נס)זוכים השניים בדרך מקרה 

ם הנס אך ע. וכסף לצורכי החג סוכההמזמנת להם 

, אסירים נמלטים, יוסף ואליהו: מועמדים השניים בניסיון

מגיעים לירושלים ומתגלגלים , חברים של משה מעברו

עד (. אליהם רומז שם הסרט" האושפיזין"אלה הם )לסוכתם 

אולם משה ומלי , מהרה נחשף אופיים הגס והנצלני

בתקווה , הכנסת אורחיםמתעקשים למלא את מצוות 

 .שהשם יגמול להם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רפי בוקאי  :הפקה| גידי דר  :בימוי| שולי רנד  :תסריט

 1112| דקות  91| גידי דר , ל"ז

 בלוויין YESשידור ב *| ( בבתי קולנוע)צופים  250,000

 בשיתוף עם קרן גשרהופק 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D
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 סדרות דרמה
 

 
 
 

  מעורב ירושלמי

 

זוכה סדרת הדרמה הטובה ביותר בשנת 

עוסקת בעלילותיה של הסדרה , 1112

 .משפחה מזרחית מסורתית בירושלים

המשפחה מתמודדת עם תופעות של 

עם שאלת הגיוס , חילוניות וחרדיות בתוכה ובסביבתה

וכמובן עם שאלות של משפחה , לצבא של בת דתית

 . וקהילה

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

, ינקול גולדווסר :בימוי| אודי ליאון , נסים לוי :יוצרים

, נסים לוי –מ "סינפלוס בע :הפקה| שי כנות , ניר ברגמן

| עונות  X  0פרקים  X 20לפרק ' דק 21|  דוד מנדיל

1112 - 1119 

 בשיתוף עם קרן גשר, קשת, 1שודר בערוץ 

 צופים לפרק 429,000| צפייה  19.5%
 

 חיים אחרים
 

יקיר הוא תלמיד ישיבת הסדר בן עשרים ושתיים מישוב 

הוא חי את חייו . קטן מאחד מאזורי הפריפריה בישראל

אך , החברה הדתית הלאומיתבתוך מסגרת מוגדרת של 

" חיים אחרים"בהדרגה יוצר לעצמו מערכת שניה של 

כשהוא נוסע לתל אביב בכדי . שהוא מסתיר מהסביבה

הוא מגלה עד , להגשים את חלומו ולהפוך לרקדן מקצועי

אהבה ומשפחה , מהרה שהחיפוש שלו אחר חיים שלמים

 .בעצם רק התחיל, חדשה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אריק   :בימוי| אל -ארז קו, יוסי מדמוני :יוצרים

צפריר  –הפקות . וי.טי.טי :הפקה| רוטשטיין 

 1121| פרקים  X 21לפרק ' דק 22| קוחנובסקי 

 (קשת -  1שודר בערוץ )

 צופים לפרק 211,111 | צפייה  20.4%
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 מרחק נגיעה
 

זוכה סדרת הדרמה הטובה ביותר בשנת 

מתמקדת " מרחק נגיעה"הסדרה , 1111

חברה משני קטבי ה, משפחותבשתי 

עולים , משפחת מינץ – הישראלית

, ומשפחת ברמן, רוסיהמ חדשים

אשר בתחילת הסדרה  – חרדיתמשפחה 

 עירדירות בלב ה-עוברות לגור בשכנות באותו בית

, ה'מנהלים רוחל, כוייםכנגד כל הסי. בני ברקהחרדית 

סיפור , בן למשפחת מינץ, וזוריק, בת למשפחת ברמן

 . אפשרי לפי חוקי הקהילה החרדית-אהבה בלתי

 ".צו פיוס"הסדרה הופקה בשיתוף עם  

 
 
 
 
 
 
 
 

| רוני ניניו   :בימוי| שוקי בן נעים , רונית וייס :תסריט

' דק 01| צפריר קוחנובסקי  –הפקות . וי.טי.טי: הפקה

 1111| פרקים  X  1לפרק

   (רשת -  1שודר בערוץ )

 צופים לפרק 911,111|  צפייה 11.9%

 

 
 

 נבלות
 

סדרת הדרמה הטובה ביותר מיני זוכה 

, שני חברים קשישים, 1121בשנת 

ח ובזקנותם "שבצעירותם לחמו בפלמ

החוצפן , הם מלאי זעם על הדור הצעיר

למסע  יוצאים, והאגואיסטי במדינה שלמענה לחמו

הסדרה מבוססת על ספרו . רציחות של צעירים בתל אביב

 ."נבלות"ו "עיטים"של יורם קניוק 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

| דרור סבו   :בימוי|דפנה לוין , דרור סבו :תסריט

פרקים  X  1לפרק' דק 11| לי ירדני   ,.וי.מיי טי: הפקה

 |1121 

 (VOD)הורדות לפרק  911,111| ( HOTשודר ב ) 

 

  הצפייה בכבלים ובלווין אינה נמדדת על ידי חברת המדרוג ולכן נתוני צפייה אינם מפורסמים*

  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%97%D7%93%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%97%D7%93%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%97%D7%93%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%97%D7%93%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%91%D7%A8%D7%A7
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 לתפוס את השמים

  

בפרס השחקנית  אורלי זילברשץ זכתה

הטובה ביותר בסדרת דרמה של 

 .1111האקדמיה לטלוויזיה בשנת 

סדרת דרמה ישראלית העוקבת אחר 

, נורית –אביבית חילונית -התמודדותה של משפחה תל

עם תהליך החזרה בתשובה של אבי  -רוני ושני ילדיהם 

 .המשפחה

העונה השנייה מתחילה חמש שנים אחרי תום העונה 

שבה החליטו בני הזוג להיפרד אך לא , הקודמת

בכל  המורכבות בחיי המשפחה מלווה אותם. להתגרש

היבט אפשרי ומשקפת את הוויכוחים האידאולוגים 

-כגון יחסי דתיים, והטעונים בחברה הישראלית

 .ועוד, מתחים בין ימניים לשמאלנים, חילוניים

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נורמה הפקות, אסף אמיר: הפקה| רוני ניניו  :בימוי

 1111| פרקים  X  1לפרק ' דק 21

 (קשת - 1שודר בערוץ )

 צופים לפרק  400,000| צפייה   18%

 

 

 פרשת השבוע

 

זוכה סדרת הדרמה הטובה ביותר 

הסדרה עוקבת אחר  .1111 בשנת

שנה גורלית בחייהן של ארבע 

ממעמדות  ישראליות משפחות

הנקשרות , שונים חברתייםו כלכליים

חברות ומצבי , בגידה, אהבהבין עצמן בסיפורי 

 ביטחוניתהתמודדות אל מול המציאות הישראלית ה

עלילת כל פרק בסדרה מבוססת על אחת . והחברתית

 "(. הוט"דר בשו) פרשות השבועמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ענת  :הפקה|  רני בלייר  :בימוי|  ארי פולמן :תסריט

 1111| פרקים  X  21לפרק ' דק 11|  אסולין

 (HOTשודר ב )
 

  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2
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 קהילת קודש קטמנדו

מתגבשת לה קהילה , למרגלות ההימלאיה, אי שם

אזור התרמילאים של , זהו הטאמל. ישראלית לא צפויה

מגיעים מדי שנה עשרות אלפי ישראלים שאליו , קטמנדו

עד , או כמה חודשים, ומשתקעים להם לכמה שבועות

   .או הביתה, לתאילנד, להודו –שימשיכו הלאה 

שיושביו הישראלים , ואל האזור הזה, ערב חג הפסח

זוג : מגיע לפתע זוג מוזר, מפוזרים בגסטהאוסים שונים

לארגן ו ד"להקים בית חב חרדי צעיר שנשלח מהארץ כדי

נשואים טריים , השניים. ליל סדר משותף למטיילים

 . בלגלוג וגם בסקרנות, מתקבלים בחשדנות, ומבולבלים

זו שמהלכת קסם על רבים כל , השהות במזרח הרחוק

הופכת את המפגש המשונה הזה לאבן פינה , כך

מועדון ישראלי שמרכז סביבו טיפוסים : לתופעה חדשה

. והופך אותם לקהילה, סייהמכל גווני האוכלו, שונים

 .קהילת קודש קטמנדו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :הפקה| יאיר רוה ואמיל בן שמעון , ונדראסתר  :יוצרים

 1121| פרקים  X  20לפרק ' דק 11|  יולי אוגוסט

  (1ערוץ  –ברשת  1121ישודר ב ) 

 בשיתוף עם קרן גשרהופקה 
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 טלוויזיהדרמות ל
 כמו דג בלי מים

שחקן טלנובלות , עולה חדש מארגנטינהמרסלו הוא 

שמקצועו העיקרי הוא להיות אב חד הורי ללוסי בת 

אינה סובלת , מורתו הדתיה לעברית, ענת. האחת עשרה

שני העולמות . טלנובלות וגם לא כל כך את התלמיד

הללו מתנגשים כאשר מרסלו מתחזה בטעות לבן זוגה של 

ל אמא בניסיון להדוף את השידוך האחרון ש, ענת

ערכים שונים , זהו סיפור על עולמות שונים .ברוריה

 .ועל אהבה המגשרת ביניהם, ושפות שונות

 

 (רשת – 1שודר בערוץ )

 הופקה בשיתוף עם קרן גשר 

 צופים  240,000| צפייה  21.1%

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ליאון פרודובסקי  :בימוי| ארז קואל  :תסריט

 1111| דקות  19|  לוקולינדו הפקות –יוחנן ולר : הפקה

 

 המקום
 

. יממה בחייה של משפחה קטנה וקשת יום מאשקלון

, שבבעלות הסב מוריס' המקום של מוריס'במסעדה 

גרושה קשת , האם רוחה. עובדות בתו רוחה ונכדתו עדי

אך חשה ', מקום'מקדישה גם היא את כל חייה ל, יום

לכן היא דחפה את בתה . שהיא מבזבזת את חייה

מזי לצאת מאשקלון ולממש את היכולות שלה הבכורה 

 .בתל אביב, בעולם הגדול

 

 (רשת – 1שודר בערוץ )

 הופקה בשיתוף עם קרן גשר 

 צופים  240,000| צפייה  21.1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אורי  –פרלייט הפקות : הפקה|  פלין'לנה וסלבה צ: בימוי

 1111, דקות 11|   סבג
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 וסרמן איש הגשם
חקלאי , ניצול שואה, הוא אברהם וסרמן גיבור הסרט

אברהם נולד למשפחה דתית . וחבר מושב ותיק

ועל כן הוא כועס על אלוהים ושונא , שהושמדה בשואה

עם השנים שינה המושב שלו את . כל דבר שקשור בדת

אברהם מתקומם . פניו וכיום מתגוררים בו דתיים רבים

חברי על תהליך זה ומתריס נגדו בכל הזדמנות בפני 

 .המושב

 

 (רשת – 1שודר בערוץ )

 הופקה בשיתוף עם קרן גשר 

 צופים  240,000| צפייה  21.1%

 
 

 

 

 

 

 

 

 עידית שחורי  :בימוי| דוד אקרמן  :תסריט

 1111, דקות 11|  מוש דנון –ינוסן הפקות : הפקה

 

 

 
 יינגלע

 

שגדל בבית , שחקן כדורגל מצליח, גיבור הסרט הוא אברי

בהיותו נער עזב את . כבר בגיל צעיר לכדורחרדי ונמשך 

בית הוריו ופתח בחיים חדשים אצל מאמן כדורגל מצליח 

טיפח אותו והכשיר אותו להיות שחקן , שאסף אותו

 .כדורגל מצליח

 

 (רשת – 1שודר בערוץ )

 הופקה בשיתוף עם קרן גשר 

 צופים  240,000| צפייה  21.1%

 |  עידן רגב: הפקה | ליאוניד הורוביץ  :בימוי

 1111| דקות  21

 

 
 מרכבה ירוקה

 

יותר מכל דבר אחר הוא רוצה להיות . 11סשה בן 

גם כשפונים אליו , הוא עונה רק לשם יאיר. ישראלי

הוא ניתק עצמו מעברו . ומדבר עברית בלבד, ברוסית

, אולג, גם עם אביו. מחברתו יוליה ומחבריו, הרוסי

יום אחד נתקל סשה בפרט מעברו שעומד . הקשר רופף

 .לשנות את חייו ולהוביל אותו לדרך חדשה

 

 (רשת – 1שודר בערוץ )

 הופקה בשיתוף עם קרן גשר 

 צופים  240,000| צפייה  21.1%

 
 

 

 

 

 

 

 

מוש  –ינוסן הפקות : הפקה| גלעד גולדשמידט   :בימוי

  1111| דקות  21 |דנון 
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 סדרות תעודה

 

 עשרת הדברות

 

זוכה הסדרה התיעודית הטובה ביותר 

" עשרת הדברות"הסדרה , 1111בשנת 

בוחנת את עשרת החוקים הבסיסיים 

ביותר של הדת היהודית ואת משמעותם 

דרך חייו האישיים של , העמוקה לחיינו

פישר . רונאל פישר וחייהן של דמויות שונות שהוא פוגש

בערכי העולם היהודי , אישי ופילוסופי, פותח דיון מחודש

 .ומתמקד בכל פרק בסיפור אישי מסוים

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 |עמי אמיר  –מטר הפקות  :הפקה|יורם זק  :בימוי

 1111| פרקים  X  21לפרק ' דק 11 

 (קשת -  1שודר בערוץ )

 לפרק צופים   533,000 |צפייה  21% 
 

 

 לונדון פינת בן יהודה

זוכה הסדרה התיעודית הטובה ביותר 

הסדרה מבקשת לספר את . 1119בשנת 

. סיפורה של הלשון העברית העכשווית

יוצא למחוזות , האיש והעברית, ירון לונדון

ומנסה לשכך את , בהם מדוברת השפה

הדאגה המכרסמת בו לנוכח מה שהוא 

ירון פוגש  .רואה כהידלדלות השפה העברית בפי דובריה

, סופרים ובלשנים גם אנשים מן הרחוב, לצד מומחים, בה

ונוצרות סיטואציות , אנשי שווקים, ילדי בית ספר, ילדי גן

 .מעניינות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| שולה שפיגל ודנה הפקות  :הפקה| דני סירקין  :בימוי

 1119| פרקים  X  6לפרק ' דק 01

 (21ובערוץ  YESב   שודר)

 לפרק צופים   230,000| צפייה    12%
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 ליבוביץ
 .1121זוכה ציון לשבח בפסטיבל הקולנוע ירושלים 

הפרופסור ישעיהו  92שנה עברו מאז נפטר בגיל  21-כ

יהודי , מענקי הרוח שחיו במקומותינו אחד, ליבוביץ

ושנוי מאתגר , והוגה דעות חריף פילוסוף, מדען, דתי

פילוסופיה , מדע, פוליטיקה איש של. במחלוקת

הכול בתערובת ופרשנות ייחודית השמורה רק , ויהדות

, ספרים -השאיר אחריו מאות אלפי מילים  הוא, לו

מכתבים ואפילו  ,הרצאות, ראיונות, מחקרים, כתבים

דרך מסע . אך במובן מסוים נשאר בלתי פתור –פתקים 

אשר , דיו ומתנגדיוחסי, משפחתו מצולם של בני

מתחקים אחר חייו ונקודות מרכזיות בהגותו מנסה 

 . לפענח את דמותו של האיש הסדרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דנה , דרי שי, חיים סלוצקי: הפקה|  אורי רוזנווקס  :בימוי

 1121| פרקים  X 0לפרק ' דק 11|  כהן

 (1שודר בערוץ ת)

 

 
  (הצבר)העם הנבחר 

הטלוויזיוני התיעודי הטוב ביותר זוכה פרס הפרויקט 

ירון .  של פורום היוצרים הדוקומנטריים 1122בשנת 

איך , לונדון יוצא לבדוק כיצד נוצרו המיתוסים הציוניים

הוחדרו לתודעה הקולקטיבית והאם הם קיימים  הם

מדינת ישראל היא הפתרון ", "כולנו עם אחד".  היום

ך "התנ", "להאנחנו עם סגו" , "היחיד לבעיה היהודית

השואה היא ההוכחה ", "הוא הקושאן שלנו על הארץ

ל הוא "צה", "הברורה לחשיבותה של מדינת ישראל

בסדרה ירון לונדון ... ועוד ועוד" הצבא המוסרי בעולם

מי , יוצא לבדוק כיצד ומתי נוצרו המיתוסים האלה

המציא אותם ובאיזה אופן הם הוחדרו לתודעה 

 .מיתות מוחלטות כמעטהקולקטיבית עד שהפכו לא

 

 
 

 

 

 

 

 

שולה שפיגל ודנה : הפקה| סיוון ארבל ודוד דרעי   :בימוי

 1122| פרקים  X 2לפרק ' דק 11| הפקות 

 (21ובערוץ  1שודר בערוץ )

 לפרק צופים  200,000| צפייה   11%

 

  צולם ביום חול

: הכוללת את הסרטים, "צולם ביום חול"הטרילוגיה 

מתארת את עולמם של , קום.דת, חרדות, גוועלד

החרדים במדינת ישראל במפגשם עם הקדמה 

. התרבות החילונית והכלכלה המודרנית, הטכנולוגית

דרך סדרה זו אנו לומדים גם על יחסם אל הישראלים 

התרבות , במפגשם עם הקדמה הטכנולוגית. בכלל

דרך סדרה זו אנו . החילונית והכלכלה המודרנית

 .אל הישראלים בכלללומדים גם על יחסם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נעמי , בלפילמס :הפקה| רון עופר ויוחאי חקק  :בימוי

 1119 | פרקים X  0לפרק ' דק 11 |טור -שחורי ואיתי קן

  הופקה בשיתוף עם קרן גשר (קשת -  1שודר בערוץ )

 לפרק צופים  249,000| צפייה    9.6% 
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 ג"סיפורי נתב
, בעצם הווייתו, בתוכוגוריון אוצר -נמל התעופה בן

, סיפורי פרידות וגעגוע -סיפורים אישיים מרתקים 

דרך סיפורים . דה וחלומותיעצב הפר, שמחת פגישה

-אנושיים אלו מבצבצת ומתגלה הזהות היהודית

הסיטואציות אינן מבוימות והן מצולמות . ישראלית

 .בצורה היוצרת הזדהות, בזמן אמת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גליקסקום ואולפני  :הפקה| גליקסברג נפתלי  :בימוי

שודר בערוץ ) 1121| פרקים  X  6לפרק ' דק 01| הרצליה 

 לפרק צופים 111,111| צפייה    9.1%   (קשת -  1
 

 

 

  אז הרצל אמר

חוקרת את הזהות היהודית ' אז הרצל אמר'הסדרה 

הישראלית ומפרקת אותה למרכיבים נפרדים הנבחנים 

אורן הרמן וינאי , המנחים. ולרוחבכל אחד לעומק 

ל הזהות  עופרן מגלים פנים רבות ומורכבות ש

ומציגים תמונה רחבה ומרתקת של , הישראלית

 .החברה בישראל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

' דק 11| שולה שפיגל הפקות  :הפקה| עידו בהט  :בימוי

  (בכבלים 1שודר בערוץ )   1111| פרקים  X  2לפרק 
 

 ?שאתהמי אתה חושב 
היא השאלה העומדת במרכזה " ?מי אתה חושב שאתה

ומסתבר , של סדרה דוקומנטרית בת שישה פרקים

במהלך מסע אל . שהתשובה לה אינה ידועה מראש

כולם דמויות , עברם המשפחתי מגלים גיבורי הסדרה

באיזה אופן עיצבה , מוכרות היטב בציבור הישראלי

 .ההיסטוריה המשפחתית שלהם את אישיותם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, יפעת קידר, אבי המי, נורית קידר, מויש גולדברג:בימוי

צפריר  –הפקות . וי.טי.טי: הפקה| יעל פז , ליאור שפר

  1121| פרקים  X  6לפרק ' דק 21| קוחנובסקי 

 ( שודר בערוץ הראשון)

 צופים לפרק  184,000| צפייה   8% 
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 צו האופנה
מאז ימי העליות מבט על האופנה הישראלית 

הראשונות ועד היום משקף בעצמה רבה ובדרך 

את תהליך ההתמודדות עם שאלת הזהות , ויזואלית

שעברה החברה הישראלית על מרכיביה השונים 

מבט על ארון הבגדים . מראשית ימי העליות ועד היום

הישראלי המשתנה חושף את הדיאלוג והשבר שבין 

שבין העירוני , שבין השם לכאן, היהודי הישן לחדש

 .לפריפריאלי ובין האינדיבידואל לקולקטיב

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

גליקסקום : הפקה| מויש גולדברג ויואב גורפינקל :  בימוי

  1122| פרקים  X  1לפרק ' דק 21| נפתלי גליקסברג   -

 (שודר בערוץ הראשון)

 (בשידור הראשון) צופים לפרק   138,000| צפייה     6%
 

 כך ראינו
הזיכרון הקולקטיבי של כל אחד ואחת מאיתנו 

, לאום, דת, מדינה,  קשור להיסטוריה שלנו כעם

זיכרון זה מקשר אותנו . ארץ או משפחה

. רגעים וחוויות היסטוריים שנטמעו בנו, לאירועים

נקודת המבט האישית והמשפחתית על אותם 

רגעים ותהליכים היסטוריים שצולמו , אירועים

היא נקודת , של הדמויות במצלמות הביתיות

 .המוצא של הסדרה
 

 

 אליאב :בימוי|  אריק ברנשטיין   –עלמה הפקות  :מפיק

 X  0  |1121 לפרק ' דק 11

 (עבור הרשות השנייה)
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 חכמי ספרד
מתחקה אחר דמויותיהם של פרשני ' חכמי ספרד'הסדרה 

מקרא והוגי דעות שחיו בתקופת תור הזהב של יהדות 

ועיצבו בהגותם ובפועלם את ההיסטוריה של העם , ספרד

השחקן גולן אזולאי מספר את סיפורן של . היהודי

שירה , הדמויות וממחיש את מעשיהן בקטעי משחק

 .וראיונות שונים ומרתקים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 |  תקשורת| טורא  –אברהם קושניר : בימוי והפקה

 1112| פרקים  X  6לפרק ' דק 11

 (2ובשידור חוזר בערוץ , רשת – 1שודר בערוץ )

 צופים לפרק  184,000|  צפייה   8%

 
 

 אנשי השם
 

שלושה אנשי רוח יהודיים  -" אנשי השם"טרילוגיה על 

התרבותית , שהשאירו חותמם על היהדות התורנית

 .ורבי שמעון בר יוחאי ל"רמח, י"רש, י"האר –והרוחנית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 |טורא תקשורת  –אברהם קושניר : בימוי והפקה

  111921121 |פרקים  X  2לפרק ' דק 11

 (2ובשידור חוזר בערוץ , רשת – 1שודר בערוץ ) 

 צופים לפרק  184,000| צפייה   8% 
 

 
 'מדינה במיל

 

סדרה תיעודית בת שמונה פרקים העוקבת אחר שירות 

מרגע קבלת צו , המילואים של קבוצת גברים ישראלים

מציג את , הבמאי', ילון גורביץ. הביתההגיוס ועד שובם 

חבריו לפלוגה שבחיי היומיום הם שונים מאוד זה מזה 

טק -אנשי היי, עירוניים, קיבוצניקים –באורח חייהם 

, אך למרות השונות. חילונים וכדומה, דתיים, ובעלי פאב

השירות הצבאי המשותף יוצר ביניהם אחווה וחיבור חזק 

 .המגשר על הפערים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| יהלי גת  –מוזה הפקות : הפקה| ילון גורביץ :  בימוי

 1119| פרקים  X  1לפרק ' דק 01 :אורך

 (שודר בערוץ הראשון)

 צופים לפרק   138,000| צפייה   6%
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 יולקי פאלקי
זוכה הסדרה התיעודית הטובה ביותר מטעם פורום 

מסע אישי בן שני פרקים של  1111היוצרים בשנת 

המנסה לאתר את חבריו לעלייה מרוסיה , הבמאי

סיפוריהם . שהגיעו איתו באותה טיסה בשנות התשעים

 –של העולים שהתפזרו בינתיים ברחבי הארץ והעולם 

מקיבוץ בית השיטה ועד משרד מפואר בגורד שחקים 

" העלייה הרוסית"מציירים את דמותה של  –במוסקבה 

 .הרבגוני

 

 

 

עדנה  –עדן הפקות : הפקה| אלכס גנטלב : בימוי

 X 1  |1111פרק ' דק 11 ואלינור קוברסקי

 (בלוויין YESשודר ב )

 הופקה בשיתוף עם קרן גשר

  
 

  תמול שלשום
 

פרקים  21בת  בשפה הרוסית סדרה דוקומנטארית

 .העוסקת בשנים הראשונות של מדינת ישראל הצעירה

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 |ליאוניד בלכמן לערוץ ישראל פלוס  :בימוי והפקה

 1111| פרקים  X  21לפרק ' דק 01 

 (ישראל פלוס – 9שודר בערוץ )

 לפרק צופים 11,111  | **צפייה  0%

 הישראלי בשפה הרוסיתהערוץ  -הסדרה שודרה בערוץ ישראל פלוס **

  ניו מדיה

עמית .  מסע אל שורשי הישראליות באמצעות הניו מדיה

, אשתו ושלושת ילדיו, אורז את ביתו, יוצר דוקומנטרי, שלו

אל , רחב היקף ויוצא דופן בארץ ישראל, ויוצא למסע ארוך

, לאכול, בתוך קראוון נסדר מקום לישון. תוך עם ישראל

מתרחש על רקע "  משפחה בדרך" . ולשדר, לערוך וידאו

 . שהכריזה המדינה ביום העצמאות האחרון" שנת הערבות"

שטרם נעשתה , המסע הוא למעשה יצירת מדיה מקורית

מטרת היצירה היא  . בעלת מימד אפי בהיקפה, כדוגמתה

לחשוף את הציבור דרך פלטפורמות הניו מדיה באופן עקבי 

ערכי היסוד של ושוטף לסיפור מסע מרתק שבסיסו בירור 

 . העם שלנו
 

 
 

 
 
 

 ועמית של :בימוי, דני חיימוביץ :מפיק
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 סרטי תעודה
  

 

 'זניבזמן פו

הוקמה , בליטא שלפני השואה' ששכנה בעיר פוניבז' ישיבת פוניבז

ידי הרב יוסף שלמה כהנמן ששרד את -על 2920ברק בשנת -בבני

החרדיות מאז ועד היום היא נחשבת לאם הישיבות . המלחמה בגפו

תיעד במשך שנתיים את , בוגר הישיבה בעצמו, במאי הסרט. בעולם

, לכידת הרגעים השגרתיים. חייהם של תלמידי הישיבה ורבניה

מביאה נקודת מבט , וגם העצובים והבודדים בחייהם, השמחים

עוזבים את ביתם  26אותנטית על חייהם של נערים צעירים שמגיל 

מנסים למצוא את מקומם ו, לטובת חיי פנימייה דחוקים

תלמידים אחרים שנראים  2,111-האינדיווידואלי בתוך למעלה מ

 .וכמוהם שואפים להיות גדולי הדור החרדי הבא, בדיוק כמוהם

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פאי  :הפקה|  יהונתן אינדורסקי :בימוי

 1121 |דקות  11 |סרטים 

 "רשת" – 1ישודר בערוץ 

 

 הקיבוץ הקדוש

יושבים יום יום על , עם עוד כעשרה מחבריהם, ואודיארנון , יאיר

אולי מאז . כבר עשר שנים ויותר, מצהריים עד חשיכה. שפת הירדן

מראשוני הקיבוצים של השומר , שלושתם גדלו בבית זרע. ומעולם

. בדור האחרון ללינה המשותפת שהתבגר בשנות השמונים, הצעיר

, ם אחר ביתאנחנו מלווים את סיפורם בחיפוש התמידי שלה

ואל בית ההורים שמעולם לא היה , והחזרה שוב ושוב אל הקיבוץ

 .ביתם

 .על מושג הבית ועל חיפוש, ילדים-זהו סרט על יחסי הורים

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 |זד פילמס  :הפקה |נעמית מור חיים  :בימוי

 1121 |דקות 

 ישודר בערוץ הראשון
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 שחור על לבן
" הפרויקט של עידן רייכל"ההרכב המצליח  תיעוד נסיעתם של חברי

הנסיעה מקפלת בתוכה מסע שורשים . להופעה ראשונה באתיופיה

מרתק לארץ הולדתם של שני הסולנים אבי ווגדרס וואסה וכברה 

 .קאסי

 

 

 
 
 
 
 
 
 

הפקות . וי.טי.טי: הפקה| תומר היימן  :בימוי

 1111| דקות  11| צפריר קוחנובסקי  –

 (קשת -  1שודר בערוץ )

 צופים  320,000|  צפייה   13.3%

 

 

  ך"ילדי התנ
זמר ראפ צעיר אתיופי מנסה לשנות את התדמית הירודה והמושפלת 

בעיני עצמה ובעיני החברה , של הקהילה האתיופית בישראל

הוא עושה זאת על ידי חיבור מחדש של בני העדה עם . הישראלית

, האתיופים משמעות השמות, השירים -המסורת האתיופית 

 .סיפורים על חייה של העדה באתיופיה ועל המסע שהפך למיתוס

 
 
 

 

 

 

 11| ניצה גונן  :הפקה| ניצה גונן  :בימוי

רצועה  –שודר ברשות השנייה ) 1119, דקות

 צופים  184,000| צפייה  8% (מהחיים
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  בצאת ישראל

, טרזן, רוני. בשדה התעופה באתיופיה נוחתת קבוצה מישראל

ביחד הם יוצאים למסע . כולם כבר היו שם פעם. נפתלי ודני, טקלה

כל אחד . כדי לנסות ולסגור כמה מן השאלות שנותרו פתוחות, נוסף

כל חברי המסע . כל אחד עם הסודות והכאבים שלו, וסיפורו האישי

היסטוריה שהיא חלק מן ההיסטוריה של מדינת , עשו היסטוריה

הסיפור הזה חייב . חי ישראל לא מכיריםהיסטוריה שאזר, ישראל

 .כדי לספר אותו, הפעם עם מצלמה, והם חוזרים, להיות מסופר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –תפוז תקשורת  :הפקה| מני אליאס  :בימוי

 1121, דקות 11 :אורך הסרט| מיכה שגריר 

 (שודר בערוץ הראשון)

 צופים 91,111| צפייה  2%

 

 
 אקסודוס

הסרט מספר את סיפור תלאותיה של האנייה אקסודוס מנקודת 

מבטם של המעפילים היהודים שעמסו את סיפונה ולא יכלו לשער 

על אדמת , למרבה הטרגדיה, שבסופו של מסע ימצאו עצמם שוב

 . גרמניה הבוערת

הפך לאחד הסמלים , מסע סיזיפי והרואי, "אקסודוס"סיפורה של 

השואה לישראל והמאבק נגד הכיבוש  המרכזיים של העפלת ניצולי

הסרט מגולל בפעם הראשונה באופן מקיף את הדרמה . הבריטי

 .שהתחוללה על סיפון האנייה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שמי  :הפקה| אורי בורדה ויצחק לרנר  :בימוי

 1119| דקות  11|  שנפלד 

הופק בשיתוף עם   (שודר בערוץ הראשון)

 צופים  200,000|צפייה   9% |  קרן גשר

 

  גרוזיה אהובתי

ורקדנית  זמרת, שתי אחיות אמניות, זהו סיפורן של מאיה ומננה ספי

אשר נדחו בצורה משפילה על ידי , בשנות העשרים המוקדמות שלהן

  .שנה 21החברה הישראלית מאז שעלו לארץ מגרוזיה לפני 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניצה גונן :הפקה| נגה גמליאלי  :בימוי

  1119| דקות  10

 (רצועה מהחיים –שודר ברשות השנייה )

 םצופי   184,000|צפייה   8%
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 055בת  לדינו צעירה

 
בה כתב , שפת הלאדינו היא הספרדית העתיקה של ימי הביניים

ובה התפתחה תרבותם העניפה של " דון קיחוטה"סרוונטס את 

ספרד  המשיכו מגורשי 2291-לאחר שגורשו ממנה ב. יהודי ספרד

איטליה , מיוון. לשמר אותה בכל מקום בו הקימו את קהילותיהם

במסע   .דרך יוגוסלביה ובולגריה ועד לצפון אפריקה, וטורקיה

מתחברת יסמין לוי לזהותה כיהודייה אשר אבות , הופעות בספרד

  .ומגלה את חידת יעודה, אבותיה גורשו שם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 | גונןניצה  :הפקה|   רינה פפיש :בימוי

   1116| דקות 

 (רצועה מהחיים –שודר ברשות השנייה )

 צופים  207,000|  צפייה  9%

 

 רול'נ'עיראק
 

 החלו דרכם בשנות, צמד מוזיקאים יהודים, דאוד וסאלח אל־כווייתי

השלושים והיו ממייסדיה של המוזיקה העיראקית המודרנית 

בעיראק ההצלחה . המוזיקאים הערביים ונחשבים עד היום לגדולי

 בשנות החמישים כשעלו. האירה להם פנים והם ניגנו בחצר המלך

התהילה שלהם אבדה ונדמה , לארץ לא היה דורש למוזיקה שלהם

נכדו , שני דורות אחרי מות הסב דאוד. היה שהמוזיקה בגדה בהם

, רול העכשוויים והמובילים בישראל‘הרוקנ מאמני, דודו טסה —

בעזרת המוסיקה . גילוי שורשיו המשפחתייםלמסע מוזיקלי ל יוצא

  .התרבות והכאב המשפחתי, מנסה לגשר על פערי הזמן הוא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -סטיישן פילמס  :הפקה|  גילי גאון :בימוי

 1122| דקות  11|  דני חיימוביץ

 (רצועה מהחיים –שודר ברשות השנייה )

 ( 2# 'בש) צופים  104,000|  צפייה  4.4%

 עם קרן גשר הופק בשיתוף

 

  המונית לגונדר

 

סרט מסע נפשי על נערים יהודיים ממוצא אתיופי שעלו ארצה 

למקום שבו נולדו ולסביבה , מתוודעים לעולמם הקודם, בילדותם

מסע שורשים זה נעשה . שבה גדלו אבותיהם ובני משפחותיהם

  .'ימין אורד'במסגרת המכינה הקדם צבאית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1111| דקות  61|  אלי טלאל :בימוי והפקה

 (שודר בערוץ הראשון)

 צופים   138,000|   צפייה  6%
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 סוקרטס על למברטה
נפגש עם דמויות שונות שמספרות לו , ר משה מאיר"סרט זיכרון בו ד

אט אט מתגלה לבן ולצופים . על אביו ועל נסיבות נפילתו בקרב

שומר מצוות ותלמיד , איש משכיל -דמותו הייחודית של האב 

ספורטאי , פילוסוף ואיש חינוך, ויחד עם זאת ציוני הומניסט, חכם

קטעי אנימציה יצירתיים  בסרט משולבים. ושחקן תיאטרון

 . המשווים לו נופך מיוחד ורוחני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אייל חלפון :הפקה|  מיכה ליבנה: בימוי

 (שודר בערוץ הראשון) |  1111', דק 61

  צופים  138,000|   צפייה  6%

 
 

  

  החברים של נדיה

נאדיה וחנוך חלקו שולחן אחד בכיתה בבית הספר היסודי בכפר 

במשך כל שנות בית הספר היסודי לא עלתה השונות . ה"הרא

מוסלמית  ערבייה, ונאדיה, בן המושב, יהודי דתי, חנוך -ביניהם 

בכיתתם למדו ילדים דתיים . המתגוררת עד היום בסמוך למושב

מבתים עם השקפה פוליטית ימנית , אשכנזים וספרדים, וחילוניים

אולם מאז הציונות הדתית עשתה כברת דרך ארוכה . ושמאלנית

 .והתרחקה מערכי הסובלנות והמתינות שאפיינו אותה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|  מאיה הפקות :הפקה|  חנוך זאבי: בימוי

  1116' | דק 61

 (רצועה מהחיים –שודר ברשות השנייה )

 םצופי  138,000|   צפייה  6%

 

 

 ילדי טהרן
לרוב , היו ילדים קטנים שהוברחו מאירופה הנאצית" ילדי טהרן"

ועברו תחנות רבות שאחת מהן הייתה , ללא בני משפחותיהם

תלאות וייסורים הם עברו . ומכאן הכינוי שהודבק להם, טהרן

הסרט בנוי מעדויות . וגם אז חוו קשיי קליטה, בדרכם לארץ

 –היום הם כבר מבוגרים  -' ילדים'וסיפורים בגוף ראשון של ה

.ומלווה בתמונות מהעבר  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דליה גוטמן : הפקה|  יהודה קווה:  בימוי

 1111' | דק 61|  ודוד טור

 (21שודר בערוץ )

 צופים  124,000|  צפייה 5.4%
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 האשכנזים
הוא סרט דוקומנטרי החוקר את התרבות היהודית ' האשכנזים'

האם האשכנזים קופחו ? היא עדיין קיימת האם. האשכנזית בימינו

? על ידי הצברים או שהיו תמיד אליטה שקיפחה את המזרחים

כיצד מרגישים צעירים אשכנזים היום ביחס למורשת האשכנזית 

ומה חלקה של השואה בזהות היהודית ? שלהם מול הישראליות

 ?האשכנזית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 |דני דותן ודליה מבורך : בימוי והפקה

  1116' | דק 11 

 (רצועה מהחיים –שודר ברשות השנייה )

 צופים  138,000| צפייה    6%

 

 

 הירושות שלי
שתרגם את , דיין וחתן פרס ישראל, הו סיפורו של הרב יוסף קאפח

. רבנו בחיי ועוד רבים, ג"ם ופירש את ספרי הרס"כתבי הרמב

, הסרטבמאית , הסיפור מובא מנקודת מבטה של נכדתו עינת

שמרגישה כי סבה הוריש לה ירושות מיוחדות ועליה לחלוק אותן 

.ובכך לשפוך אור מיוחד על מפעלו, עם הציבור  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| משה אלפי :  הפקה| עינת קפאח :  בימוי

  1111' | דק 11

 (רצועה מהחיים –שודר ברשות השנייה )

  צופים  138,000|צפייה   6%
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 "ש"שנת ה
סרט דוקומנטרי העוקב אחר המתרחש במכינה הוא " ש"שנת ה

מכינת בית  –הקדם צבאית המעורבת בשכונת גילה בירושלים 

. ישראל בהנהגת הרב ואיש הצבא לשעבר הושע פרידמן בן שלום

באים מכל קצות  -בנים ובנות דתיים וחילונים  –תלמידי המכינה 

במהלך השנה . ל"הארץ לשנת לימוד והתנדבות טרם גיוסם לצה

  .וצר ביניהם דיאלוג והיכרות קרובהנ

 

 

 

 

 

 

 

 

| מאיה הפקות : הפקה| חנוך זאבי :  בימוי

1111' | דק 12  

(רצועה מהחיים –שודר ברשות השנייה )  

 צופים  138,000|צפייה   6%

 
 

 

 זהב ליודה
.ל"קולנועית לשיריו של יהודה עמיחי ז-פרשנות ויזואלית  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1111|  'דק 61|  מיכה שגריר:  הפקה

 (שודר בערוץ הראשון)

  צופים  91,111| צפייה   2%
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שיח תכניות  

 חמישה בעקבות הפרשה
הסופרת והעיתונאית שׂהרה בלאו משוחחת עם שלושה ילדים 

ועם אורחים נוספים על ( מתוך חמישה המתחלפים ביניהם)

בתכנית . ודנה עמם בנושאים הקשורים לעולמם, פרשת השבוע

; פתיחה והיכרות עם הפרשה על ידי אורח מתחלף: מדוריםכמה 

; שיחה ודיון של המנחה והילדים בנושאים העולים מהפרשה

" לא נכון-נכון"שאלות ; משאל רחוב בנושא הקשור לפרשה

 .שיר לשבת, ולסיום; המופנות לילדים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Xלפרק ' דק 11 |אולפני מימד  :בימוי והפקה

 1111| פרקים  11

 (21שודר בערוץ ) 
 

 המהפכנים
מספרת את סיפור חייהם ומפעלם של גדולי ' המהפכנים'

גיבורי הסדרה . שחוללו שינוי ומהפכה בעולם היהודי, האומה

מאברהם אבינו , נבחרו מתקופות שונות ומתחומי עשייה שונים

, המנחה. ברוך שפינוזה או רחל המשוררת, ועד זיגמונד פרויד

 .מארח בכל פרק מומחים המסייעים לו, קובי אריאלי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Xלפרק ' דק 11| שידורי קשת : בימוי והפקה

     1111|פרקים  16

 (קשת – 1שודר בערוץ )

 צופים לפרק 11,111| צפייה  0%

 
 

 החדר 

עם שני אורחים וביחד " חדר"בכל שבוע מתכנסת רות קלדרון ב

בניין בתרבות בעיניהם אבן  הם דנים בטקסט אחר הנחשב

 .העברית או במורשת היהודית

 

וממשיכה להיות  1110הסדרה שודרה לראשונה בשנת 

 .משודרת בשידורים חוזרים עד היום

 

 

 

 

 

 

 

 

 שידורי קשת: בימוי והפקה

 (קשת – 1שודר בערוץ )

 פרקים X  16' דק 01 :אורך התכניות

 

רוןדעם רות קל  

http://www.keshet-tv.com/program.aspx?progid=149
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פקהפרויקטים בה  

  

כמו , צל ברחוב סעדון יהיה חיפוש אחר צילו של אביה של לינדה שנעלם

 .שנעלמה כלא הייתה מעיראק, גם אחר צילה של הקהילה כולה

וניסיון ראשון למצוא מכנה משותף עם , זהו מסע לפתיחת פצעי העקירה

בעלת מסורת , אותה עיראק שהיינו רוצים לראות. עיראק המודרנית

 .זאת ארץ דמוקרטית נאורה הפתוחה לעולם המערבימפוארת וביחד עם 

הסרט יגלה בפנינו ובפני הצופה אזרחים של מדינה ערבית המנסים 

אפילו אם רק )להתמודד עם עברה האפל של אומתם ולבנות מהריסותיה 

שהיהודים היו , את המורשת המסופוטמית הגדולה( ברמה רעיונית כרגע

 .רונותמרכזיים בבנייתה באלפיים השנים האח

 

הצל ברחוב 

 סעדון

  דוקי דרור :מפיק ובמאי

  1121|   סרט תיעודי

 

 

סיפורה של קהילת יהודי אתיופיה ועלייתה המופלאה לארץ זכו לסיקור 

. אך אלו גוועו במהירות ופינו את מקומם לסיפורים חדשים, בשעתו, אוהד

, מסע הירואי -כל אחד ואחת מהם  -עשרות אלפי עולי אתיופיה עשו 

הם שמרו על זהותם היהודית בסביבה עוינת במשך .  בלתי נתפס כמעט

, אחים וילדים, איבדו הורים, מ ברגל"צעדו מאות ק, רדיפות מאות שנות

מהחלום על , הושלכו באחת מן העולם השלישי אל ישראל המודרנית

. ירושלים שכולה זהב אל אתרי הקראוונים בחצרות יוסף ובגבעת המטוס

 . דרמה גדולה מהחיים. זהו סיפור שאף תסריטאי לא היה מסוגל לדמיין

 

 

 ירוסלם

 ניר טויב :ובמאייוצר מפיק 

 אלי ויסברט :תסריטאי

סדרה תיעודית בת שישה 

 1120| פרקים

 

כלומר  -סרט תיעודי שמלווה את חנן פורת בחיפושו המתמיד אחר אחיו

דרך תכנית , המחבר והמאחד בחברה הישראלית השסועה והביקורתית

, נסיעותיו וביקוריו בהתנחלויות שהיה שותף מרכזי בהקמתן, הרדיו שלו

 .והתמודדותו עם מחלת הסרטן ההולכת ומתפשטת

 

את אחי אנוכי 
 מבקש

 

 גיל מזומן :יוצר ובמאי

 1121|  סרט תיעודי
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, סיפורו של גנרל ישראלי עטור תהילה בדימוס -סרט עלילתי באורך מלא 

שברגע של זחיחות דעת בעברו כקצין צעיר עשה טעות פטאלית ומכר את 

 . מקומו בגן עדן לעוזר טבח

אבל עמוק בליבה של , הוא סיפור אנושי על יחסי אבא ובן" מקום בגן עדן"

העשייה של הסרט הזה עומדת מטאפורה שמייצגת הרבה מעבר לאותן 

זוהי המטאפורה של מכירת המקום בגן עדן על . שתי דמויות של גנרל ובנו

תקופת שיא האתוס , ציוני חילוני מובהק בשנות החמישים, ידי קצין צעיר

דדי הצעיר מואס ברעיון של גן .  דתי מאמין, לצעיר אחר, וני החילוניהצי

את מכלול , הוא בעצם משליך מעליו את העבר(. חיים אחרי המוות)העדן 

הערכים שבעצם עיצבו את האומה אליה הוא משתייך לטובת ההווה 

 . שקשוקה אותה הוא מבקש בתמורה –החומרי 

 . שלך זרקת גם את העתיד שלך על פי הסיפור הזה אם זרקת חלק מהעבר

 
 מקום בגן עדן

תסריטאי |  דוד מנדיל :מפיק

 | יוסי מדמוני :ובמאי

ישודר )סרט עלילתי לקולנוע 

 1120( כמיני סדרה
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 פרויקטים בפיתוח

  

שליח האימפריה במחוז יהודה משתמשת , ברוח של הדרמה ההיסטורית

כל . בסיפור של משפחה אחת כדי לתאר יריעה רחבה של אירועים

בירושלים של מתרחשת , הכבדה והסבוכה, העלילה ההיסטורית הזאת

במקרה הנוכחי מדובר . לספירה 11 –ל  61בין השנים , תקופת בית שני

 .חורבן ירושליםסופן בת אשר בהתנגשות של תקוות והשקפו

 

 
שליח האימפריה 

 במחוז יהודה
 | לי ירדני, MY TV :מפיק

דרור , יהודה וורצל :יוצרים

סרט עלילתי לקולנוע |  סבו

 1121|  באנימציה

 

ר אחד באורך 'שניים עשר סיפורים קצרים על ירושלים שיתחברו לפיצ

במאי בינלאומי אחר כל פרק יבויים על ידי   .להקרנה בינלאומית, מלא

  .ושניים ובויימו על ידי במאים ישראלים

ההשתתפות שלנו בפרויקט היא להפקת סיפור אחד מתוך השניים עשר 

 .עסוק בנושאים של זהות יהודית ישראליתשי

 .הפרויקט בשיתוף פעולה עם קרן גשר לקולנוע

 

 
אוהב אותך 

 ירושלים
 SCOTT BERRIE  :הפקה

 1122|  סרט עלילתי לקולנוע

 

 

 

בבגדאד של ראשית שנות  26-סיפור התבגרותו של כאבי בן ה

מתלמיד שקדן הוא הופך לאחד הפעילים המרכזיים . החמישים

ובכך תורם תרומה נכבדה להגירתם של יהודי ,  במחתרת הציונית

 .עיראק לישראל

 
 מפריח היונים

דוד  :מפיק|  נסים דיין :יוצרים

 מנדיל

 1120|  סרט עלילתי לקולנוע

, עדה פישמן מימון  :האישי של שלוש נשים ןהסדרה תספר את סיפור

האישי  ןשהצלחיו להתעלות על מאבק,  יהודית נסיהו, שרה לוי תנאי

כל .  ומרצם האינסופי, יצירתיותם, ושינו את פני החברה עם אומץ לבם

אך בשונה מהדרמה .  פרק ייכתב כדרמה ועל פי כללי הדרמה

, לזעזע, הישראלית הממוצעת שמטרתה להעלות קונפליקט כואב

גם כשהם נוגעות , הדרמות שלנו, ולעיתים להשאיר את הצופה מדוכא

 .  רר השראה וגאווה אצל הצופהינסו לעו, בקשיים ובכאב

 
 גיבורות ישראל

צפריר , .וי. טי.טי :מפיק

דוד  :יוצר |  קוחנובסקי

 נפתלי אלטר  :עורך|  אקרמן

 1120|  מיני סדרת דרמה 
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כל .  ך לקוחים מספר בראשית"אינטרפרטציות מודרניות לסיפורי תנ

כסדרה סיפור יסופר במיני סדרה של שלושה פרקים וביחד ישודרו 

, סיפור יוסף ואחיו, הסיפורים שנבחרו הם סיפור אדם וחווה.  ארוכה

 .וסיפור עקידת יצחק

 
 סיפורי בראשית

, רוני ניניו, אודי ליאון :יוצרים

 ניר ברגמן, אורי סיון

 1120| סדרת דרמה 

 

 

 

תרופה : הנסיבות היו . שנים יצא דורון נשר עם משפחתו לגלות 21לפני 

כדי לאפשר לאשתו . הייתה בסל הבריאות הישראלי למחלה כרונית שלא

. ל בארצות הברית"את התרופה הסכים דורון נשר להיות שליח קק

לפרנסתו הוא מוצא את עצמו מדבר על המחויבות של היהודי לאדמת 

הוא פוגש אנשים שבעצם עסוקים כל הזמן במיקום של . ארץ ישראל

מחיר "ל יום מה הם חייבים להכריע כ. עצמם בסקאלה של הזהות 

ועל ) כל יהודי וישראלי " . מי אתה"כמו באיזו בורסה לענייני " הזהות

נדרש באופן מתמיד ויום יומי ( אחת כמה וכמה כאשר הוא לא בישראל

. מלכודת נצח. מי הוא  –להכריע עד כמה הוא נושא באחריות לשאלה 

 דרך הסדרה אנו לא רק עוקבים אחר מסע הזהות של המשפחה. גורל

אלא נחשפים למרכיבים אחרים בעולם הישראלי יהודי העכשווי ומגלים 

מהי מולדת ? את האופנים בהם הם מתמודדים עם השאלה מי הם 

לילדים שלהם ,מה הם עונים לעצמם ? לאן הם משתייכים ? עבורם

  .ולמרכיבים אחרים בשבט

 
 נפשות הומיות

 :יוצרים|  אסף גיל :מפיק

 טבת גילודורון נשר 

ר תיעודי לקולנוע באורך 'פיצ

 1121| מלא 

 

 



 סרטי אבי חי 

 

 
29 

 

  

פרופסור , חתן פרס ישראל, הסרט ילווה את אחד מבכירי המלחינים בארץ

היידו הוא ניצול . הסרט ינסה לפענח את דמותו המסתורית. אנדרה היידו 

יהודי דתי . שבחר לחזור בתשובה דווקא אחרי המלחמה ,שואה  חילוני

האינטלקטואלי והרציונאליסטי ולא מהמקום שבחר באמונה מהמקום 

אבל מלחין אותם בצורה , אומן שעוסק בטקסטים יהודיים.  המיסטי

משאירה אותו כרמז ועוטפת את המילים , שמרוחקת מאוד מהניגון היהודי

שנוגעים דרכו , כמעט דיסהרמונים וחילונים, אוונגרדיסטי , בלבוש מודרני

 .מקורותבצורה חדשה וראשונית בטקסטים מה

 

לידתו  –היידו 
 של ניגון

|  מיכה שגריר :מפיק

 גלעד ענבר :במאי

 1121| סרט תיעודי 

 

 

 

סביב  שיתוף פעולה בין הקרן לבין קרן גשר ופסטיבל חיפה למיזם קולנועי

קידום יצירה קולנועית העוסקת באדפטציה ללעידוד ו, יליםתהמזמורי 

אל . על היבטיהם הרלבנטיים והמעודכנים לימינו, לטקסטים עתיקי יומין

, לסיפור או לנושא בו עוסק המזמור, מול החיבור האישי והיצירתי לגיבור

, יעמדו הפרשנויות מתוך ארון הספרים היהודי בפרט והאוניברסאלי בכלל

 .תוך מתן ביטוי ויזואלי לנושאים נבחרים מהמזמור

 

 
 קדחת תהילים

 יפעת פרסטלניק :מפיקה

 דורון נשר :יוצר| 

|  סרט עלילתי לקולנוע

1120 

 

 

, סדרת המתחקה אחר שורה  של אמנים ששבו למקורותיהם הדתיים

אביתר ,אתי אנקרי,עובדיה חממה,מאיר בנאי ), התרבותיים והאתניים

אחינועם ניני ארקדי , שלמה גרוניך, יהודה פוליקר,ברי סחרוף ,חנן יובל,בנאי

ותנסה לבחון מה גרם להם לשנות כיוון ולפנות חזרה לשורשים ( דוכין ועוד

האם אימוץ הטקסטים והמוזיקה היהודית הוא תוצר של התחזקות . םשלה

האם הטקסטים . או שמדובר בחיבור חילוני לשורשים היהודיים, דתית

היהודיים יישארו דומיננטיים גם ביצירותיהם הבאות או שמדובר באלבומים 

האם אצל היוצרים שהחלו תהליך של חזרה בתשובה מדובר , חד פעמיים

האם ? ת חדשה או בתהליך של פרידה מהמוזיקה הישראליתבדרך מוזיקלי

אלו שהחלו ליצור בשפת אימם עושים זאת כמחווה לתרבותם או כחלק 

 ?  מדרך מוזיקלית חדשה

 
מוסיקה מן 

 השורשים
 :מפיק| י דוד דרע :יוצר

 אהרון גולדפינגר

 1121| סדרה תיעודית 
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 .סרט תיעודי על מנחם פרומן

 

 
 הרב פרומן

 אסף פרי :יוצר

 1121|  סרט תיעודי

היא סדרה על חיפוש האמת ועל מציאת השקרים " תשובות קטנות"הסדרה 

בכל פעם שהדמויות מצליחות להתקרב אליה מעט הן רק מגלות . במקום

אלו הן . כמה ערמומי הוא וכמה מוטבע עמוק בנפשן, כמה עמוק הוא השקר

הן עצמן פנימה יודעות כמה אבל רק " דוסיות"דמויות שהחברה מזהה כ

 .עבודה יש להן לעשות על מנת להיות אנשים של אמת

 

בין רחובותיה הצדדיים של שכונת נווה , בבית הכנסת הראשון של תל אביב

רווקים ורווקות +. 01מתגבשת קהילה של חוזרים בתשובה בני , צדק

כשהם חיים בדיוק באותה , המחפשים את השידוך שלהם בין קודש לחול

הרב חדד מלווה אותם במהלך הימים . הסביבה שבה חיו קודם כחילוניים

.  תועים וטועים, כאשר הם תוהים, ל השנה ימי הסליחותהאחרונים ש

הם מלווים אותו ואת משפחתו במאבקו בשכן בית הכנסת ונינו של , במקביל

ן שמעוניין להקים על אדמת חצר בית הכנסת "יזם נדל, שי גורר, בעל הנכס

בזמן שבת זוגו דוגמנית ושחקנית בינלאומית , היקרה מגדל רב קומות

 .בת לבית הכנסת ולאותה קהילהומתקר "מתחזקת"

 
תשובות 

 קטנות
מובי  –דוד מנדיל  :מפיק

 פלוס

הדס  :יוצרת ותרסיטאית

 רכס

 1121|  סדרת דרמה

 

 

מדוע , הסרט מנסה להבין את מקורות הדה לגיטימציה של ישראל בעולם

, אירופה והקמפוסים בארצות הברית כל כך אוהבים את הדה לגיטימציה

עד כמה היהודים ? וכאמור בודק עד כמה ישראל יכולה להלחם בתופעה

מי הן הקהילות היהודיות בעולם שיכולות ? יכולים ורוצים  להלחם בתופעה

 ?  הלחם בתופעהורוצות ל

WAKE UP 
ISRAEL 

נגה  :מפיקה ובמאית

 שילון

 1121|  סרט תיעודי
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השלם והמדויק , השנים הינו כתב היד העתיק 2,211כתר ארם צובא בן 

הכתר הוא המהדורה היחידה ; ביותר של המקרא לפי נוסח המסורה

עבור  .לנצרות והאיסלאם, והמלאה ביותר של הטקסט הקדוש ליהדות

, מדובר בפריט יחיד במינו, רבנים ואספנים רבים ברחבי העולם, ך"חוקרי תנ

 .  א בפזוערכו לא יסול

שם נכתב והיה לגולת , מן הכנרת :כתרהסיפור עוקב אחר גלגוליו של ה

דרך כיבוש ירושלים בידי , הכותרת של מאות שנים של למדנות יהודית

ולאחר מכן בחצרות ובספריות המלכותיות של , 2199הצלבנים בשנת 

הסיפור נמשך הישר אל הקלחת הפוליטית של המאה  .דין בקהיר-א-צלאח

ופותח צוהר יוצא דופן אל כמה מהאירועים , במזרח התיכון 11-ה

הקמת מדינת ישראל והתמוטטות העולם היהודי : המכריעים של זמננו

זהו סיפור על ספר מקודש ועל אלה ששמרו . העתיק על אדמות האיסלאם

 .בגדו בו –ובסופו של דבר , הצילו אותו, חמדו אותו, אותו

 הכתר
, עלמה הפקות :מפיק

 תקשורתמטרו 

נפתלי גליקסברג  :במאי

ר תיעודי לקולנוע 'פיצ

 1121|  באורך מלא

 

 

להקמת בית מדרש , עם שידורי קשת והקרן החדשה לקולנועשיתוף פעולה 

ליצירת סדרה תיעודית שעוסקת בנושאים של בין אדם לחברו בהקשר 

 .היהודי ישראלי

 

 
בית מדרש 

 ליוצרים
 1120|  סדרה תיעודית

 

 

. ביאליק הוא ההחמצה הגדולה ביותר של התרבות הישראלית חיים נחמן

אך גם המשורר העטוף ביותר חלודה עבה , הוא המשורר הכי מפורסם שלה

לאחר .  תובנות מרופטות שהיו רלוונטיות לזמנן, קלישאות, של פרשנויות

שהפכו , הוא נקבר בתוך עשורים של פרשנויות, להיות משורר לאומי" גויס"ש

, לרכושם של הנהלת בית הספר, שכותב אריאל הירשפלדכפי , אותו

, ל"צה, הביטוח הלאומי, משרד  החינוך, תוכנית הלימודים, המורים

 .להיות משורר של אמת, לאדם היחיד, לאמנות, ולא לתרבות, המדינה

באמצעות ארבע מערכות אל אדם  הוא שב  –הסרט הזה מספר סיפור אחר 

את , שהאמין בכוחה לדבר אמת, השירהשהאמין בכוחה של , בשם ביאליק

ושיצר באמצעותה שפה של רגשות ושל , העולם, המציאות, אמיתות החוויה

 . תשוקות

 ביאליק
 יאיר קידר :מפיק ובמאי

  | 1121| סרט תיעודי 

, הינו סרט דוקומנטארי בן שעה המתעד את זוכת כוכב נולד מסע החלומות

 . במסע פנימי לגילוי זהותה כישראלית ממוצא אתיופי, חגית יאסו

היא מכירה את הסיפור הבסיסי אודות . חגית נולדה והתחנכה בשדרות

מעולם לא הרגישה שונה . אך לא מעבר לכך, עלייתם של הוריה מאתיופיה

חשה מנותקת , במהלך חייה, כתוצאה מזה. המפאת מוצאה או צבע עור

קמעה מההיסטוריה המשפחתיתהסרט הינו הזדמנות נהדרת להציג את 

המסורת התרבותית העשירה וכן , ההיסטוריה –סיפורם של יהודי אתיופיה 

נושאים שאינם מוכרים למרבית  –המאבקים שצלחו באתיופיה ובישראל 

 . הישראלים

 מסע חלומות
|  טדי הפקות :מפיק

 לורה ביאליס :במאית

 | 1121| סרט תיעודי 
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 צוות הפרויקט

 

 

 :חברי ועדת המדיה

 אלי סילבר, מאיר בוזגלו, אביטל דרמון, מם ברנסטין

 
 

 :קשר ליצירת
 

 אבי חיקרן 
 22' רחוב המלך גורג

 ירושלים
 

 שורי דרוקר

 11-6121001 :טל

suri@avichai.org.il 

 

 

 נפתלי אלטר

 יועץ אמנותי

 

 

, מפיק, מוסיקאי, אלטר

במאי ותסריטאי קולנוע 

 .ישראלי

קרן עמד בראש  הוא

במשך  הקולנוע הישראלי

בשנים   .טלעדשנים ובמחלקות ההפקות המקוריות של  1

שימש אלטר כמנהל מחלקת הדרמה של  1112-1111

כמו כן ניהל את מחלקת הדרמה של . רשתזכיינית השידור 

סרטים "יוקרתיים הפרויקטים את השם יזם  ,הוט

ראשון "ו ר עלילתיים'סרטי פיצ 61שבמסגרתו הופקו "מכאן

   .יםלסרטי טלוויזיה עלילתי" בדרמה

אלטר כיום יוצר עצמאי ומכהן כחבר ההנהלה הציבורית של 

 .הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה

 

 

 

 שורי דרוקר

מנהלת פרויקט הטלוויזיה 

 והקולנוע

 

, ילידת מדינת ניו יורק, דרוקר

ומאז  2992עלתה לארץ בשנת 

מעורבת בפרויקטים תרבותיים 

 .מדיהתחום הב

בתפקידה הנוכחית היא 

, סרטים היצירה שלעידוד ליוזמת קרן אבי חי את מובילה 

סדרות טלוויזיה וסרטי תעודה שעוסקים בזהות ותרבות 

רבים .  יהודית ישראלית ובהתחדשות היהודית על המסך

מתוך הסרטים שהופקו זכו בפרסים יוקרתיים 

הקימה וניהלה את קרן גשר  דרוקר, בעבר.  ובינלאומיים

בעידוד יוצרים לקולנוע רב תרבותי שמעודדת ותומכת 

ובהבאת קולות אחרים שאינם מקבלים ייצוג  ,צעירים

, יש לה נסיון רחב בהפקות סרטים.  אל המסך מספק

סרטי פרומו , הפקות מוסיקליותב, בתחום האנימציה

 .ושיווק תוכן איכותי לגופי השידור

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9C%D7%A2%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%AA_(%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94_%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D7%95%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94_%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D7%95%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94

