
פסטיבל סולידריות לקולנוע וזכויות אדם
18-9 דצמבר 2021

 לוח ההקרנות:
לחצו על התאריך המבוקש בכדי להגיע ללוח היומי

סולידריות – פסטיבל תל אביב 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.

סולידריות, הפסטיבל היחיד בישראל המוקדש כולו לקולנוע וזכויות אדם, מתקיים משנת 2010 בסינמטק תל אביב. 
תוכנית הפסטיבל משלבת סרטים בינלאומיים ובכלל זה סרטים פלסטינים עטורי פרסים, עלילתיים ותיעודיים, ומסגרות 

לבחינת נושאים הקשורים בסוגיות ומאבקים שונים – ביניהם גלובליזציה, פליטים, ההתנגדות לכיבוש ולחוק הלאום, 
אפליה, גזענות, מעמד הנשים, קהילת הלהט"ב, חופש הביטוי, זכויות עובדים, רעב, עוני ומשבר האקלים. 

לקניית כרטיסים:



אני לא לבד | תחרות בינלאומית  |  17:00 | אולם 1 | 90 דקות
 בימוי: גארין הובנסיאן | בריטניה, ארמניה, 2019 

סיפורה הדרמטי ומעורר ההשראה של "מהפכת הקטיפה" של ארמניה, שהחלה בצעדה של אדם אחד והסתיימה 
בהתפטרותו של הנשיא סרז' סרקיסיאן.

 כתמים | תחרות ישראלית | 19:00 | אולם 1 | 45 דקות | הקרנה בנוכחות היוצרים
 בימוי: עדינה נוגה כתריאל  | ישראל, 2021

 סיפורה של עדינה, בחורה כהת עור, המחפשת אהבה, בעולם לא מתפשר. בילדותה רצתה להיות בהירת עור
כשאר הבנות בכיתתה, ובגיל 18 משאלתה התגשמה.

מאסר בית | הקרנה מיוחדת |  21:00 | אולם 1 | 106 דקות
 בימוי: אלכסיי גרמן ג'וניור   | רוסיה, 2021  

דויד הוא מרצה באוניברסיטה בעיר פרובינציאלית ברוסיה. השחיתות של הממשל המקומי מרגיזה אותו והוא מחליט 
למחות. אבל במקום שראש העיר יתן את הדין, דויד מואשם במעילה ונשלח למאסר בית.

נולד חופשי | תחרות בינלאומית | 17:00 | אולם 2 | 63 דקות
 בימוי: מתיאס ניהולם שמידט, אנה סטן האנסן | דנמרק, 2021

 על רקע הבחירות הדמוקרטיות הראשונות שנערכות ב-2018 בזימבבואה לאחר הדחת הדיקטטור רוברט מוגאבה,
קבוצת צעירים מייחלת לטעום לראשונה את החירות בארצם. אלא שהמציאות מתבררת כמורכבת וכואבת הרבה יותר.

סוף הדרך - הנשים של סטנדינג רוק   | תחרות בינלאומית | 19:00 | אולם 2 | 87 דקות
 בימוי: שאנון קרינג | ארה"ב, פינלנד, 2021

 ,Dakota Access הבימאית שאנון קרינג עוקבת אחרי מאבקה מעורר ההשראה של קבוצת נשים ילידות כנגד צינור הנפט
ובוחנת את האופן שבו הוא מהדהד את הדיכוי והרדיפה של הילידים האמריקאים בארצות הברית במאות האחרונות.

גנון הלילה | תחרות בינלאומית  |  21:00 | אולם 2 | 67 דקות
 בימוי: מומוני סאנו  | צרפת, גרמניה, בוריקינה פאסו, 2021    

בכל לילה מפקידות עובדות תעשיית המין בעיירת המחוז בובו-דיולאסו שבבורקינה פאסו את ילדיהן בידי גברת קודה, 
המנהלת זה עשרות שנים גנון עבור נשים בזנות. הבמאי ממוני סאנו מתבונן במבט אינטימי, חומל ומכבד בפינה הנסתרת 

הזו, וכן בחייהן של אודיל ופארידה, שילדיהן פוקדים את גנון לילה.

לילה בחיפה | מחווה לעמוס גיתאי  |  20:00 | אולם 3 | 99 דקות | הקרנה בנוכחות היוצרים
 בימוי: עמוס גיתאי | ישראל, 2020  

"לילה בחיפה" היא דרמה קומית סאטירית המתרחשת במהלך לילה אחד במועדון "פטוש" בחיפה. לאורך הלילה אנחנו 
עוקבים אחר סיפורי אהבה, תשוקה, רוך ואלימות של הדמויות המבלות במקום. הוקרן בפסטיבל ונציה האחרון במסגרת 

התחרות הרשמית.
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ביערות האלו | תחרות הבינלאומית | 11:45 | אולם 1 | 85 דקות | הקרנה בנוכחות היוצרים
 בימוי: רונן זרצקי, יעל קיפר | ישראל, 2021

שישה ימים על גבעת טרשים בקיץ של 1961. קבוצת עולים ממרוקו נשלחת לעבודות דחק של חפירת בורות, עישוב וסיכול אבנים 
כהכנה לנטיעת עצים עבור הקרן הקיימת לישראל. כשירדו מהגבעה יבינו העולים כי חייהם, כמו הגבעה, השתנו ללא הכר.

המסע | תחרות ישראלית | 14:00 | אולם 1 | 70 דקות | הקרנה בנוכחות היוצרים
 בימוי: בימוי: איתמר וכסלר | ישראל, 2021

היו כמה גירסאות למותה של סוניה, אמא של אבא. סיפרו שהיא מתה ב-1922 בלטביה, או ב-1929 בדנמרק, או ב-1934 בגרמניה. 
שהבנתי שאף גירסה אינה נכונה, לאט לאט נודע לי מה קרה.

הוא אחי | תחרות בינלאומית | 16:00 | אולם 1 | 75 דקות
 בימוי: סילה הניבל במאית שותפה: כריסטין הנברג  | דנמרק, 2021  

סיפורו של פיטר בן השלושים, שאינו מסוגל לראות, לשמוע או לדבר, ושל אחותו כריסטין, המקדישה את חייה לטיפול בו. יצירה 
פיוטית על גורל, אהבה והקרבה.

הרחק ממך גדלתי | תחרות בינלאומית | 17:45 | אולם 1 | 103 דקות
 בימוי: מארי דומורה | צרפת, 2020 

ניקולאס, נער בן 13, חי מינקותו בבתי אומנה וכעת, הוא מתמודד עם סיום תקופת האומנה וההחלטה האם לחזור לאמו הביולוגית. 
 באמצעות התבוננות בהתרחשויות הפשוטות של היומיום, ללא מניפולציות של סאונד ושל עריכה, מצליח הבמאי לבחון סוגיות

קורעות לב ביחסים בין המעמדות ובמבנה מערכת הסעד הצרפתית.

 לשחרר את רנטי | תחרות בינלאומית  |  20:00 | אולם 1 | 95 דקות
 בימוי: דיוויד גרובין | ארה״ב, 2021 

 תמרה לניר יוצאת למאבק באוניברסיטת הרווארד, המחזיקה בזכות הקניין על תמונת אחד מאבות-אבותיה, העבד השחור רנטי.
.Black Lives Matter הקרב המשפטי מתרחש במקביל לרצח ג'ורג' פלויד, ולהופעת תנועת

נשים דווקא בוכות | תחרות בינלאומית |  22:00 | אולם 1 | 107 דקות
 בימוי: מינה מילבה, וסלה קזקובה  | בולגריה, צרפת, 2021    

.HIV חייהן של סוניה ולורה וכל נשות המשפחה עוברות תהפוכות אכזריות אחרי שסוניה מגלה שהחבר שלה נשוי, אב לילד, ונשא 
 שתי הבמאיות מובילות את צוות השחקניות בדרמה סאטירית מרירה ומשעשעת המבוססת על אירועים אמיתיים, ומהווה כתב

אשמה חריף על יחסה של בולגריה לנשים.
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משחק הצללים | תחרות בינלאומית  |  11:00 | אולם 2 | 90 דקות
 בימוי: איפייה בלנקרוורט, אלס ון דריל  | הולנד, 2021   

קבוצה של בני נוער עוסקת במשחק המסוכן ביותר בעולם: חציית הגבול באירופה. הם נולדו בסוריה, בדארפור, 
באפגניסטן ובעירק, ונמלטו על חייהם מהמלחמות שפקדו את ארצם. באירופה הם קיוו למצוא ביטחון כלכלי ואנשים 

טובים שמכבדים זכויות אדם. במקום זה, הם פגשו מחסומים, גדרות ושומרים קשוחים.

הילדים של האוייב | תחרות בינלאומית | 13:00 | אולם 2 | 97 דקות
 בימוי: גורקי גלסר-מיולר | שבדיה, דנמרק, קטאר, 2021  

מאבקו הבלתי ייאמן של פטריציו, מוזיקאי תושב שבדיה שבתו התאסלמה, הצטרפה לדעא"ש ומתה בסוריה, לחלץ את 
נכדיו הקטנים ממחנה המעצר של ילדי המדינה האסלאמית.

מלחמה ושלום | תחרות בינלאומית | 15:00 | אולם 2 | 128 דקות
 בימוי: מאסימו ד'אנולפי, מרטינה פרנטי | איטליה, שוויץ, 2020

מהי אחריות היוצר בעת תיעוד של מלחמה? האם הוא יידע לתעד גם את השלום? אלו השאלות העומדות במרכז "מלחמה 
ושלום", מסה קולנועית הבוחנת את מערכת היחסים האינטימית בין הקולנוע למלחמה, ואת הנרטיבים שדימויי המלחמה 

יוצרים עבורנו.

עצם כריש | תחרות בינלאומית | 17:30 | אולם 2 | 86 דקות
 בימוי: עמנואל לישה | קנדה, 2021

Zo reken )"עצם כריש"( הוא הכינוי שניתן בהאיטי לטויוטה לנד קרוזר, רכב 4×4 פופולרי בקרב ארגוני הסיוע, 
הנמצאים באי מאז רעידת האדמה ב-2010. עשור מאוחר יותר, מפלס רכב שכזה בין ההפגנות והמתרסים בבירה פורט-

או-פרנס. הנהג, פסקל, מעלה אליו תושבים לשיחות על ניאו-קולוניאליזם ועל סיוע הומניטרי, ועל ההבטחות שהקהילה 
הבינלאומית פיזרה בארצם ומעולם לא התכוונה לקיים.

 אסתר | מחווה לעמוס גיתאי  |  19:30 | אולם 2 | 97 דקות | הקרנה בנוכחות היוצרים
 בימוי: עמוס גיתאי  | ישראל, בריטניה, אוסטריה, הולנד, 1985

סרטו העלילתי הראשון של עמוס גיתאי. עיבוד למגילת אסתר כאלגוריה אקטואלית לסכסוך הישראלי פלסטיני. הסרט 
צולם בחורבות ואדי סאליב שבחיפה ויוצר דיאלקטיקה עם הזיכרון ההיסטורי, שהמקום נושא בתוכו.

 קדוש | מחווה לעמוס גיתאי  |  22:00 | אולם 2 | 110 דקות | הקרנה בנוכחות היוצרים
 בימוי: עמוס גיתאי  | ישראל, צרפת, 

החלק השלישי בטרילוגיית ״שלוש הערים" לצד "דברים" ו"יום יום". הסרט ממוקם בשכונת מאה שערים בירושלים 
ומהווה דיוקן חברתי של הריטואל הדתי, של התרבות היהודית הפטריארכלית והנשים הלכודות בה.
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אריקה | תחרות בינלאומית  |  16:00 | אולם 4 | 97 דקות
 בימוי: לארס אדמן, ויליאם יוהנסון קאלן | בלגיה, נורבגיה, צ'ילה, שבדיה, בריטניה, 2020  

דרמה משפטית נוקבת ומותחת על קבוצה מתושבי העיירה אריקה בצפון צ'ילה, היוצאת למאבק משפטי כנגד תאגיד 
כרייה שבדי שהטמין באדמתה 20 אלף טון של פסולת מסוכנת. מאז ההטמנה, אלפי תושבים פיתחו סרטן ומחלות אחרות, 

וכעת דורשים תושבי אריקה צדק וקבלת אחריות.

זאב ערבות לטבי | תחרות בינלאומית | 18:15 | אולם 4 | 69 דקות
 בימוי: איוורס זווידריס | לטביה, 2020  

בגבול שבין רוסיה ולטביה, בשטח עצום של יערות, ביצות וכפרים שכוחי אל, שבו אפילו מים זורמים נחשבים למותרות, 
מתקיים משולש של מבריחים, פליטים ואוכפי חוק, הלכודים כולם במאבק הישרדות אכזרי ונואש.

התפילות של דלפין | תחרות בינלאומית | 20:00 | אולם 4 | 91 דקות
 בימוי: איפייה בלנקרוורט, אלס ון דריל | הולנד, 2021  

עדותה המטלטלת של דלפין, אישה קמרונית צעירה החיה בבריסל. כמו רבות אחרות, דלפין שייכת לדור הצעירות 
האפריקאיות שקיוו להיחלץ מהחברה הפטריארכלית בארצן, רק כדי להיקלע למעגל אחר של דיכוי במערב. בסדרת 

מפגשים עם בימאית בת ארצה, היא מגוללת את סיפור חייה בישירות, בפיכחון, אך גם בהומור ובתקווה.
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עבור ילדי המחר | תחרות בינלאומית  |  12:00 | אולם 1 | 89 דקות
 בימוי: פרנץ בוהם  | גרמניה, בריטניה, 2020   

ריאן מפגינה למען צדק חברתי בצ'ילה, פפר נאבקת למען הדמוקרטיה בהונג קונג והילדה נלחמת בתוצאות ההרסניות 
של שינויי האקלים באוגנדה. שלושתן משלמות מחיר אישי כבד, מתמודדות עם אלימות ואיומים, אך בטוחות שזו הדרך 

היחידה להבטיח את עתידו של הדור שלהן, ואת זה של הדורות הבאים אחריו.

פיוס | תחרות בינלאומית | 14:00 | אולם 1 | 82 דקות
 בימוי: מריה זידאר | סלובניה, סרביה, מונטנגרו, קוסובו, 2021  

בהרי אלבניה, נערה בת 18 נהרגת מכדור שנועד לאביה, תוצאה טרגית של סכסוך משפחתי מר. בן דודו של האב נמצא 
אשם ומרצה עונש מאסר בגין רצח. עם זאת, החוק השבטי העתיק במדינה דורש ממשפחת הקורבן לפנות לאחת משתי 

אפשרויות: סליחה ופיוס או נקמת דם. 

האמת העירומה על להקת ז'יגולי | תחרות בינלאומית | 16:00 | אולם 1 | 110 דקות
 בימוי: ויקטור בוג'ינוב | בולגריה, 2021   

"יבוא היום וכולם ידעו שכולנו בולגרים", שרו פעם גידי גוב ודני סנדרסון, ולא טעו: "האמת העירומה על להקת ז'יגולי", 
קומדיה אוניברסלית על איחוד מחדש של להקת רוק בולגרית פיקטיבית, מציעה סיפורים על נשים וגברים, הורים 

וילדים, מוסיקאים ומעריצים, כינורות וגיטרות חשמליות. 

אנחנו החזית | תחרות בינלאומית  |  18:30 | אולם 1 | 88 דקות
 בימוי: מארק ווייס | גרמניה, 2020 

סיפורו של מסע הרצח ההמוני שהוביל נשיא הפיליפינים רודריגו דוטרטה כנגד מכורים לסמים, מבעד לעיניה של 
עיתונאית אחת, כלת פרס נובל לשלום 2021, המנסה לחשוף את פשעיו לעולם, ומשלמת על כך מחיר כבד.

 פאני | תחרות בינלאומית  |  21:00 | אולם 1 | 96 דקות
 בימוי: בובי ג'ו הארט  | ארה"ב, 2021

"מהלהקות החשובות בתולדות הרוק האמריקאי, שנקברה בזיכרון ההיסטוריה ללא שום עקבות", אמר דיוויד בואי על 
להקת הנשים פאני. חמישים שנה מאוחר יותר, על רקע האיחוד של חברותיה, יוצאת בובי ג'ו הארט להבין למה זה קרה.

 שבת
 11 דצמבר

2021

1 אולם 

יום שבת 11.12 | המשך



 הקרב על אלג׳יר | מחווה לג׳אד נאמן  |  13:00 | אולם 2 | 121 דקות | הקרנה ושיחה
 בימוי: גילו פונטקורבו | אלג'יר, איטליה, 1966

שחזור של תולדות מלחמת השחרור האלג'יראית בשנים 1954-1962. תיאור אותנטי ומדוייק של אווירת הטרור והאלימות 
באלג'יר, הנאבקת על שחרורה מן הקולוניאליזם הצרפתי. 

 אנה ערביה  | מחווה לעמוס גיתאי  |  16:00 | אולם 2 | 81 דקות | הקרנה בנוכחות היוצרים
 בימוי: עמוס גיתאי  | צרפת, ישראל, 2013

יעל, עיתונאית צעירה, מגיעה יום אחד למקום, בכדי להתחקות אחר סיפור מסתורי המלווה את מותה של אם המשפחה, 
אנה, יהודיה שנולדה בפולין במחנה ריכוז ונישאה לאחר הגעתה ארצה ליוסוף המוסלמי 

 הארץ המובטחת | מחווה לעמוס גיתאי  |  18:30 | אולם 2 | 90 דקות | הקרנה בנוכחות היוצרים
 בימוי: עמוס גיתאי  | צרפת, ישראל, 2004   

הסרט מגולל את סיפורן של נשים צעירות ממזרח אירופה, שנמכרות לעסוק בזנות בישראל. הו נאספות בשדה התעופה 
בקהיר, חוצות את מדבר סיני וחבורת בדואים מעבירה אותן את הגבול באזור ניצנה.

 המדריך לג׳נטריפיקציה | הקרנה ושיחה | 21:00 | אולם 2 
 בימוי: קרן שעיו, לביא ונונו  | ישראל, 2021  

״המדריך לג׳נטריפיקציה״ עוקב אחר מאבקם של התושבים הוותיקים של יפו הנאחזים בקירות בתיהם המתפוררים כנגד 
כל הסיכויים. לעיתים נדמה כי זהו תהליך טבעי המונע ע״י כוחות השוק החופשי אך בסרט נחשף מנגנון רב שנים שנועד 

להפוך את יפו לפנינת נדל״ן.

 שבת
 11 דצמבר

2021

2 אולם 

יום שבת 11.12 | המשך



חלומות דמשק | תחרות בינלאומית | 11:00 | אולם 4 | 83 דקות
 בימוי: אמילי סרי | קנדה, 2021   

בעקבות מותה של סבתה יוצאת אמילי סרי, סורית ילידת קנדה, למסע אישי ופיוטי בין תמונות, סרטים ישנים 
וזיכרונותיהם של גולים, עקורים ופליטים מהמולדת החרבה. 

אני דור z | תחרות בינלאומית | 13:00 | אולם 4 | 101 דקות
 בימוי: ליז סמית | ארה״ב, 2021

 .Z-במבט אוהב ובגובה העיניים יוצאת הבימאית ליז סמית לחקור את העולם הטכנולוגי שלתוכו מתבגרים בני דור ה
סמית משלבת עדויות של מומחי מדעי המוח ופסיכולוגיה התנהגותית, לצד קטעי וידיאו שבני דור ה-Z מפרסמים 

ביוטיוב, בטיקטוק ובאינסטגרם, והתוצאה היא מסע מעמיק ומורכב שיגרום לכל צופה לבחון מחדש את הרגלי המסך 
הפרטיים שלו.

 107 אמהות | תחרות בינלאומית  |  15:15 | אולם 4 | 93 דקות
 בימוי: פטר קרקס  | סלובקיה, צ'כיה, אוקראינה, 2021

בבית כלא לנשים באודסה מנסות רבות מגיבורות הסרט – אסירות וסוהרות, רווקות, נשואות ואלמנות, נשים מבוגרות 
וצעירות – לתפקד כאמהות מאחורי הסורגים. כולן כאחת נאבקות במציאות בלתי אפשרית, קרה ופטריארכיאלית, ביצירה 

קולנועית מרשימה שנעה על קו התפר שבין העלילתי והדוקומנטרי.

 על אדמה ולחם | הקרנה בשיתוף בצלם  | 17:30 | אולם 4 | הקרנה ושיחה, בנוכחות היוצרים
 בימוי: איהאב טרביה  | ישראל, פלסטין, 2021  | 89 דקות

הסרט מציע מבט בלתי אמצעי על החיים תחת הכיבוש הישראלי ומציג סדרת סיפורים קצרים על חיי היומיום של 
פלסטינים המנוהלים על ידי אלימות המדינה וגחמות המתנחלים. זהו סיפורם של חיים פגיעים, בהם המצלמה היא מקור 

ההגנה היחיד.

 שבת
 11 דצמבר

2021

4 אולם 

יום ראשון 12.12



נופלים | תחרות ישראלית | 18:30 | אולם 1 | 94 דקות | הקרנה בנוכחות היוצרים
 בימוי: יצחק רובין | ישראל, 2021   

לראשונה, סרט המעמיק באופן מצמרר בבעיה המזעזעת של ההרג ופציעות של עשרות אלפי פועלי בניין הנופלים 
מפיגומים- מנקודת מבט של המשפחות השכולות. 

פרון והיהודים | תחרות ישראלית | 21:00 | אולם 1 | 73 דקות | הקרנה בנוכחות היוצרים
 בימוי: שלמה סלוצקי | ארגנטינה, ישראל, 2021

"אבא שלך גורילה ריאקציונר!" האשמת חבריו הארגנטינים של שלמה סלוצקי כנגד אביו כשותף להפלת ממשלתו 
העממית של פרון ב-1955, מוציא את שלמה למסע אל עובדות ומיתוסים בעברו של אביו.

סוף הדרך - הנשים של סטנדינג רוק   | תחרות בינלאומית | 17:00 | אולם 4 | 87 דקות | הקרנה ושיחה
 בימוי: שאנון קרינג | ארה"ב, פינלנד, 2021

 ,Dakota Access הבימאית שאנון קרינג עוקבת אחרי מאבקה מעורר ההשראה של קבוצת נשים ילידות כנגד צינור הנפט
ובוחנת את האופן שבו הוא מהדהד את הדיכוי והרדיפה של הילידים האמריקאים בארצות הברית במאות האחרונות.

 עדויות מאי 2021  |  אירוע | 19:30 | אולם 4 | הקרנה ושיחה
 ישראל, 2021

במאי 2021 דוכאו הפגנות המחאה של הפלסטינים אזרחי ישראל על ידי המשטרה באלימות חסרת תקדים. מסע ההפחדה 
כלל מעצרים אלימים והתנכלויות יומיומיות. בעקבות דיכוי חופש הביטוי והסיקור המוטה והמסית של התקשורת 

העברית, אספה קבוצת פעילות ופעילים עדויות של תושבים מותקפים ביפו ולוד.

 אלימות מתנחלים בשליחות המדינה | אירוע בשיתוף בצלם | 21:30 | אולם 4 |  90 דקות | עברית, ערבית
 כתוביות בעברית ובאנגלית

  ישראל, 2021
תקיפות באבנים, באלות, בגז, שיסוע כלבים, גירוש רועים, ניפוץ שמשות של מכוניות, הצתות, כריתת עצים, גניבת 

יבול, השתלטות על קרקע – מקבץ סרטונים מהשנה האחרונה בהם תיעדו מתנדבי פרויקט המצלמות של בצלם מקרים 
שונים של אלימות מתנחלים. 

 ראשון
 12 דצמבר

2021

4 אולם 

1 אולם 

יום שני 13.12



מקבץ קצרים ישראלים | תחרות סרטים קצרים | 17:00 | אולם 1 | 91 דקות
 בכורה בימוי: מיה ערמון | ישראל, ברטניה 

 האדמה של יאסר בימוי: ניב חכלילי | ישראל, פלסטין
 נח בימוי: ערן פליישמן | ישראל

 נכד בימוי: קלאודיו שטיינברג | ישראל, ארגנטינה
לחשוף מנגנון בימוי: עמרי ליטבק | ישראל

 הרעות | תחרות ישראלית | 19:00 | אולם 1 | 76 דקות | הקרנה בנוכחות היוצרים
 בימוי: יונתן פז | ישראל, 2021

 סרט מסע, העשוי מרצף סצנות אסוציאטיביות, סוריאליסטיות, ולא כרונולוגיות, במהלך "טיול שחרור" למדבר
של שלושת בכירי השב”כ.

גנון הלילה | תחרות בינלאומית  |  21:15 | אולם 1 | 67 דקות
 בימוי: מומוני סאנו  | צרפת, גרמניה, בוריקינה פאסו, 2021    

בכל לילה מפקידות עובדות תעשיית המין בעיירת המחוז בובו-דיולאסו שבבורקינה פאסו את ילדיהן בידי גברת קודה, 
המנהלת זה עשרות שנים גנון עבור נשים בזנות. הבמאי ממוני סאנו מתבונן במבט אינטימי, חומל ומכבד בפינה הנסתרת 

הזו, וכן בחייהן של אודיל ופארידה, שילדיהן פוקדים את גנון לילה.

כתמים | תחרות ישראלית | 17:00 | אולם 2 | 45 דקות
 בימוי: עדינה נוגה כתריאל  | ישראל, 2021

 סיפורה של עדינה, בחורה כהת עור, המחפשת אהבה, בעולם לא מתפשר. בילדותה רצתה להיות בהירת עור
כשאר הבנות בכיתתה, ובגיל 18 משאלתה התגשמה.

 עלילה | מחווה לעמוס גיתאי  |  18:15 | אולם 2 | 120 דקות | הקרנה בנוכחות היוצרים
 בימוי: עמוס גיתאי  | צרפת, ישראל, 2003 

הסרט עלילה אורג את האירועים בעקבות ״מחזיר אהבות קודמות״ מאת יהושע קנז, ככרוניקה של שקיעת הסביבה 
החברתית-אורבנית בתל אביב. הסרט הוצג בתחרות הרשמית של פסטיבל הסרטים הבינלאומי בוונציה 2003.

 אזור חופשי | מחווה לעמוס גיתאי  |  21:00 | אולם 2 | 93 דקות | הקרנה בנוכחות היוצרים
 בימוי: עמוס גיתאי  | צרפת, ישראל, 2005 

רבקה, אמריקאית צעירה שהגיעה לישראל לחפש את זהותה היהודית ונשארת בעקבות האהבה. היא נמלטת בסערת 
רגשות מאהובה ומאימו השתלטנית וחוברת אל חנה, דתייה, ממפוני ימית למסע של חברות נשית, הומור ואופטימיות.

 שני
 13 דצמבר

2021

2 אולם 

1 אולם 

יום שלישי 14.12 



 בית | מחווה לעמוס גיתאי  |  17:00 | אולם 2 | 51 דקות | הקרנה בנוכחות היוצרים
 בימוי: עמוס גיתאי  | ישראל, 1980 

בבית שהיה שייך לרופא פלשתיני עד 1948 והוכרז עם קום המדינה כ״נכסי נפקדים״, התגוררו במשך שנים זוג עולים 
מאלג’יריה ובאחרונה הוא נרכש ע״י פרופסור לכלכלה שהחליט לשפצו. תוך התחקות אחר תהליך השיפוץ, הסרט מפגיש 

את הצופים עם דיירי הבית לאורך השנים והמשפצים, מהארכיטקט היהודי ועד לפועלים הפלשתיניים.

 התזמורת האדומה | הקרנה מיוחדת  | 19:00 | אולם 1 | 120 דקות | בנוכחות הבמאי
 בימוי: קרל-לודוויג רטינגר | גרמניה, בלגיה, ישראל, 2020

שני סרטים עלילתיים בשם "התזמורת האדומה" הופקו במרחק של 18 שנה זה מזה, בגרמניה המזרחית ובצרפת. שניהם 
מתמקדים בדמות שהובילה את רשת הריגול האנטי-נאצית "התזמורת האדומה" ובלי שאף קבוצה ידעה על קיום השניה. 

אחת הּובלה בידי קצין נאצי ששירת בברלין, והשניה בידי יהודי פולני שפעל מבריסל.

מקבץ סטודנטים ראשון  | תחרות סטודנטים | 21:45 | אולם 2 | 86 דקות
 נפישות בימוי: שירי חבצלת | ישראל 
 אנא מעא'ה בימוי: שני ברט | ישראל

 ג'אק וג'טה בימוי: נתנאל יוסף | ישראל
 הבשורה על פי אליאס בימוי: יסמין שפט | ישראל

 עשני פשוטה בימוי: עדי לוי | ישראל
אדוות בימוי: יעל נודלמן | ישראל

משחק הצללים | תחרות בינלאומית  |  20:30 | אולם 3 | 90 דקות | אירוע תעשיה
 בימוי: איפייה בלנקרוורט, אלס ון דריל  | הולנד, 2021   

קבוצה של בני נוער עוסקת במשחק המסוכן ביותר בעולם: חציית הגבול באירופה. הם נולדו בסוריה, בדארפור, 
באפגניסטן ובעירק, ונמלטו על חייהם מהמלחמות שפקדו את ארצם. באירופה הם קיוו למצוא ביטחון כלכלי ואנשים 

טובים שמכבדים זכויות אדם. במקום זה, הם פגשו מחסומים, גדרות ושומרים קשוחים.

 סדנה בנושא קולנוע וזכויות אדם עם הבמאי קרל-לודוויג רטינגר 
 15:30 | אולם 5 | 60 דקות

 שלישי
 14 דצמבר 

2021

3 אולם 

2 אולם 

5 אולם 

יום רביעי 15.12



 רחובות האתמול | מחווה לג׳אד נאמן | 20:00 | אולם 1 | 92 דקות | הקרנה ושיחה  
 בימוי: ג'אד נאמן | ישראל, 1989

 מותחן פוליטי של ג׳אד נאמן השואב השראה מן הנובלה ״לנגד עיניים מערביות״ מאת ג׳וזף קונראד. הסרט הקדים
את זמנו והוא מנבא בדיוק מעורר חלחלה את רצח רבין שש שנים לפני שאירע.

 יומן שדה | מחווה לעמוס גיתאי  |  19:00 | אולם 2 | 83 דקות | הקרנה בנוכחות היוצרים
 בימוי: עמוס גיתאי  | צרפת, ישראל, 2003 

 הסרט מתעד את נוכחות הצבא הישראלי בגדה המערבית ורצועת עזה לפני ובזמן מלחמת לבנון וכולל ראיונות
עם חיילים, עם מתנחלים ועם תושבים פלסטינים.

מקבץ סטודנטים שני  | תחרות סטודנטים | 21:30 | אולם 2 | 84 דקות
 שקט רועש בימוי: אור נגה יהל עידן-צובר| ישראל 

 בלייז כנגד כל הסיכויים בימוי: יניב שלמה פיניאן | ישראל 
 הברבור המכוער בימוי: רחל לוי | ישראל
 שעמום מוות בימוי: ניצן ויינר | ישראל

 בלדה לקיבוצניק בימוי: עדי לוי | ישראל
צימאון בימוי: חן מרקוביץ' | ישראל

 15:00 - 11:00 | אולם 5  | מקבץ 

 רביעי
 15 דצמבר

2021

2 אולם 

1 אולם 

 תחרות
יצירה 
צעירה



עצם כריש | תחרות בינלאומית | 19:00 | אולם 3 | 86 דקות | הקרנה ושיחה
 בימוי: עמנואל לישה | קנדה, 2021

Zo reken )"עצם כריש"( הוא הכינוי שניתן בהאיטי לטויוטה לנד קרוזר, רכב 4×4 פופולרי בקרב ארגוני הסיוע, 
הנמצאים באי מאז רעידת האדמה ב-2010. עשור מאוחר יותר, מפלס רכב שכזה בין ההפגנות והמתרסים בבירה פורט-

או-פרנס. הנהג, פסקל, מעלה אליו תושבים לשיחות על ניאו-קולוניאליזם ועל סיוע הומניטרי, ועל ההבטחות שהקהילה 
הבינלאומית פיזרה בארצם ומעולם לא התכוונה לקיים.

 107 אמהות | תחרות בינלאומית  |  21:30 | אולם 1 | 93 דקות
 בימוי: פטר קרקס  | סלובקיה, צ'כיה, אוקראינה, 2021

בבית כלא לנשים באודסה מנסות רבות מגיבורות הסרט – אסירות וסוהרות, רווקות, נשואות ואלמנות, נשים מבוגרות 
וצעירות – לתפקד כאמהות מאחורי הסורגים. כולן כאחת נאבקות במציאות בלתי אפשרית, קרה ופטריארכיאלית, ביצירה 

קולנועית מרשימה שנעה על קו התפר שבין העלילתי והדוקומנטרי.

 ממערב לירדן | מחווה לעמוס גיתאי  |  19:00 | אולם 2 | 94 דקות | הקרנה בנוכחות היוצרים
 בימוי: עמוס גיתאי  | צרפת, ישראל, 2017

הסרט מציג הלכה למעשה את שיתוף הפעולה של אימהות שכולות ופלסטיניות כמודל של התגברות על דעות קדומות. 
כמו כן, מראיין גיתאי עיתונאים ופוליטיקאים משני צידי המתרס הפוליטי כמו בן דרור ימיני וגדעון לוי, ציפי חוטבלי 

וציפי לבני.

המסע | תחרות ישראלית | 21:30 | אולם 2 | 70 דקות
 בימוי: בימוי: איתמר וכסלר | ישראל, 2021

היו כמה גירסאות למותה של סוניה, אמא של אבא. סיפרו שהיא מתה ב-1922 בלטביה, או ב-1929 בדנמרק, או ב-1934 
בגרמניה. שהבנתי שאף גירסה אינה נכונה, לאט לאט נודע לי מה קרה.

 חמישי
 16 דצמבר 

2021

2 אולם 

1 אולם 

יום שישי 17.12



נשים דווקא בוכות | תחרות בינלאומית |  12:00 | אולם 1 | 107 דקות
 בימוי: מינה מילבה, וסלה קזקובה  | בולגריה, צרפת, 2021    

.HIV חייהן של סוניה ולורה וכל נשות המשפחה עוברות תהפוכות אכזריות אחרי שסוניה מגלה שהחבר שלה נשוי, אב לילד, ונשא 
שתי הבמאיות מובילות את צוות השחקניות בדרמה סאטירית מרירה ומשעשעת המבוססת על אירועים אמיתיים, ומהווה כתב אשמה 

חריף על יחסה של בולגריה לנשים.

אנחנו החזית | תחרות בינלאומית  |  14:30 | אולם 1 | 88 דקות
 בימוי: מארק ווייס | גרמניה, 2020 

סיפורו של מסע הרצח ההמוני שהוביל נשיא הפיליפינים רודריגו דוטרטה כנגד מכורים לסמים, מבעד לעיניה של עיתונאית אחת, כלת 
פרס נובל לשלום 2021, המנסה לחשוף את פשעיו לעולם, ומשלמת על כך מחיר כבד.

 לשחרר את רנטי | תחרות בינלאומית  |  16:45 | אולם 1 | 95 דקות
 בימוי: דיוויד גרובין | ארה״ב, 2021 

תמרה לניר יוצאת למאבק באוניברסיטת הרווארד, המחזיקה בזכות הקניין על תמונת אחד מאבות-אבותיה, העבד השחור רנטי. הקרב 
.Black Lives Matter המשפטי מתרחש במקביל לרצח ג'ורג' פלויד, ולהופעת תנועת

הרחק ממך גדלתי | תחרות בינלאומית | 19:00 | אולם 1 | 103 דקות
 בימוי: מארי דומורה | צרפת, 2020 

ניקולאס, נער בן 13, חי מינקותו בבתי אומנה וכעת, הוא מתמודד עם סיום תקופת האומנה וההחלטה האם לחזור לאמו הביולוגית. 
באמצעות התבוננות בהתרחשויות הפשוטות של היומיום, ללא מניפולציות של סאונד ושל עריכה, מצליח הבמאי לבחון סוגיות קורעות 

לב ביחסים בין המעמדות ובמבנה מערכת הסעד הצרפתית.

חלומות דמשק | תחרות בינלאומית | 21:30 | אולם 4 | 83 דקות
 בימוי: אמילי סרי | קנדה, 2021   

 בעקבות מותה של סבתה יוצאת אמילי סרי, סורית ילידת קנדה, למסע אישי ופיוטי בין תמונות, סרטים ישנים וזיכרונותיהם
של גולים, עקורים ופליטים מהמולדת החרבה. 

מלחמה ושלום | תחרות בינלאומית | 13:00 | אולם 2 | 128 דקות
 בימוי: מאסימו ד'אנולפי, מרטינה פרנטי | איטליה, שוויץ, 2020

 מהי אחריות היוצר בעת תיעוד של מלחמה? האם הוא יידע לתעד גם את השלום? אלו השאלות העומדות במרכז "מלחמה ושלום",
מסה קולנועית הבוחנת את מערכת היחסים האינטימית בין הקולנוע למלחמה, ואת הנרטיבים שדימויי המלחמה יוצרים עבורנו.
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התפילות של דלפין | תחרות בינלאומית | 15:30 | אולם 2 | 91 דקות
 בימוי: איפייה בלנקרוורט, אלס ון דריל | הולנד, 2021  

עדותה המטלטלת של דלפין, אישה קמרונית צעירה החיה בבריסל. כמו רבות אחרות, דלפין שייכת לדור הצעירות האפריקאיות שקיוו 
להיחלץ מהחברה הפטריארכלית בארצן, רק כדי להיקלע למעגל אחר של דיכוי במערב. בסדרת מפגשים עם בימאית בת ארצה, היא 

מגוללת את סיפור חייה בישירות, בפיכחון, אך גם בהומור ובתקווה.

נולד חופשי | תחרות בינלאומית | 17:30 | אולם 2 | 63 דקות
 בימוי: מתיאס ניהולם שמידט, אנה סטן האנסן | דנמרק, 2021

על רקע הבחירות הדמוקרטיות הראשונות שנערכות ב-2018 בזימבבואה לאחר הדחת הדיקטטור רוברט מוגאבה, קבוצת צעירים 
מייחלת לטעום לראשונה את החירות בארצם. אלא שהמציאות מתבררת כמורכבת וכואבת הרבה יותר.

זאב ערבות לטבי | תחרות בינלאומית | 19:30 | אולם 4 | 69 דקות
 בימוי: איוורס זווידריס | לטביה, 2020  

בגבול שבין רוסיה ולטביה, בשטח עצום של יערות, ביצות וכפרים שכוחי אל, שבו אפילו מים זורמים נחשבים למותרות, מתקיים 
משולש של מבריחים, פליטים ואוכפי חוק, הלכודים כולם במאבק הישרדות אכזרי ונואש.

אריקה | תחרות בינלאומית  |  21:30 | אולם 2 | 97 דקות
 בימוי: לארס אדמן, ויליאם יוהנסון קאלן | בלגיה, נורבגיה, צ'ילה, שבדיה, בריטניה, 2020  

דרמה משפטית נוקבת ומותחת על קבוצה מתושבי העיירה אריקה בצפון צ'ילה, היוצאת למאבק משפטי כנגד תאגיד כרייה שבדי 
שהטמין באדמתה 20 אלף טון של פסולת מסוכנת. מאז ההטמנה, אלפי תושבים פיתחו סרטן ומחלות אחרות, וכעת דורשים תושבי 

אריקה צדק וקבלת אחריות.

אני לא לבד | תחרות בינלאומית  |  16:00 | אולם 4 | 90 דקות
 בימוי: גארין הובנסיאן | בריטניה, ארמניה 

סיפורה הדרמטי ומעורר ההשראה של "מהפכת הקטיפה" של ארמניה, שהחלה בצעדה של אדם אחד והסתיימה בהתפטרותו של 
הנשיא סרז' סרקיסיאן.

פיוס | תחרות בינלאומית | 18:00 | אולם 4 | 82 דקות
 בימוי: מריה זידאר | סלובניה, סרביה, מונטנגרו, קוסובו, 2021  

בהרי אלבניה, נערה בת 18 נהרגת מכדור שנועד לאביה, תוצאה טרגית של סכסוך משפחתי מר. בן דודו של האב נמצא אשם ומרצה 
עונש מאסר בגין רצח. עם זאת, החוק השבטי העתיק במדינה דורש ממשפחת הקורבן לפנות לאחת משתי אפשרויות: סליחה ופיוס או 

נקמת דם.
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עבור ילדי המחר | תחרות בינלאומית  |  12:00 | אולם 1 | 89 דקות
 בימוי: פרנץ בוהם  | גרמניה, בריטניה, 2020   

ריאן מפגינה למען צדק חברתי בצ'ילה, פפר נאבקת למען הדמוקרטיה בהונג קונג והילדה נלחמת בתוצאות ההרסניות של שינויי 
האקלים באוגנדה. שלושתן משלמות מחיר אישי כבד, מתמודדות עם אלימות ואיומים, אך בטוחות שזו הדרך היחידה להבטיח את 

עתידו של הדור שלהן, ואת זה של הדורות הבאים אחריו.

אני דור z | תחרות בינלאומית | 14:00 | אולם 1 | 101 דקות
 בימוי: ליז סמית | ארה״ב, 2021

במבט אוהב ובגובה העיניים יוצאת הבימאית ליז סמית לחקור את העולם הטכנולוגי שלתוכו מתבגרים בני דור ה-Z. סמית משלבת 
עדויות של מומחי מדעי המוח ופסיכולוגיה התנהגותית, לצד קטעי וידיאו שבני דור ה-Z מפרסמים ביוטיוב, בטיקטוק ובאינסטגרם, 

והתוצאה היא מסע מעמיק ומורכב שיגרום לכל צופה לבחון מחדש את הרגלי המסך הפרטיים שלו.

 פאני | תחרות בינלאומית  |  16:30 | אולם 1 | 96 דקות
 בימוי: בובי ג'ו הארט  | ארה"ב, 2021

"מהלהקות החשובות בתולדות הרוק האמריקאי, שנקברה בזיכרון ההיסטוריה ללא שום עקבות", אמר דיוויד בואי על להקת הנשים 
פאני. חמישים שנה מאוחר יותר, על רקע האיחוד של חברותיה, יוצאת בובי ג'ו הארט להבין למה זה קרה.

האמת העירומה על להקת ז'יגולי | תחרות בינלאומית | 19:30 | אולם 1 | 103 דקות
 בימוי: ויקטור בוג'ינוב | בולגריה, 2021 

"יבוא היום וכולם ידעו שכולנו בולגרים", שרו פעם גידי גוב ודני סנדרסון, ולא טעו: "האמת העירומה על להקת ז'יגולי", קומדיה 
אוניברסלית על איחוד מחדש של להקת רוק בולגרית פיקטיבית, מציעה סיפורים על נשים וגברים, הורים וילדים, מוסיקאים ומעריצים, 

כינורות וגיטרות חשמליות.

ביערות האלו | תחרות ישראלית | 14:00 | אולם 2 | 85 דקות | הקרנה ושיחה
 בימוי: רונן זרצקי, יעל קיפר | ישראל, 2021

שישה ימים על גבעת טרשים בקיץ של 1961. קבוצת עולים ממרוקו נשלחת לעבודות דחק של חפירת בורות, עישוב וסיכול אבנים 
כהכנה לנטיעת עצים עבור הקרן הקיימת לישראל. כשירדו מהגבעה יבינו העולים כי חייהם, כמו הגבעה, השתנו ללא הכר. 

 הרעות | תחרות ישראלית | 16:30 | אולם 1 | 76 דקות | הקרנה ושיחה
 בימוי: יונתן פז | ישראל, 2021

סרט מסע, העשוי מרצף סצנות אסוציאטיביות, סוריאליסטיות, ולא כרונולוגיות, במהלך "טיול שחרור" למדבר של שלושת בכירי 
השב”כ.
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הוא אחי | תחרות בינלאומית | 18:45 | אולם 2 | 75 דקות
 בימוי: סילה הניבל במאית שותפה: כריסטין הנברג  | דנמרק, 2021  

סיפורו של פיטר בן השלושים, שאינו מסוגל לראות, לשמוע או לדבר, ושל אחותו כריסטין, המקדישה את חייה לטיפול בו. יצירה 
פיוטית על גורל, אהבה והקרבה.

הילדים של האוייב | תחרות בינלאומית | 20:30 | אולם 2 | 97 דקות
 בימוי: גורקי גלסר-מיולר | שבדיה, דנמרק, קטאר, 2021  

מאבקו הבלתי ייאמן של פטריציו, מוזיקאי תושב שבדיה שבתו התאסלמה, הצטרפה לדעא"ש ומתה בסוריה, לחלץ את נכדיו הקטנים 
ממחנה המעצר של ילדי המדינה האסלאמית.

פרון והיהודים | תחרות ישראלית | 14:00 | אולם 4 | 73 דקות | הקרנה ושיחה
 בימוי: שלמה סלוצקי | ארגנטינה, ישראל, 2021

"אבא שלך גורילה ריאקציונר!" האשמת חבריו הארגנטינים של שלמה סלוצקי כנגד אביו כשותף להפלת ממשלתו העממית של פרון 
ב-1955, מוציא את שלמה למסע אל עובדות ומיתוסים בעברו של אביו.

נופלים | תחרות ישראלית | 16:00 | אולם 4 | 90 דקות | הקרנה ושיחה
 בימוי: יצחק רובין | ישראל, 2021   

 לראשונה, סרט המעמיק באופן מצמרר בבעיה המזעזעת של ההרג ופציעות של עשרות אלפי פועלי בניין הנופלים מפיגומים -
מנקודת מבט של המשפחות השכולות.
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