
הלגה קלרגב' פרח של   

מה ראיתי ? מה שמעתי? מה  ,הלגה קלרהפרח של על פי  -פעילות סביב כל סרט בערכה זו  ל ותהצעכחלק ל

 הרגשתי?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מבוא לנושא ירושלים:

את ה העיר ירושלים מהווה מקור השראה ליוצרים בכלל ולבמאים ותסריטאים בפרט. ירושלים מגלמת בתוכ

ישושלים היא סוג  יה של עם ישראל, מהתנ"ך דרך סיפורי המלחמות והיסטורי שלמדינת ישראל.כל ההסטור

 של סמל לכל תולדות העם היהודי ולדתות השונות.

ומצד שני יש את  ןבעיר ירושלים יש את הצד היפה של העיר העתיקה והעיר החדשה על כל היופי שבה

והן של דמויות משולי החברה כמו המשהו לרוץ אתו סמטאות אפלוליות וסיפהצדדים החבויים יותר של 

 למשל.

ירושלים מהווה רקע לסרטים רבים גם בארץ וגם בעולם. יופיה המיוחד של העיר, שנחשבת לאחת הערים 

וון ומרתק לסיפורים היפות בעולם, והאקלקטיות שבה, ישן מול חדש, מסורת מול מודרנה מספקת רקע מג

 רבים. 

קונפליקטים רבים שקשורים בסכסוך הערבי יהודי, וקונפיקטים בין דת וחול.  העיר ירושלים מעוררת  

חלק מהסרטים שנבחרו הם אדפטציות מספרות לקולנוע, עובדה שמחזקת את הקשר בין האומנויות השונות. 

   

 

 מבוא לש"י עגנון:

יוצאת דופן  יזואלית פרשנות וש"י עגנון מהווה אתגר קולנועי מורכב , הדורש עיבוד קולנוע ליצירתו של 

מלאכת האדפטציה וההעברה מספרות לקולנוע היא מלאכה לשפה הגבוהה והיחודית שבה הוא משתמש.  

מורכבת הדורשת לעיתים נאמנות למקור או פרשנות אישית למקור. שפתו של עגנון היא זו היוצרת את 

 ה לטקסט זה. זאת אחת הסיבות האוירה הייחודית של סיפוריו. הקולנוע אמור למצוא את הנוסחה המהימנ

. שלא נמצא הרבה סרטים המתבססים על יצירותיו של ש"י עגנון  

לערכה מצורף סרט אחד שעובד הסיפור בדמי ימיה. מהווה פתח לדיון על גישות שונות לאדפטציות מחד 

  והאם הגיש של הבמאים, סלבה ולינה צ'אפלין, יצרה יצירה חדשה או יצירה הנשענת על המקור.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  297     מו מלך ירושליםיח

פרטים פילמוגראפיים:    

  במאי :עמוס גוטמן

1987שנת הפצה:   

דקות 78אורך הסרט:   

 שחקנים: אלונה קמחי , דב נבון , עמוס לביא , עליזה רוזן, יוסי גרבר.

תקציר הסרט: חימו, עלם החמודות המבוקש, מוצא עצמו במנזר שהפך לבית חולים 

צבאי, מיואש ומייחל למותו בעקבות פציעתו הקשה בקרב על ירושלים במלחמת השחרור. בינו ובין האחות היפה שמתנדבת 

לסעוד אותו מתפתחת מערכת יחסים מעוותת אך מלאת תשוקה, המעמידה לבחינה מחודשת את המתח שבין משיכה ודחייה, 

חמלה וכאב, כוח החיים ותאוות המוות - קונפליקט המוצא ביטויו גם בדיאלוגים רוויים הומור מקברי קשה לעיכול. סרט הזוי 

 ומעורר מחשבה על פי ספרו של יורם קניוק.

ובין  ,"בית צבי" . הוא למד קולנוע בבית הספר7ועלה לארץ בגיל  ,רומניהב ,טרנסילבניהגוטמן נולד ב פרטים על היוצר:

 ."נגוע"קצרים: "מקום בטוח", "פרמיירות חוזרות" ו ביים שלושה סרטים 1982–1977 השנים

  "חסד מופלא",   1987"חימו מלך ירושלים ", “ 1985 51בר “ , "נגוע" הראשון ביים את סרטו הארוך 1983 בשנת סרטיו :

1992   

 .בתל אביב ת שאולבית העלמין קרייונקבר ב 1993-עמוס גוטמן נפטר בתל אביב ב

דרך עיניהם  מלחמת השחרור גלוי, ומרבית סרטיו )פרט ל"חימו מלך ירושלים", סיפור העוסק בזוועות הומוסקסואל גוטמן היה

  .איידסעסקו בהוויה ההומוסקסואלית, והאחרון שבהם, במחלת ה (יורם קניוק של הפצועים המאושפזים, על פי סיפור של

.)עם עובד( מלך ירושלים" מויספר של יורם קניוק "חמבוסס על הסרט מקורות השראה:     

בתל אביב. במלחמת הקוממיות שירת בפלמ"ח ונפצע בקרב על העיר העתיקה. פירסם  1930יורם קניוק נולד נולד בשנת 

 סיפורים קצרים ורשימות בביקורת התיאטרון. 

 

על סמך יצירה אמנותית קיימת קודמת  סרט קולנוע הוא התהליך של יצירת אדפטציה קולנועית או עיבוד קולנועי אדפטציה:

יצירה  ומופק סרט, המהווה תסריט ואף סרט אחר. על בסיס היצירה נכתב סדרת טלוויזיה, קומיקס, מחזה, סיפור קצר, רומן כגון

   .קיימת קטגוריה נפרדת לתסריט מעובד פרס האוסקרב  .נגזרת

 .הסרט "חימו מלך ירושלים" נחשב לאדפטציה מוצלחת, הסרט שהופק אינו נופל באיכותו מהסרט ואף זכה בפרסים שונים בעולם 

דקות בממוצע, חייבים  90ה שונה לגמרי, וכאשר ספר של מאות עמודים "מתורגם" לסרט של אולם תמיד צריך לזכור שמדובר במדי

 למצוא את העיקר ולעשות וויתורים על חלק מהתכנים ועלילות המשנה. 

  

 הקשר של הסרט  לירושלים:    

 

http://www.habama.co.il/Pages/ArtPerson.aspx?Subj=4&Area=1&PeopleID=301
http://www.habama.co.il/Pages/ArtPerson.aspx?Subj=4&Area=1&PeopleID=301
http://www.habama.co.il/Pages/ArtPerson.aspx?Subj=4&Area=1&PeopleID=443
http://www.habama.co.il/Pages/ArtPerson.aspx?Subj=4&Area=1&PeopleID=443
http://www.habama.co.il/Pages/ArtPerson.aspx?Subj=4&Area=1&PeopleID=231
http://www.habama.co.il/Pages/ArtPerson.aspx?Subj=4&Area=1&PeopleID=231
http://www.habama.co.il/Pages/ArtPerson.aspx?Subj=4&Area=1&PeopleID=74
http://www.habama.co.il/Pages/ArtPerson.aspx?Subj=4&Area=1&PeopleID=74
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A6%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A6%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/1977
https://he.wikipedia.org/wiki/1982
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%92%D7%95%D7%A2_%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%92%D7%95%D7%A2_%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/1983
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8_51
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8_51
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%97%D7%99%D7%9E%D7%95_%D7%9E%D7%9C%D7%9A_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%97%D7%99%D7%9E%D7%95_%D7%9E%D7%9C%D7%9A_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A1%D7%93_%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A1%D7%93_%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/1992
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%9D_%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%9D_%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%99%D7%93%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%99%D7%93%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%98_%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%98_%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8_%D7%A7%D7%A6%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8_%D7%A7%D7%A6%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%A0%D7%92%D7%96%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%A0%D7%92%D7%96%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%A0%D7%92%D7%96%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%A8


 

בין  ,ירושליםב עמק המצלבהמבוצר השוכן ב מנזר. בירושלים תודוכסי בעמק המצלבהרבמנזר היווני אוצולם  הסרט

על בסיס  11-מאה המבנה המנזר הנראה כיום, נבנה ב .פני הים מטר מעל 750בגובה  ,רחביהרסקו ו ,גבעת רם השכונות

המנזר והכנסייה הם מהמבנים הבודדים ששרדו בירושלים בשלמותם  .מאה השישיתשנבנה ב תקופה הביזנטיתמבנה מה

   .ימי הבינייםמ

בעקבות הסיפור של יורם קניוק שנלחם במלחמת יום העצמאות. יורם קניוק נפצע בעיר ירושלים על רקע הסרט מתרחש 

במלחמה ואושפז בבית החולים עד שהתאושש. שנים לאחר מכן החליט לכתוב את ספרו השני, על התקופה הזו בחייו ועל 

  .עירבהיותו חיל צ שראה בבית החולים המראות

 עמוס גוטמן לא היה מודע בכלל לציפיות שעורר בעיבוד לסרט 'חימו מלך ירושלים'. אלו שציפו להעברה .

מדויקת של הספר התאכזבו. עמוס גוטמן לא ידע באמת מה זו מלחמת השחרור ובקושי הבין את המשמעות 

המיוחדת של ירושלים. אבל הוא הבין היטב את המצוקה של גברים סגורים בסוג של מצור. את האהבה 

הבלתי אפשרית של נערה תמה לגוש בשר חסר צורה. את האובדן המוחלט ואת השונות והבדידות. בסרט 

 הזה כמעט נבא את סופו הטרגי. 

ע לסיפור שלהם. קגם יורם קניוק וגם עמוס גוטמן הם יוצרים תל אביביים, אשר בחרו בעיר ירושלים כר  

 

 

 

 

 נקודות נוספות לדיון על  הסרט /הפעלה:

 שבירת מיתוס הלוחם   .1

טפח. דמות הלוחם הגיבור ההירואי, היא הדמות שהקולנוע הישראלי הממלכתי בעשורים הראשונים אהבה להדגיש ול  
 

וזאת עד וכולל מלחמת ששת הימים. בעקבות מלחמת יום כיפור, החלו לצוץ סיפורים  "חייל גיבור" ששב משדה הקרב  
 

ן דמות של חייל פצוע, או אלמנה שבורה , המציגים גם את החלקים הקשים של אחרי המלחמה.קולנועיים שונים שבמרכז  
  
, כשהטראומה של מלחמת יום כיפור הטילה את צלּה הכבד על הקולנוע הישראלי, התרחשה שבירתו של מיתוס 80-רק בשנות ה"

" )דובדבני(. לבן-חולהצבר הלוחם, והמסך הוצף בסרטים מקומיים שהציגו את חידלונו של המאצ'ו כ  

אינה מצליחה לתקשר עם העולם, אמנם עלילת הסרט היא על שפצועה בכל גופה  ,הסרט "חימו מלך ירושלים" מציג דמות כזאת

י הירואי כזה רק מספר שנים לאחר מלחמת יום כיפור.טרקע מלחמת העצמאות, אבל הקולנוע הישראלי היה בשל לסרט אנ  

  שליםוחימו מלך ירו עמוס גוטמן  .2

ניתן  לבחון אותם כסרטיו של "אוטר" )יוצר ייחודי בעל טביעת אצבע ייחודית( קולנועי. ואז מתגלים כל הרבדים העמוקים 

האמיתיים. אצל עמוס גוטמן בצורה הנכונה, ביותר הוא הרגש, רגש אותנטי ואמיתי שצובט ומכה בצופה. אין רגע של זיוף 

בשטח הרגשי. ולכן כשבוחנים את הסרטים אחרת מגלים את העולם שמשך את גוטמן בחבלי קסם והפנט אותו. לכן הוא 

 יכול לטפל בדמות של חמי מלך ירושלים לעומקה כי היא דמות פגועה.

 

 א. דיון על הסרט על פי הפרח של הלגה: מה ראית? מה שמעתי?מה הרגשתי?

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%96%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%96%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A7_%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%9C%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A7_%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%9C%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%A8%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%A8%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-11
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%96%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%96%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           767             ערת שולייםה

 פרטים פילמוגרפיים:

דקות.  103. 2011יוסי סידר, ישראל. :במאי ותסריט  

שלמה בראבא, ליאור אשכנזי, עליזה רוזן, עלמה זק, :שחקנים  

  לוינסון מיכה

 

 

 פרטים על היוצר: 

זוכה  ,האקדמיה האמריקאית לקולנוע חבר .ישראלי תסריטאיו במאי קולנוע הוא (ניו יורק ,1968 באוגוסט 31-נולד ב) יוסף סידר
וביים את  תסריטשל פסטיבל ברלין. כתב את ה פרס דוב הכסףו פסטיבל קאןפרס התסריט הטוב ביותר ב ,אופיר חמישה פרסי

 ,פרס אוסקרהיה מועמד לש (רון לשם תסריט בשיתוף ,2007) "בופור" ,(2004) "מדורת השבט" ,(2000) "ההסדר" סרטיםה
 .שהיה אף הוא מועמד לפרס אוסקר (2011) "הערת שוליים"ו

עם סיום לימודיו באוניברסיטה העברית, לאחר  .אוניברסיטה העברית בירושליםב ןתולדות התיאטרוו פילוסופיהב תואר ראשוןלמד ל
 .אוניברסיטת ניו יורקנסע ללמוד קולנוע ב ,בית הספר סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיהשלא התקבל ללימודים ב

 

 פרטים על הסרט:

https://he.wikipedia.org/wiki/31_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/31_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/1968
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99_%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99_%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C_%D7%A7%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C_%D7%A7%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%98_%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%98_%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/2000
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/2004
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A8_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A8_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/2007
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%A9%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%A9%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/2011
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%A1%D7%9D_%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%9C_%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%A1%D7%9D_%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%9C_%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7


הסרט עוסק  .שלמה בראבאו ליאור אשכנזי ובכיכובם של, יוסף סידר בימויו שלשכתב וביים  ישראלי סרט דרמה -ם הערת שוליי
משום  מתוסכלהישנה, ה מחקרהאב הוא איש שיטת ה .אוניברסיטה העברית בירושליםב תלמודבחוג ל פרופסורים באב ובנו, שניהם

המייצג  -וגיבור הממסד  ידוען של חוקר אחר. הבן הוא תגלית שהמחקר החשוב בחייו, עליו עמל עשרות שנים, הפך למיותר עקב
 .החדשות, שנתפסות כשטחיות בעיני האב  נאמנה את שיטות המחקר

  .2011במאי  14-ב הקרנת בכורהשם הוצג ב ,2011 פסטיבל קאןב  הסרט זכה בפרס לתסריט הטוב ביותר

ט העלילתי, בימוי, תסריט, שחקן ראשי, שחקן משנה, צילום, עריכה, עיצוב בקטגוריות: הסר 2011לשנת  פרסי אופיר וכן בתשעה
 .2011לשנת  לסרט הזר הטוב ביותר "אוסקרה"פרס אמנותי ופסקולהסרט נמנה עם חמשת המועמדים הסופיים לזכייה ב

 לינק לטריילר :

https://www.youtube.com/watch?v=KqAKUm8P1aU&t=4s 

 תקציר הסרט: 

אף הוא  ,ליאור אשכנזי בנו, אוריאל שקולניק .התלמוד הירושלמי החוקר את נוסחיו של ,פילולוג הוא שלמה בראבא אליעזר שקולניק

הוא מרצה  תיקון ליל שבועותהבן זוכה לפופולריות רבה )ב .אוניברסיטה העברית בירושליםחוקר תלמוד. שניהם פרופסורים ב

האב אינו זוכה  .האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הוא נבחר כחבר -בשישה מקומות בזה אחר זה(, ואף להוקרה אקדמית 

שקולניק האב חש תסכול רב על המחקר החשוב בחייו שירד  .פרס ישראל אתלהוקרה, והוא מתאכזב מדי שנה כאשר אינו מקבל 

ובשל השתנות האופנות המחקריות, שהפכו את המחקר העכשווי לשטחי  (מיכה לבינסון )לטמיון בשל תגלית של פרופ' יהודה גרוסמן

ביו ובכלל זה אשתו ובעיקר בעיניו והותירו את סגנון מחקרו ועבודותיו שלו מיושנות ובלתי מבוקשות. הוא חש ריחוק כמעט מכל סוב

 .בנו אוריאל, המייצג נאמנה את שיטות המחקר החדשות

 איך נולד הסרט:

פרס ישראל, סיפר שהרעיון שבלב הסרט נולד בעת שקיבל שיחת התסריטאי והבמאי של הסרט, ושאביו הוא בעצמו חתן  ,יוסף סידר
 :טלפון שבה

מהצד השני של הקו, נספחת התרבות של שגרירות איטליה בתל־אביב. היא מודיעה לי בחגיגיות שאני זוכה בפרס מטעם "

ל הרגע הזה, שבו שנה לישראל, ומוסיפה פרטים על הטקס, בזמן שאני אומר לה תודה, וחושב ע 60ממשלת איטליה לכבוד 

 ,צבי ינאי 'פרופ ,אהרן ברק 'אני חוגג את העבר אבל אין לי עכשיו כלום. ואני שואל אותה, 'מי עוד זוכה בפרס?'. 'פרופ

שים כאלה. כל הגוף שלי נעשה רפה. אני אומר לה, 'יש לי תחושה היא עונה, ומציינת עוד כמה אנ ,'אהרן צ'חנובר 'פרופ

רגע על הקו'. ובשניות והמזכירה לא אומרת לי לא. היא אומרת, 'תמתין  .'חיים סידר 'שהתכוונת להתקשר לאבא שלי, פרופ

 "האלה, כשהמתנתי על הקו, נולד הסרט

 הקשר לירושלים:

כולל , גבעת רםל רחביההמוביל מ עמק המצלבההשביל ב ,און ישראלמוזי : הסרט צולם בירושלים, ורבים מאתריה נראים בו

בנייני ו .שבו שוכן משרד החינוך, בניין לב רם, שבו היא שוכנת קמפוס גבעת רםו הספרייה הלאומית, מנחם שטרן האנדרטה לזכר

  .האומה

 :האוניברסיטה העברית בירושלים סידר הסביר מדוע בחר לעשות סרט על אודות המחלקה לתלמוד של

ה, ובחוסר זו המחלקה הקטנה ביותר באוניברסיטה, אך היא מפורסמת ברחבי העולם בשיטות הבלתי מתפשרות של"

זוטרי לחלוטין, ברגע שהתחלתי לשמוע סיפורים מתוך המחלקה יהסלחנות שלה כלפי המושג 'טעות'. גם אם הנושא הוא א

הזו, על היריבות המיתולוגית בין חוקרים, עקשנות בקנה מידה אפי, פרופסורים אקסצנטריים שחיים עם שליחות אקדמית 

 "תאהבתי בכולם, והם נהפכו למרכז של הסיפור הזהשהיא גדולה יותר מאשר החיים עצמם, אני ה

, זהו סרט שיכול להתרחש רק בירושלים, סרט על שני פילולוגים של התלמוד אב כפי שיוסי סידר עצמו אומר
יכולה להתרחש דרמה כזאת על  ,עיר הזאת שהיא מרכז היהדותובנו, חוקרים באוניברסיטת ירושלים, רק ב

ה זאת הכתבת שמראיינת )יובל שרף( את אליעזר שקולניק )שלמה בר אבא( "תחום כל כך צר" כמו שמגדיר
גיבור הסרט. עולם ומלואו נמצאים ברווח ובשוני בין שתי הדמויות הראשיות אב ובן, החוקרות תחום דומה 

 באוניברסיטת ירושלים. 

וך לדרמה כזאת. בכל סידר מספר סיפור על תחום אקדמי אזוטרי, ואך ורק בעיר הקודש, יכול סיפור כזה להפ
מקום אחר זה היה נראה כמו סערה בכס תה. הכוח והכבוד של המילה הכתובה והפרשנויות שלה כמו נשאב 

 מתוך הכוח של העיר כולה. 

 

 הצעה לפעילות:

 א. דיון על הסרט על פי הפרח של הלגה: מה ראית? מה שמעתי?מה הרגשתי?

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%98_%D7%93%D7%A8%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%98_%D7%93%D7%A8%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8_%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%96%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8_%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%96%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%91%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%91%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D7%91%D7%A7%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D7%91%D7%A7%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/2011
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%AA_%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%AA_%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%A8_%D7%9C%D7%A1%D7%A8%D7%98_%D7%94%D7%96%D7%A8_%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?v=KqAKUm8P1aU&t=4s
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%91%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%91%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8_%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%96%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8_%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%96%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94_%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94_%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F_%D7%91%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F_%D7%91%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F_%D7%A6%27%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F_%D7%A6%27%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A7_%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%9C%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A7_%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%9C%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%A8%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%A8%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D_%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D_%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A1_%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%A8%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A1_%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%A8%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F_%D7%9C%D7%91_%D7%A8%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F_%D7%9C%D7%91_%D7%A8%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D


 )התקרבות( לדמות הגיבור חריגה ויוצא דופן בה יוסף סידר.  מבחינה קולנועית הסרט נפתח בזום אין איטיב. 

 א. בקטע הסרט הזה מוצג משל החרס כמשל לפער הדורות ולהבדל בין האב ובנו

https://www.youtube.com/watch?v=ePXkrZjr83Q 

 דיון על יחסי אב ובן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 657    ערבים רוקדים 

 ערן ריקליס  :במאי

  .סייד קשוע אי ומחבר הספר:תסריט

 שחקנים ראשיים:  

 יעל אבקסיס, מיכאל מושונוב, עלי סלימאן, נורמן עיסא, קאיס נשף. 

 

 תקציר הסרט:

שנשלח ללמוד בפנימייה עברית יוקרתית  טירה ישראלי מהעיר-הסרט מספר את סיפורו של איאד, נער ערבי

מנסה לשרוד ולמצוא את  -פה, תרבות וזהות בבית הספר הוא מוצא את עצמו מתמודד עם בעיות של ש .ירושליםב

דרכו במקום שבו משתוללת סביבו מלחמה כל הזמן. הסרט בוחן את המרקם המורכב של יחסים בין היהודים 

  .לערבים בישראל וההשפעה של אירועים אזוריים על חייהם

ין השאר בכך שהוא מנסה ניסיונו של איאד להשתלב בחברה היהודית בפנימייה, ב בחלק מהעלילה אנו רואים את

להיפטר ממבטאו הערבי )באחת הסצינות המוצלחות בסרט מתאמן איאד באמירת האות פ' וחוזר שוב ושוב על 

שמה של הלהקה "דיפ פרפל"(. ברובד זה של העלילה מתפתח רומן בינו לבין נעמי )דניאל קיציס(, אחת 

 .מתלמידות המוסד

איאד, כחלק מהפעילות החברתית בקהילה שכל תלמיד במוסד  בכיוון השני מתאר הסרט את המתרחש כאשר

 נדרש לה, 

נשלח לספק חברה ליונתן )מיכאל מושונוב(, נער הלוקה בניוון שרירים ומתגורר עם אמו, עדנה )יעל אבקסיס(. בין 

 .איאד ליונתן מתפתחת ידידות אמיצה, בתמיכתה של האם, שהיא לב לבו של סרטו של ריקליס 

https://www.youtube.com/watch?v=ePXkrZjr83Q
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%94_(%D7%A2%D7%99%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%94_(%D7%A2%D7%99%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D


 מאי:פרטים על הב

 "ובסיום לימודיו עשה את הסרט הקצר "בלוז להאזנה קלה אוניברסיטת תל אביבב קולנועלמד ב ,באר שבערן ריקליס נולד בע
(1977).  

ועם תום לימודיו שם השלים את הסרט "ביום בהיר  ,Beaconsfield National Film Schoolב־ אנגליההמשיך לימודי קולנוע ב
 .(1984) "רואים את דמשק

. ועל אחדים מהם זכה אף בפרסים בישראל בעולם ,תשדירי שירותו סרטוני פרסומות ,סרטי טלוויזיה ,סרטי תעודה לאחר מכן ביים
 סרטים ישראליים באורך מלא. 10ריקליס ביים מעל ל 

גמר גביע", "הכלה הסורית", "עץ לימון"(, פערים חברתיים בישראל )"זהר",  ")ערבי-הסכסוך הישראלי: הנושאים ביצירתו של ריקליס
ז'אנרים שונים ובין קולנוע "איכותי" לקולנוע   ריקליס נע בין"המשאית"(, מוזיקה פופולרית ושחזור תקופתי )"זהר", "צומת וולקן"(. 

 .""עממי

 

 סייד קשוע ומחבר הספר "ערבים רוקדים": פרטים על התסריטאי

פרס ראש  חתן ."העיר" שבועוןובעבר ב ,"הארץ" במוסף סאטירי בעל טור .ישראלי-ערבי פובליציסטו סופר ,תסריטאי ,יתונאיע
  "גוף שני יחיד"ו "ויהי בוקר" ,"ערבים רוקדים" ,ספריו. ]1[ 2011לספרות בשנת  פרס קוגלו 2005 לשנת הממשלה לסופרים עבריים

 .שתורגמו למספר שפות מכר-רבי הם

  .ערבית-מוסלמית למשפחה משולששב טירהסייד קשוע נולד ב

באותה תקופה למדו בבית הספר תלמידים ערבים בודדים  ,ירושליםב מנויותבית הספר התיכון למדעים ולאהתקבל קשוע ל 15בגיל 
 מצד חבריו ללימודים גזעני אוטוביוגרפי "ערבים רוקדים" מספר כי בעת לימודיו נתקל לעתים ביחס-בלבד )גיבור הספר החצי

 .מכר ותורגם לשבע שפות-ו, "ערבים רוקדים", שהפך לרביצא לאור ספר הביכורים של 2002 בשנת

-הסדרה עוסקת בצורה הומוריסטית, אך נוקבת, ביחסי ערבים  ,"עבודה ערבית "דרמה הקומיתקשוע כתב את תסריט סדרת ה

 ..ישראליהודים ב

  

 

 ושלים:הקשר ליר

הנוף של ירושלים ובית הספר לאומנויות הידוע, מהווה את הרקע הויזואלי לסרט כולו. ירושלים כעיר הבירה של 

 ווה את הרקע הדרמתי המדוייק ביותר לסיפור. הישראל מ

לא גדלו בירושלים. אולם הסרט מתבסס על חייו של סייד  ,ותסריטאי ופרגם ערן ריקליס הבמאי וגם סייד קשוע ס

 –התקבל לפנימייה היוקרתית לאומנויות בירושלים. העיר ירושלים מחדדת את הקונפליקט היהודי  15בגיל ש

 ערבי. 

 העיר הקדושה לכל הדתות היא הרקע לסיפור כולו. הקונפליקט לא יכול להצטלם טוב יותר מאשר בעיר ירושלים.

געגועיו בזמן  בימי קדם ומושא העם היהודי הסוני, והיוותה מרכז חיי אסלאםול נצרותל ,יהדותל מקודשת העיר"
משום מרכזיותה בעולמם של המאמינים, הייתה העיר מוקד למלחמות וסכסוכים הנמשכים עד עצם  .גלותשהייתו ב

מהוות  21-מאה האשר ב ,שכונות העיר החדשה העיר העתיקה התפתחו סביב 19-המאה ה היום הזה. מאז סוף
מזרח ל מערב ירושלים שמפריד בין ,הר הבית רושלים השלמה עומדיאת רובה המוחלט של העיר. במרכזה של 

 . )ויקיפדיה(" ירושלים

 גלם בתוכה באופן הכי דרמטי מסובך ומורכב את הקונפליקט בו אנו חיים בלב המזרח התיכון.אין עיר אשר יכולה ל

הגיבור של הסרט איאד )תאופיק ברהאם( מנסה להתקבל להתקבל על ידי החברה הישראלית, יש לו חברה 
רה כולם ישראלית ומעין משפחה מאמצת ישראלית. אליה נשלח לסייע לבן הנכה יונתן )מכאל מושונוב(. לכאו

 אוהבים את כולם אבל 

 הזמן.כל  נמצא שםהקונפליקט  

 

 הצעה לפעילות:

 דיון על הסרט על פי הפרח של הלגה: מה ראית? מה שמעתי?מה הרגשתי? .א

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%A8_%D7%A9%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%A8_%D7%A9%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%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_%D7%A2%22%D7%A9_%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91_%D7%98%D7%99%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%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_%D7%A2%22%D7%A9_%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91_%D7%98%D7%99%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/1977
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/1984
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%98_%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%98_%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%98_%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%98_%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9F_%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9F_%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A9%D7%93%D7%99%D7%A8_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A9%D7%93%D7%99%D7%A8_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A1%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A1%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%90%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%90%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94_%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94_%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94_%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/2005
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%A7%D7%95%D7%92%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%A7%D7%95%D7%92%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%93_%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A2#cite_note-1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9D_(%D7%A1%D7%A4%D7%A8)&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9D_(%D7%A1%D7%A4%D7%A8)&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%95%D7%99%D7%94%D7%99_%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%95%D7%99%D7%94%D7%99_%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A3_%D7%A9%D7%A0%D7%99_%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A3_%D7%A9%D7%A0%D7%99_%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91-%D7%9E%D7%9B%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91-%D7%9E%D7%9B%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%94_(%D7%A2%D7%99%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%94_(%D7%A2%D7%99%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99_%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_(%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/2002
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%9E%D7%94_%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%9E%D7%94_%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%9D_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%9D_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%AA_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%AA_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-19
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-19
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%94_%D7%9E%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%94_%D7%9E%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-21
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D


. הבמאי מצליח להסתכל בצורה חדה עם קריצה הקונפליקט במילים פשוטות "אבא עובד מחבל" .ב

 ישראלי ערבי.הומוריסטית האופיינית לסייד קשוע, בקונפליקט ה

https://www.youtube.com/watch?v=tT61Tuj9RrA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 880     משהו לרוץ אתו

 עודד דוידוף בימוי:

 נוח סטולרמן, דוד גרוסמן תסריט:

 ספרו של דוד גרוסמן משהו לרוץ אתומבוסס על: 

 יובל מנדלסון, צחי גראד.בר בלפר, יונתן בראור,  שחקנים:

הסרט  .2006 שיצא לאקרנים בשנת עודד דוידוף של בימויוב קולנוע ישראלי סרט
 ."מישהו לרוץ אתו" ,דויד גרוסמן של ספרו מבוסס על

-, והיה מועמד לשנים2006בשנת  פסטיבל הקולנוע ירושלים סרט זה פתח את

 כמעט בכל הקטגוריות המיועדות לשחקנים וליוצרים ,פרסי אופיר עשר

 

 תקציר הסרט:

מנגנת בגיטרה ושרה. אך  ,ירושלים ת ברחובותעזבה את ביתה, ואיש איננו מבין מדוע. היא מסתובב( בלפר)בר  16-תמר בת ה

נער ביישן וגמלוני, משתנים  ,(אור-יונתן בר )המתח ברחובות אלה עולה, בגלל פני האנשים המאיימים במבטם עליה. חייו של אסף

כולם מתייחסים  )כלב הבעלים שלכאשר לקח על עצמו משימה פשוטה לכאורה, שהתגלתה כמסובכת מאוד. יהיה עליו לאתר את 

במהלך החיפוש, מובל אסף על ידי הכלב,  .ירושלים לכלב כאל כלבה, אך תמר יודעת שזה כלב זכר( עזוב שנמצא ברחובות

למפגשים עם דמויות מגוונות, ולמקומות שונים, שבאמצעותם הוא נחשף לסיפורה של תמר. כחודש לפני שהתחילה משימתו זו של 

צעירה, עם כלבה דינקה, למסע חיפוש ברחובות ירושלים אחר אחיה שי. שי נקלע לבעיות שונות אצל  מוזיקאית, אסף, יצאה תמר

מוזיקליים, צעירים עם בעיות בבית או יתומים. תמר נכנסת למעון וכך נלכדת בעלילה מסוכנת. בעל מעון לילדים  (צחי גראד )פסח

https://www.youtube.com/watch?v=tT61Tuj9RrA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%98_%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99_%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99_%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%93_%D7%93%D7%95%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%93_%D7%93%D7%95%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/2006
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%99%D7%93_%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%99%D7%93_%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%94%D7%95_%D7%9C%D7%A8%D7%95%D7%A5_%D7%90%D7%AA%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%94%D7%95_%D7%9C%D7%A8%D7%95%D7%A5_%D7%90%D7%AA%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8_%D7%91%D7%9C%D7%A4%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8_%D7%91%D7%9C%D7%A4%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F_%D7%91%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%A8&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F_%D7%91%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%A8&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%97%D7%99_%D7%92%D7%A8%D7%90%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%97%D7%99_%D7%92%D7%A8%D7%90%D7%93


 –של אסף ושל תמר  –אסף, נדהם מסיפורה של תמר, הוא יוצא בעקבות הנערה שמעולם לא הכיר. הסרט מתקדם בשני צירי זמן 

 .אמת אהבתבמהלך מסעות ההתבגרות של שתי הדמויות, שבסופם יגיעו לגילוי עצמי ול

 טריילטר:

hG7wLQnaU-https://www.youtube.com/watch?v=E 

  על הבמאי עודד דוידוף:

", זכה בצל"ש בתחרות הסרט 96סרט ביכוריו, "אוקטן  .בית הספר סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיההוא למד ב .ירושליםדוידוף נולד ב
ותר בכל הזמנים, של בית הספר נבחר כאחד מעשרת הסרטים הטובים בי ,(1994) "שלו, "בידיים טובות סרט הגמר .1993 הקצר

 ים.סם שפיגל. זכה בפרסים בפסטיבל מינכן ובפסטיבלים נוספ

, 1996-מ לימור נחמיאס של רב המכר מותחן קומי המבוסס בחופשיות על ,"מרס תורכי" ביים דוידוף את הסרט 2001 בשנת
הסדרה הפכה לסרט  .שם אותוב דויד גרוסמן של ספרו המבוססת על ,"מישהו לרוץ איתו" ביים את הסדרה 2005 "צבוטותי". בשנת

והיה לסרט הישראלי הראשון שפתח פסטיבל  20066ביולי  טיבל הקולנוע ירושליםפס קולנוע בשם זה, שהוצג בערב הפתיחה של
 .זה

 על הסופר דוד גרוסמן:

כבר בגיל  .ספרות יידיש כולל ,ספרות ולמיכאלה, ירושלמית. בבית למד לאהוב ,פולין ליצחק גרוסמן, יליד ,ירושליםדויד גרוסמן נולד ב
יחידה תשע היה כתב צעיר. אחיו הצעיר, ניר, הוא עיתונאי ספורט. לפני שהחל לכתוב, עבד כמגיש רדיו. לאחר שירותו הצבאי כנגד ב

 .תיאטרוןו פילוסופיה אוניברסיטה העברית בירושליםהמשיך גרוסמן בעבודתו ברדיו ולמד ב ,8200

והגיש לו לקריאה את סיפוריו הראשונים. הסיפורים  גבריאל צורן' פרופ כאשר פגש את 1979 רוסמן החל בקריירה ספרותית בשנתג

יהודה בבחן את החיים  ,"חיוך הגדי" ,הראשון שלו רומןה.]3[ סימן קריאה כתב העתשהחל לפרסמם ב מנחם פרי' הועברו לידי פרופ

פרס ראש זכה דויד גרוסמן ב 1984בשנת  .שמעון דותןספר זה הפך לסרט, בבימויו של .ישראל תחת שלטון ושומרון
 .ליצירה הממשלה

דוד  .תיעוד )1987 :(הזמן הצהוב, רומאן )1986 :(עיין ערך: אהבה רומאן )1983 :(חיוך הגדיבין ספריו הבולטים:  

 הספר " משהו לרוץ אתו" זכה בפרס אופיר לספרות. נים.גרוסמן כתב גם ספרי ילדים ושירים חלקם בוצעו על ידי זמרים שו

 באלבומה הדג נחש פוליטיים. השיר בוצע על ידי להקת סטיקריםהמורכב מ ,"שירת הסטיקר"  את השיראף כתב  2004בשנת 
 .להיטוהפך ל  ,"חומר מקומי"

 

 

 

 הקשר לירושלים: 

 בירושלים.  ווגדל ונולדדוידוף  דועודדוד גרוסמן 

אני מנסה לחזור לירושלים עם "נולד ולמד קולנוע בירושלים, עבר לגור בהרצליה אבל אומר   עודד דוידוף

הסרטים שאני עושה, גם 'מישהו לרוץ איתו' וגם עם סרט חדש שאמור להתרחש בירושלים. לגור בירושלים 

 ." נראה לי שלא אוכל כי כל העבודה שלי נמצאת בתל אביב, אז זה קצת מסובך

במידה רבה כמו זו שהופיעה השנה בסרט ישראלי  -ה בסרט היא ירושלים. עיר הבירה של דוידוף הגיבורה החבוי

היא מבחינות רבות יותר ירושלים של מטה מזו של מעלה. דרך  -אחר, "קרוב לבית" של דליה הגר ווידי בילו. 

אנושית. אין בה מן  אבל -המצלמה של ירון שרף )שצילם גם את "קרוב לבית"( ניבטת עיר מלוכלכת, ענייה 

הקדושה הירושלמית. הנוף ואתרי התיירות המוכרים מופיעים רק ברקע, כפי שחווים אותם תושבי העיר שכבר 

 .כמעט אינם מודעים ליופיו של המקום שבו הם חיים

זה ספר שבפעם הראשונה שקראתי אותו " החיבור עם דוד גרוסמן היה קודם כל עבורו מפגש ירושלמי : 

זה שהוא צריך להיות סרט. 'מישהו לרוץ איתו' זה דוד גרוסמן בשבילי, שהוא סופר שאני כל כך  חשבתי על

אוהב, גרוסמן הוא ירושלמי ואני זוכר שבפגישה הראשונה כמו שירושלמים יושבים ומדברים, פתאום אני מכיר 

הכיר, כי הוא ישב  את מי שהוא מכיר, את אבא של החבר הכי טוב שלי שניהל את הספרייה ב'אגד' גם דוד

שם כל היום כשהיה ילד, ואיכשהו כל האלמנטים מתחברים וכשדיברנו על 'מישהו לרוץ איתו' דיברנו על 

 . המקומות שבהם הסיפור מתרחש וכמובן שהתחברנו לאותם מקומות ואנשים

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=E-hG7wLQnaU
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%A1%D7%9D_%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%9C_%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%A1%D7%9D_%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%9C_%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/1993
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%98_%D7%92%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%98_%D7%92%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/1994
https://he.wikipedia.org/wiki/2001
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%A1_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%A1_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91_%D7%9E%D7%9B%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91_%D7%9E%D7%9B%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8_%D7%A0%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8_%D7%A0%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/2005
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%94%D7%95_%D7%9C%D7%A8%D7%95%D7%A5_%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%95_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%94%D7%95_%D7%9C%D7%A8%D7%95%D7%A5_%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%95_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%99%D7%93_%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%99%D7%93_%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%94%D7%95_%D7%9C%D7%A8%D7%95%D7%A5_%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A9
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99
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, יש לנו את זה היה מאוד מרגש, כל העבודה על הסרט הייתה כאילו אנחנו מכירים אחד את השני המון זמן"

אותה שפה והיה בזה משהו קל וכיף. אני מאוד מתחבר למסר של הסרט, למה שהוא אומר לגבי נוער וסמים 

והקושי של נוער, זה עבד על המון בני נוער וכל אחד מצא את נקודת ההזדהות שלו עם הסרט הזה. זה מעניין 

של גרוסמן מדבר לכל אחד. נח סטולמן  שהוא די הצליח בעולם, הוא זכה בפסטיבלים, איכשהו הסיפור הזה

כתב את התסריט ואגב גם הוא ירושלמי, החיבור שלו עם דוד היה חזק גם כן, ונראה לי שזה בגלל המקום 

 ( .htmlhttp://www.nrg.co.il/online/54/ART1/914/614) ." שאנחנו באים ממנו

 ומאחוריה גרפיטי שכתוב עליו 'כל הכבוד לצה"ל'",  'Wild Horses' יש בסרט סצינה שבה הגיבורה שרה את"

  .זו ירושלים  אומר דוידוף "

 

 הצעה לפעילות:

 דיון על הסרט על פי הפרח של הלגה: מה ראית? מה שמעתי?מה הרגשתי? .א

אם מתעסקים בה בעניינים של חול אז אנחנו רגילים לחשוב על ירושלים בהקשרים של קדושה ו .ב

 לרוב זה קשור לכדורגל. בסרט הזה דרך הדמויות והסיפור אנחנו רואים את ירושלים האחרת. 

 מתפרנסים משירה ברחובות ירושלים .עולם של "קבצנים" זמרי רחוב ש       

גרפיטי שכתוב עליו  ומאחוריה  )ראולינג סטונס(  'Wild Horses' יש בסרט סצינה שבה הגיבורה שרה את

 https://www.youtube.com/watch?v=P0WIQ9E_Ve0  'כל הכבוד לצה"ל'", 

 סצנה שיש בה לאומיות וחול . דונו במשמעות של הצדדים השונים של העיר ירושלים בסצינה זאת.

 

 

 

 560       דורת השבטמ

 : יוסי סידרותסריט איבמ

 אסי דיין, משה איבגי, מאיה מרון, חני פירסטנברג, מיכאלה עשת שחקנים: 

 שיצא  יוסף סידר של בימויוב קולנוע ישראלי סרט הוא מדורת השבט על הסרט:

 .2004 לאקרנים בשנת

 והן בקרב קהל הצופים, אך זכה גם  קולנועהסרט זכה להצלחה, הן על ידי מבקרי ה

 שבמרכזו עומדת העלילה, בטענה שציבור  ,דתי לאומיליחס שלילי בקרב הציבור ה

. וזכה בפרסים  פרסי אופיר גרף הסרט חמישה 2004בספטמבר  .מושחתו שמרן ,מתנשא , אליטיסטיזה מצטייר כ

 בפסטיבלים נוספים בעולם.

 

 תקציר העלילה:

 ,ציונית דתית משפחה ומספרת על ,1981 של שנת ירושליםהעלילה מתרחשת ב

 יתמ –לשתי נערות  הורית-אם חדאלמנה ו ),מיכאלה עשת) שבראשה עומדת רחל גרליק

 ה לבסס מעמד משפחתה, רוצה להתקבל לגרעיןרחל, אשר מנס (, מאיה מרון) אסתי (חני פירסטנברג)

 .שומרוןב התנחלות המייסד
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA
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וליחסים רומנטיים בציונות הדתית. ביהודה ושומרון בערכים מול נוחיות כמניע להתנחלות והסרט דן בשאלות 

הגרעין בודק בציציות את כל מי שמבקש להצטרף אליו, ספק מתוך דאגה לעתיד ההתנחלות וספק מתוך רצון אנוכי 

אדם מפונק  ( יהורם גאון) ,ידוע חזן ל רחל להתחתן עםלהרחיק ממנו את מי שיזדקק לעזרת זולתו. הגרעין לוחץ ע

   .התנהגותו עומדת בסתירה לערכיה של הציונות הדתיתשואנוכי 

לה רחל דואגת שבנותיה ישמרו על כללי הקהילה, ומנסה למצוא גבר, שישמש כחתנה, כדי לעבור את ועדת הקב

במקביל לתהליך שעוברת רחל, שבמהלכו היא יוצאת עם נהג  (.אסי דייןר )של היישוב, שבראשה מוטקה קופפ

המשנה את נקודת מבטה, עוברות בנותיה תהפוכות רגשיות. אסתי, אשר  (, גימשה איב)  הסעות בשם יוסי

למרות התנגדות אמה.  (, יהודה לוי) חייל מתנגדת בכלל למעבר לגרעין, מנהלת מערכת יחסים לפני החתונה עם

לא מרחיקה ממסגרתה כדי  בני עקיבא שהנהלת, שחבריו, קבוצת עבריינים(, אושרי כהן) תמי מתחברת עם רפי

 .תוקפים אותה מינית ,של התנועה מוניטיןלא לפגוע ב

 

 פרטים על היוצר:

האקדמיה האמריקאית  חבר .ישראלי תסריטאיו במאי קולנוע הוא ניו יורק ,1968 באוגוסט 31-נולד ב יוסף סידר

של פסטיבל ברלין.  פרס דוב הכסףו פסטיבל קאןפרס התסריט הטוב ביותר ב ,יראופ זוכה חמישה פרסי ,לקולנוע

 תסריטכתב את ה

שהיה  (רון לשם תסריט בשיתוף ,2007) "בופור" ,(2004) "מדורת השבט"" ,(2000)ההסדר" סרטיםוביים את ה 

 .שהיה אף הוא מועמד לפרס אוסקר (2011) "הערת שוליים"ו ,פרס אוסקרמועמד ל

במקביל למד  ."טלעד" לאחר שחרורו עבד כתאורן ומנהל במה באולפני .סיירת צנחניםבסדיר ב צה"לשירת ב

חלק משכרו שולם לו על ידי  .אוניברסיטה העברית בירושליםב תולדות התיאטרוו פילוסופיהב תואר ראשוןל

 .ששמו "אורי ועליזה" שסידר כתב וביים סרט קצר  "טלעד" בציוד להפקת

 ,בית הספר סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיהר שלא התקבל ללימודים בעם סיום לימודיו באוניברסיטה העברית, לאח

 .אוניברסיטת ניו יורקנסע ללמוד קולנוע ב

 הקשר לירושלים:

, יוסי ומשפחתו התגוררו בשכונת בית וגן. במהלך הסרט כולו 6יוסי סידר עלה עם משפחת ארצה שהיה בן 

האם האלמנה המגדלת את שתי בנותיה, רוצה לעבור  נוצר מתח במשפחה על רקע מקום המגורים. 

 ,היאלהתנחלות הסיבה שהיא מעדיפה לעזוב את העיר ירושלים ושומרון.   דהיהומירושלים להתנחלות ב

 שהיא מאמינה שזה יעלה את מעמדה ואת מעמד בנותיה. 

קשות מחלקים שונים במגזר הדתי, שטענו שסידר תאר את הציונות הדתית ככלי  תהסרט זכה לביקורו

וך זה נרמז שהעיר ירושלים אינה של הבנות לשידוך טוב. מת סיכויהןלהעלאת המעמד בחברה להגברת 

על מנת לזכות במעמד גבוהה יותר "קדושה" מספיק ומי שגר התנחלות מעמדו בחברה הדתית גבוהה יותר. 

  משפחה דתית צריכה לעזוב את עיר הקודש לטובת התנחלות ביהודה ושומרון.

/www.inn.co.il/Articles/Article.aspx/3275http:/ 

 

 הצעה לפעילות:

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%97_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%97_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%9D_%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%9D_%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%99_%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%99_%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%90%D7%99%D7%91%D7%92%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%95%D7%99_(%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%9F)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%95%D7%99_(%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%9F)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%99_%D7%9B%D7%94%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%99_%D7%9B%D7%94%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/31_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/31_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/1968
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99_%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99_%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C_%D7%A7%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C_%D7%A7%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%98_%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%98_%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/2000
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/2004
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A8_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A8_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/2007
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%A9%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%A9%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/2011
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9C%D7%A2%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9C%D7%A2%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%98_%D7%A7%D7%A6%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%98_%D7%A7%D7%A6%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%A1%D7%9D_%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%9C_%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%A1%D7%9D_%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%9C_%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
http://www.inn.co.il/Articles/Article.aspx/3275


 דיון על הסרט על פי הפרח של הלגה: מה ראית? מה שמעתי?מה הרגשתי? .א

 החניכים בבני עקיבא צופים בסרט "מבצע יונתן" שבו מככב יהורם גאון. באחת הסצנות  .ב

אינטרטקסטואליות  שמציע לנו גאון מגלם גם את דמותו  של הרב  שמנסים לשדך לאם רחל . דונו ב
  יוסי סידר בסצנה הזאת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ישמח חתני

                                         אמיל בן שמעון  במאי:

 : שלומית נחמה תסריט

 דקות.  93. 2016ישראל . 

 עינת שרוף, שחקנים: אוולין הגואל, נגאל נאור, אורנה בנאי, 

 אביב אלוש, איציק כהן, 

 על הסרט:

פרסי  5-והיה מועמד ל ,2016 בספטמבר 29-הסרט יצא לאקרנים ב ישמח חתני
מקובל בקרב יהודי קהילות המזרח, שמלווה חתונות ועליות לתורה. הפיוט משמש גם כשיר הנושא של  פיוט נקרא על שם ,אופיר

 .ית חדדשר הסרט בביצוע

כאשר עזרת הנשים בבית הכנסת קורסת ובמקביל מטלטל שעולמה קהילה ירושלמית שלווה  הסרט מספר על
. בעוד הגברים נסחפים אחריו, יוצאות נשותיהן למאבק על מקומן ומעמדן בניסיון לקהילה רב כריזמטי צעירמגיע 

 ולעמוד על זכותן לעזרת נשים בבית הכנסת. לאחד מחדש את הקהילה

 טריילר:

https://www.youtube.com/watch?v=nTR5hn473Go 

https://he.wikipedia.org/wiki/29_%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/29_%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/2016
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A7%D7%A1_%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%99_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8_%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA_2016
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A7%D7%A1_%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%99_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8_%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA_2016
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A7%D7%A1_%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%99_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8_%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA_2016
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%97%D7%93%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%97%D7%93%D7%93
https://www.youtube.com/watch?v=nTR5hn473Go


 תקציר העלילה:

בבית  עלייה לתורהבהשלווה והאוהבת מתאספת לחגוג את בר המצווה של אושר )הבוכרית( הילת מוסאיוף ק
הנשים הגורמת לפציעתם של כמה מחברי הקהילה   הכנסת הקהילתי. החגיגה מופרעת בשל התמוטטות עזרת

ון, סבו של ומביאה לתרדמתה של אשת רב בית הכנסת. התרחשויות אלה מביאות את הרב למצב נפשי קשה וצי
 .אושר, מטפל בו במסירות ודואג שלא יחסר לו דבר

הקהילה מתקשה להתאושש מהאסון הקשה שפקד אותה וגם מחפשת מקום תפילה חלופי עד שבית הכנסת 
עד שהרב דוד, צעיר  מניין ישוקם. כשזה נמצא בדמות חדר אחר בשכונה, לא מצליחים החברים למצוא אפילו

ומסור להלכה תושב השכונה, מנצל את ההזדמנות כדי לקבץ סביבו את גברי הקהילה. הוא משתמש בסמכותו 
שלו כדי להנחות את הגברים לעודד את נשותיהם להתחזק בצניעות, תוך שכנועם שהאסון שפקד את  מהכריזוב

במצוות. הנחיות אלה של הרב מביאות אותו לעימות עם אתי, סבתו של   בית הכנסת קשור לחוסר הקפדה זו
אושר, וגוררות סכסוך מתמשך בין הגברים לנשים ואף בין הנשים לבין עצמן. השיא 

ע כאשר הרב מחליט על דעת עצמו לייחד את הכסף שאספו הנשים לשיפוץ מגי
בטענה כי מעשה זה קודם  ,ספר תורה עזרת הנשים לכתיבת

 .העזרה  לשיפוץ הלכתית מבחינה

שבה מלמד הרב דוד והוא  ישיבההעימות מביא את נשות הקהילה להפגין מול ה
אחד מתלמידי הרב, המתנגד למעשי רבו  מגיע לסיומו רק בעזרתו של נפתלי,

 .ומבקש לשאת לאשה את אחייניתה היתומה של אתי

 :, אמיל בן שמעוןעל הבמאי

בשכונה יפו ד' שכונה ערבית  נולד וגדל ביפואמיל בן שמעון תסריטאי ובמאי, 
צעיר  עבר לתל אביב בגילגדל במשפחה מסורתית מרוקאית  למשפחה עם שלושה אחים.  יהודית משותפת .

 והתחיל לעסוק בקולנוע וטלוויזיה.

. סדרת דרמה לנוער. ערוץ מאיב"פלאשבק"  . סרט קולנוע באורך מלא. מאי: ב"ישמח חתני"רקע מקצועי:  
תסריטאי  – "קטמנדו". הוט –סדרת דרמה לנוער. ערוץ זום  תסריטאי ובמאי. "סוסי פרא".  הוט.  -הילדים 
"מעורב הוט. . סרט טלוויזיה באורך מלא. תסריטאי ובמאי – ה""עד מדינרשת. . סדרת דרמה ובמאי.

 רשת. כתיבה מערכונים. "זהו זה".. קשת. תסריטאי – "1+2עונה  -ירושלמי 

בן שמעון עבר מסלול קולנועי שונה ומעניין מהרגיל. הוא התחיל ללמוד בבית ספר ערב לתסריטאות, והתקבל 
על כתבי אריסטו. חודשיים אחרי תחילת הלימודים הוא כבר מיד לשנה ב', לאחר שהצליח במיוחד במבחן 

התמנה למורה לתוכנת עריכה. אחר כך עזב ועבר ללמוד במסלול לתסריטאות של סם שפיגל. לדבריו, הסיבה 
היחידה שלא בחר ללמוד בימוי, אף שזה היה חלומו, היא כי "לא יכולתי לראות את עצמי לומד ארבע שנים 

 ."בעיר בלי ים

 

 : , שלומית נחמהתסריטאיתעל ה

בבית דתי, עברה לגור עם משפחתה בירושלים, בשכונת הבוכרים היכן שאביה גדל.  נולדה בפתח תקווה 
והסיפור הוא הסיפור של השכונה בה שלומית גדלה. האנשים וצורת החיים לקוחים מהביוגרפיה של שלומית  

 מית חזרה בשאלה. ומשפתו של אביה. משפחתה של שלומית הלכה והתחרדה ושלו

 הקולנועי הראשון של שלומית נחמה עד לסרט הזה יצרה לטלוויזיה.  הפרויקטזהו 

 

                                                                                                    קשר לירושלים:

ת הכנסת שלהם. הסרט מראה את הקשיים של קהילה בשכונת הבוכרים ובי הסרט עוסק בקהילה הבוכרית בירושלים
 קטנה יחסית להתקיים מבחינה דתית וכלכלית. 

שכונת הבוכרים שוכנת  .יהודי בוכרה על ידי 1894 שנבנתה בשנת ,ירושלים היא שכונה בלב הבוכריםשכונת 
נווה  ,שמואל הנביא ,ארזי הבירה ,ממזרח בית ישראל בחלקו הצפוני של מרכז ירושלים, וגובלת בשכונות

  .מדרום גאולהו כרם אברהםצפון למערב ו-בקשת ממזרח ל ארזהתו 80גוש  ,מחניים,צבי

 של הקהילהזכר לתקופת העושר הפאר  שכונת הבוכריםהארמון" ב" חפץ-בית יהודיוף      

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/1894
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_(%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_(%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%96%D7%99_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%96%D7%99_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94_%D7%A6%D7%91%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94_%D7%A6%D7%91%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94_%D7%A6%D7%91%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D_(%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D_(%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A9_80
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A9_80
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A8%D7%9D_%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A8%D7%9D_%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%94_(%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%94_(%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A3-%D7%97%D7%A4%D7%A5


בשנת  .ירושליםל בוכרה עלו יהודי 1890–1880-ובמיוחד בשנות ה 19-המאה ה של 70-החל משנות ה
איש,  200-, עם הקמת השכונות החדשות בירושלים אשר מחוץ לחומות והגעת מספר חברי הקהילה לכ1889

קודש בוכארה וסביבותיה". הם החליטו להקים -קהילתהתאגדו יהודי בוכרה בחברה ושמה "חברת ציון מ
ויחפר באר אחרת ולא רבו " :בראשית שכונה לקהילה בעיר, אשר תיקרא "רחובות", בעקבות הפסוק מספר

רו כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ". לשם בניית השכונה שלחו חברי עליה ויקרא שמה רחובות ויאמ
הקהילה אגרת מיוחדת ליהודי בוכרה ובה ביקשו את תרומתם על מנת ש"שם קהילתנו יגדל ויתנוסס תוך עיר 

 ."קדשנו ותפארתנו

ונמים ממערב לשכונת בית ישראל, במקום שהיה מבודד יחסית מציר ההתפתחות ד 65-נקנו כ 1891 בשנת
על רקע הבנייה  .בית הכנסת מוסיוף שנים, עם בנייתו של 3הבנייה החלה כעבור  .רחוב יפו של העיר לאורך

היהודית המפוארת ביותר  שכונהשל אותה תקופה, נחשבה שכונת הבוכרים ל ירושליםהיהודית הפשוטה ב
 . בעיר

וחלקם אף נהרסו. כמו כן, התמעטה  עם הזמן איבדה שכונת הבוכרים מזוהרה ונזנחה. בתיה היפים התיישנו,
  .חרדים וכיום מאוכלסת השכונה בתושבים ,בוכריתבה הקהילה ה

 

 הצעה לפעילות:

 ? מה שמעתי?מה הרגשתי?ידיון על הסרט על פי הפרח של הלגה: מה ראית .א

שבאמצעות כוחן כקבוצה הן בשכונת הבוכרים בירושלים, הסרט מספר על קבוצת נשים  .ב

ת האמירה הזאת על מצליחות לעשות שינוי בחברה הדתית והשמרנית שבה הן חיות. נתחו א

 רקע הסרט. 

מאחורי הקלעים של הסרט. בדקות הראשונות של הקטע מצטרף לינק של הצעה לדיון קולנועי:  .ג

הזה מתוארת סצינה בה יש הרבה פעלולים "סצינת קריסת המרפסת בבית הכנסת." צפו בדקות 

 הראשונות של הקטע ודונו בקשיים של הפקת סצינה כזו.

https://www.youtube.com/watch?v=ERVhkT4k5Lc&t=608s 

 

 

                                      491      שי עגנון

 מי ימיה                                                                                             בד

 לינה וסלבה צ'פלין :במאי/ת

 צק ברקמן, סיון לוי, מוריס כהן :שחקנים

 2010שנת הפצה : 

 :תקציר הסרט

בדמי ימיה" הוא עיבוד עכשווי לסיפורו של ש"י עגנון, המתרחש בנופיה הצחיחים של עיר על גבול המדבר. "
תרצה, נערה יתומה מאם החיה עם אביה, נשבית בקסמיו של עקביה מזל, מרצה לספרות עברית במכללה 

תרצה הולכת ומתאהבת במזל עד כדי אובססיה. היא בה היא לומדת. נרדפת על ידי סודות עברם המשותף, 
מחפשת את קרבתו על אף רתיעתו ממנה, דוחה את חששותיהם ואזהרותיהם של הקרובים אליה, ועושה כל 

 .שביכולתה בכדי לזכות בליבו של מזל

 דקות: 57לינק לסרט המלא 

/www.youtube.com/watch?v=nOC3JIovg2Ehttps:/ 

 אדפטציה:

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-19
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-19
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/1891
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91_%D7%99%D7%A4%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91_%D7%99%D7%A4%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=nOC3JIovg2E


קיימת קודמת על סמך יצירה אמנותית  סרט קולנוע הוא התהליך של יצירת אדפטציה קולנועית או עיבוד קולנועי הוא 

יצירה  ומופק סרט, המהווה תסריט ואף סרט אחר. על בסיס היצירה נכתב סדרת טלוויזיה, קומיקס, מחזה, סיפור קצר, רומן כגון

   .קיימת קטגוריה נפרדת לתסריט מעובד פרס האוסקרב  .נגזרת

מה שמייחד את ההעברה הזאת מספרות לקולנוע הוא הדרך ל היצירה של ש"י עגנון "בדמי ימיה" , מבוסס עהסרט 

הסרט שזור   .שבה הצליחו היוצרים לשמור על היצירה הספרותית המקורית של עגנון ולשלב אותה ביצירה קולנועית חדשה

 ציטוטים של ש"י עגנון אבל מספר סיפור עכשווי יותר 

ן אותו כותבת תרצה בגוף ראשון ובתוכו יומן נוסף של עקביה. סיפור בתוך סיפור. הצירוף הנובלה כתובה כיומ

ֵאֵלָכה" )ישעיהו לח י(.  היום מקובל להבין אותו  מתבסס על הפסוק התנ"כי "ֲאִני ָאַמְרִתי, ִבְדִמי ָיַמי "בדמי ימיה"

 באמצע חייה"." במשמעות של "במיטב שנותיה" או

מה שוזר סיפור בתוך סיפור את סיפורי של ש"י עגנון המתווך על ידי המרצה לספרות )צק הסרט עושה מעשה דו

                                           ברקמן( של הגיבורה שלנו תרצה)סיון לוי(.

 תקציר על היוצרים:

חצוצרה 2002  יהההיה או לא 2003  המקום2006  מוקי בוערה2009  סוזנה הבוכיה2009  בדמי ימיה2011 
 )סלבה( 18)לנה( תקומה פרק  12פרק  תקומה1998   בואדי

  .אוניברסיטה הרוסית הממלכתית לאומנות הקולנועד בלמ,  וישני וולוצ'יוק צ'פלין נולד וגדל ברוסיה, בעירסלבה 

, נולדה בברית המועצות, למדה לתואר שני בבית הספר הגבוה לקולנוע במוסקבה, ולאורך לינה
מהסרטים זיכו אותה  השנים ביימה עשרות סרטי תעודה בברית המועצות, בישראל ובאירופה, וחלק

 .בפרסים שונים

התחתן  1957-ביים מספר סרטים באורך מלא ברוסיה, ובהפקות אלו העסיק כעוזרת במאי ראשונה את לינה, אשתו לעתיד. בסלבה 
 .עלו בני הזוג לישראל ,44כשהיה בן  ,1976-וב ,(1934 עם לינה )ילידת

 מהרגע שלינה וסלבה נפגשו ונשאו כמעט כל יצירתם הייתה משותפת

ים לטלוויזיה הישראלית ניתן למנות: סרטים, עלילתיים ותיעודיים, קצרים וארוכים. בין סרטי התעודה השונים שבי 40-יותר מ מוביי
-את הסרט "שניים בדרך" וב 1987-את הסרט "הקול האנושי", ב 1982-את הסרט "שעה אחת בחייו של פרופסור קריין", ב 1979-ב

 .עדה בן נחום שכתבה ,מיקי קם את הסרט "קרפיון חי" בהשתתפות 1988

 ."בית צבי" במשך שנים לימד קולנוע לצד אשתו לינה בבית הספר לאמניות הבמה

 

 

 הצעה לפעילות:

 דיון על הסרט על פי הפרח של הלגה: מה ראיתי? מה שמעתי?מה הרגשתי? .א

הספר פותח בתיאור של הרקע הסיפור: מות האם, האווירה הכבדה והעצובה, בדידות. הדמויות המרכזיות  .ב
בת , תרצה, האב והאם כשברקע יש את הקול של המספרת הילדה )תרצה( והמפרת באקספוזיציה בספר הן ה

 המבוגרת, תרצה המבוגרת. 

ערכו השוואה בין סצנת הפתיחה של הסרט )אקספוזיציה( לבין האקספוזיציה של הספר. למה בחרו הבמאים  .ג
 לפתוח את הסרט בצורה זו?

 

 

 

 

 

 .סרט תיעודי על שי עגנון ואשתו:2

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%98_%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%98_%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8_%D7%A7%D7%A6%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8_%D7%A7%D7%A6%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%A0%D7%92%D7%96%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%A0%D7%92%D7%96%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%A0%D7%92%D7%96%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%A8
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%91%D7%93%D7%9E%D7%99+%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%91%D7%93%D7%9E%D7%99+%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%A1%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%94+%D7%94%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%94
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%A1%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%94+%D7%94%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%94
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%99+%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%A8%D7%94
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%99+%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%A8%D7%94
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D%232006
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D%232006
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%94%D7%99%D7%94+%D7%90%D7%95+%D7%9C%D7%90+%D7%94%D7%99%D7%94
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%94%D7%99%D7%94+%D7%90%D7%95+%D7%9C%D7%90+%D7%94%D7%99%D7%94
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%97%D7%A6%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%94+%D7%91%D7%95%D7%90%D7%93%D7%99
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%97%D7%A6%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%94+%D7%91%D7%95%D7%90%D7%93%D7%99
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%97%D7%A6%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%94+%D7%91%D7%95%D7%90%D7%93%D7%99
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%94
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%99_%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A6%27%D7%99%D7%95%D7%A7&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%99_%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A6%27%D7%99%D7%95%D7%A7&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/VGIK
https://he.wikipedia.org/wiki/VGIK
https://he.wikipedia.org/wiki/1957
https://he.wikipedia.org/wiki/1934
https://he.wikipedia.org/wiki/1976
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-70
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-70
https://he.wikipedia.org/wiki/1979
https://he.wikipedia.org/wiki/1982
https://he.wikipedia.org/wiki/1987
https://he.wikipedia.org/wiki/1988
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%99_%D7%A7%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%99_%D7%A7%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%9F_%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%9F_%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A6%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A6%D7%91%D7%99


https://www.youtube.com/watch?v=JdddbXFtRxw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JdddbXFtRxw

