
 

 

 
 2020הסרטים הבינלאומי חיפה בפסטיבל             

 
  סא הבמאי יושבת אישהיעל כ

 דק' 58 תיעודי
 חגי ארד, אלעד פלג  הפקה:סמדר זמיר  בימוי:

 

 און ליין |20:00|  10.202005.     יום ה'

 און ליין |22:00| 10.10.2020יום שבת 
 

באמצעות סיפור יצירתה , מסה קולנועית פמיניסטית המוקדשת לבמאיות קולנוע עלילתי בישראל
במאיות פעילות ונאום אחד של רונית  24של הבמאית הראשונה אלידע גרא, דרך מונולוגים של 

ספירלי, אינטואיטיבי במבנה  דמות הבמאית , עולהבשמיכת טלאים קולנועיתכ .אלקבץ
מגיש את חוויותיהן של אלו שמבקשות לספר סיפור בתעשיית הסרטים  . הסרטואסוציאטיבי

סביבת עבודה גברית הנמצאת בעיצומו של שינוי. סיפוריהן של הבמאיות הם הסיפורים  –המקומית 
של מי  של כולנו, נשים שונות ודומות, והם מספקים לנו מראת קסמים רבת השתקפויות ופנים

 שמבקשת להשמיע את קולה במרחב. 

 לעזוב את גן עדן 
 דק' 90תיעודי 

 יורם עברידיוויד נוי,  הפקה: עופר פריימן בימוי:
  

 ליין און |:0018|2020.10.07      'דיום  

 און ליין |12:00|2020.10.10ת שביום  

 
 

ילדיהם כדי להקים  עשר-קלאו הגשים חלום ישן, כשעזב את העיר הגדולה עם אשתו וחמישה
קומונה משפחתית בחווה בברזיל. גילויים מסעירים שנחשפים בחקירת עץ השורשים המשפחתי 

. מערערים את המשך קיומה של הקומונה  

.פותח והופק במסגרת המיזם המשותף של קרן גשר, קרן אבי חי  קרן מימונידיס  

  במסתרים
 דק'  56תיעודי 

 דניאלה רייז רזון : הפקהלינה צ'פלין : בימוי

 און ליין|20:00| 2020.10.03       ום ג'י

 און ליין|20:00|10.10.2020יום  שבת 

 
 

 



היו יהודים שאולצו להמיר דתם ולקבל את דת המדינה. בירושלים, בני ברק  15במאה ה "אנוסים" 
מטילים ספק, יהודים השייכים לקהילה החרדית, אך בתוכם פנימה  -"אנוסים" כיום וחיפה חיים 

כלפי חוץ לא ניתן להבדילם מכל היתר, אולם בתוכם מתקיימת  .בקהילה ובאורחות החיים החרדיים
 סערת רגשות ואמונות, מאבק מתמיד בין האמת הפנימית לעולם שבחוץ. 

ממשיכים בחייהם הכפולים, חלקם עזבו האחריהם במסתרים. חלקם עטויי מסכות הסרט עוקב 
האנוסים ניחנים בכישרון ואישיות מרדנית ומיוחדת. צריך תעוזה רבה כדי כבד. ושילמו מחיר 

להחליט לעשות צעד שמוציא אותך מהתלם, מהכוחות שפיסלו עבורך את מה שאמורים להיות 
 חייך.

 הופק במסגרת המיזם המשותף של קרן גשר, קרן אבי חי  קרן מימונידיס. 

 קוסמופוליטן 
 דק' 7  עלילתי קצר

 קובי מזרחי : הפקה מורן נקרבימוי : 
 

 און לייין | 16:00| 06.10.2020 ום ג'י

 און לייין | 0061:| 08.10.2020' ה יום

 
 

כפי  יעקב יוצא לראשונה בחייו למסיבת גייז, אך מגלה כי צבע עורו מונע ממנו להתקבל בקהילה
  שגם נטייתו המינית הופכת אותו זר בקרב חבריו. 

 הופק במסגרת הפרויקט "שווים" בשיתוף קרן הברון דה הירש.

 לונג דיסטאנס

 
 'דק 20 קצרעלילתי 

 : דו בו גרסון פילמס הפקה אור סיני: בימוי
 

 און לייין | 18:00|04.10.2020יום א' 

 און לייין | 12:00|06.10.2020ג'  יום

 

ראייתה של רחל מתדרדרת מיום ליום ומקשה עליה לבצע את הפעולות הקטנות ביותר, כמו לחייג 
בטלפון. היא מוצאת עצמה מכניסה זרים אל ביתה במסע קטנטן אבל גדול, על מנת להשיג את 

 בתה שנמצאת בצד השני של העולם. 
ואוניברסיטת תל אביב. הופק במסגרת המיזם "קצר על הדרך" בשיתוף פסטיבל הסטודנטים   

 עשב רך 
 

 דק' 15 קצרעלילתי 
 גל רוזנבלוט :הפקה  שאדי חביב אללה: בימוי

 און לייין | 18:00|04.10.2020ום א' י

 און לייין | 12:00|06.10.2020יום ג' 



וידיאן. שלו בחצר הפנימית של הבית משתוללת הצבייה כש חוסיין מתעורר ליום לווייתו של אביו
חיילים ו מרגיע אותה ויוצא לבית הוריו. הרובע המוסלמי בירושלים בהסגר בעקבות פיגועחוסיין 

חוסיין נאלץ בעל כורחו למלא את תפקידו של הבן הבכור בלוויה  .אחרי המפגעמחפשים ישראלים 
 ה חומקת בסמטאות. ישהשתבשה בעוד הצבי

 

 

  כאפות

 דק' 14קצר אנימציה 
 אדם מגרלהוהפקה:  בימוי

 

 און ליין |  :0018| 05.10.2020ב' יום   

 און ליין|  12:00| 07.10.2020יום   ד' 

 
אדם חוזר מהטיול הגדול במזרח לאריאל שמעבר לקו הירוק, בתחושה שנולד מחדש. הוא מביא עמו 

חבריו ואת אחיו הקטן פוגש מחדש את לארץ את התובנות ושלוות הנפש שחווה בטיול. כשהוא 
התל אביביים, הוא מגלה שלמרות התובנות שצבר, כמעט בלתי ניתן לשרוד אפילו יום אחד מבלי 

 לברוח. 
 

 מטען עודף 

 דק' 6 קצראנימציה 
 עינת קשת  :הפקהו בימוי

 

 און ליין |  18:00| 05.10.2020יום   ב' 

 און ליין|  12:00| 07.10.2020יום   ד' 

 
 

שהיא לא עומדת מתמודדת רעות עם הגילוי המכאיב בטיסה עם אביה לאירוע משפחתי בחו"ל,  
 . את זהותהמגלה היא  ת המסעחוויבאמצעות  .בציפיות שלו

 

6:6 

 דק' 2קצר אנימציה 
 יהלי הרברט  :והפקה בימוי

 

 און ליין |  18:00| 05.10.2020יום   ב' 

 לייןאון |  12:00| 07.10.2020יום   ד' 

 
בש הולך ומשתבש בעיני המתבונן, ומוביל למערבולת רגשות ופחדים המטשטשים את -משחק שש

 הקו שבין מציאות לדמיון. 

 שניות של געגוע בשיתוף פסטיבל אניניישן.  90הופק במסגרת המיזם 

 
 

 


