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• • • לקו הראשון של הגליון הזה מוקדש לשני דיונים מחוברים
 • Mזה לזה שעניינם גבולות .איפה הגבול בין המניירה התעודית
לתעודה פרופר ,מתי מותר לשקר במודע ועד כמה מותר לבמאי
לעשות מניפולציה בצופיו? אבי מוגרבי שעשה גם את ״השיחזור״
)על פרשת רציחתו של דני כץ ז״ל( וגם את ״איך הפסקתי לפחד
ולמדתי לאהוב את אריק שרון״ משחזר את שתי הגישות השונות
לטיפול בתעודה ישירה לעומת בדייה פסיבדו תעודית.
דיון אחר שעניינו גבולות החל כבר בירושלים ,בפסטיבל ובעקבותיו,
ומתמקד בסרטים תיעודיים אישיים ,כיוון שמתאפיין לפחות בשניים
עכשוויים ,״יצאתי לחפש לי אהבה...תיכף אשוב״ של דן קציר ,ו״ארץ
אחרת״ של עמית גורן .לויה אלכסנדר משווה בין המבט האישי
והציבורי ,הפרטי והלאומי כפי שהם מתבטאים בסרטים אלה ותוהה
האם אכן הכלל מרגיש שהוא הפרט כשם שהפרט משוכנע שהוא
הכלל?
עוד בגליון :פרידה מעורכת הסרטים נלי גלעד כמוה כסיכום היסטורי
של תולדות הקולנוע ,ואם בהיסטוריה מדובר הרי סקירה של עוד
עשור בתולדות הקולנוע בארץ ישראל מזומנת במוסף מס 4 .של
״בד בבד״.
קריאה מהנה
ע ד נ ה פיינרו

והגיבור הוא :א נ י

שני סרטים תיעודיים אישיים פותחים דיון:
מה הגבול בין הפרטי והלאומי ,האישי
והציבורי?
לויה אלכסנדר  /עמי 4
שיחזורים והמצאות

במאי אחד ושני סרטים :מתי מותר לשקר
במודע?
אבי מוגדבי  /ע מ י 7
ע צ מ ת האנימציה

אינדיוידואליזם זה שם המשחק ,לקראת
פסטיבל האנימציה בתל אביב
צביקה אייז  /עמי 9
בלהה ב ש ר י ד י ב ד י ת ה מ ו ע צ ו ת

איזה קולנוע ראוי שישרוד לפי המבחן
הדרווינסטי של פסטיבל קארלובי וארי?
דן פיינרו  /עמי ו ו

נלי
לזכור את עורכת הסרטים נלי גלעד זה כמו
לסקור את תולדות הקולנוע בישראל
אמיל קנבל  /עמי  5ו

בד בבד  -מוסף מיוחד מס4.
מאה שנים של סרטים בישראל

כתב עת לענייני קולנוע
בהונויוו /סינמטק תל ויוביב
מפיקי .אלון גרבח .מנהל סינמטק ת ל  -א ב י ב
ש ר ב ח  :עדנה פ ״ נ ר ו
עיצוב גרפי :דניאלה רונדו!
עריכה לשונית והגהות :יעל אונגר
מערכת :צביקר ,אורן ,דן דא1ר .יכין הירש,
דני ורט ,דני מוניה ,דן פ״נרו .א ש ר לוי.
ש א ו ל שיר-דן ,מאיר ש נ י צ ר

תודתנו ל :״אל על״ ,״מלונות דן״,״ ICP״,
״פיליפ מוריס״ ,״מפעלות דיסקונט״,
"מועצת הפירות"" ,תבל" ,שתמכו בהפקת
מוסף ״בד בבד״.

הפקת דפוס :׳הלומי-זיסמן בע־ם
פרסזם :נ1םא תקשורת .טל6700264.־ 03
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אהבה...
 1W1ני סרטים השייכים לז׳אנר יומני הקולנוע
•  kהאישיים זכו בשנתיים האחרונות בפרס
וולג׳ין .סרטו של דן קציר ,״יצאתי לחפש אהבה...
תיכף אשוב״ )997ו( ,וסרטו של עמית מרן,
״ארץ אחרת״)998ו( .יש הרבה מן המשותף
והשונה בשני הסרטים ,אשר מנסים להתמודד
עם מציאות שבה נדמה כי חיי הפרט וחיי האומה
חד הם .בשונה מן הסגנון של מה שמכונה"סרטי
תל אביב" ,כמו"סיפורי תל אביב" ,או ״כלבים
לא נובחים בירוק" ,הנותנים תחושה של בריחה
מן המציאות אל ממלכת תל אביב החדשה,
קציר וגורן מציגים ניסיון הפוך של התמודדות
עם הזיהוי בין ה׳׳אני" ובין ה״מדינה״ באמצעות
הפנייה אל היומן הקולנועי האישי .אך האם די
בקריסת הלאומי והפרטי למישור קולנועי אחד
כדי לאשש את הקשר הבל-ינתק בין שני
האספקטים בחיי החברה הישראלית?
"יצאתי לחפש אהבה ...תיכף אשוב״ ו״ארץ
אחרת" מבטאים את הקושי בחיים שבהם חיי
הפרט כה מושפעים ומעוצבים על-ידי החיים
הפוליטיים .הבית הפרטי אינו בר-ניתוק מן
״הבית הלאומי״ ,אם להשתמש בניסוחו של
גורן .עבור קציר קיים אספקט חשוב נוסף ,והוא
הקושי לבטא אינדיבידואליזם בחברה שבה
אזרחיה נבלעים אל תוך אחידותם של מדים
צבאיים .הוא בוחן זאת דרך סיפור אהבתו
לחברתו איריס העומדת לפני גיוסה .למעשה,
דרך ההתמודדות שלו איתה/פרט ,ועם הגיוס
שלה לצה״ל/כלל ,הוא בא בדיאלוג עם
עצמו/פרט ועם המדינה/כלל .המבט הקולנועי
החודרני יוצא וחוזר אל הבימאי במעין מעגל
סגור .קציר מביט בה דרך מצלמתו בזמן שהוא
מדבר אל עצמו/אלינו)שוב  -פרט/כלל( ,ובכך
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הוא שחד ומקבע את המסגרת ההדוקה של
הנראטיב.
במסגרת סגורה ומאוד אישית כזו מצליח
קציר לנתב את הצופה אל תוך עולמו ולהזדהות
גמורה עם נקודת הראות שלו .הוא חלק מכיכר
דיזנגוף והכיכר היא שלו .איריס ,צבא ,או
מיתוסים של גבורה  -על כולם הוא מביט
מבחוץ ,אך הם גם חלק ממנו .כך ,קציר מצליח
לבנות את התחושה כי הפנים והחוץ ,הכאן
והשם ,הפרטי והציבורי ,מתערבלים ומטשטשים
למיקשה אחת ,המיקשה הפרטית שלו שהיא
גם המיקשה של הארץ הזו בכלל .מי מסוגל
שלא להיאנח אנחת רווחה יחד עימו ,כאשר
הוא רק רוצה לצלם את איריס שלו החיה
כשקורה פיגוע?

גורן ,לעומת זאת ,בונה את סרטו במישור
הלאומי ,כמי שצופה מבחוץ במראות הקשים
שהוא מציג :פיגועים ,הפגנות ,רצח רבין ,הקרע
שמתרחב בין חילונים לדתיים ,בין ימין לשמאל.
הנחת היסוד של גורן היא ,שהחומר התיעודי
שהוא מציג מדבר בעד עצמו .בעוד קציר יוצא
אל הרחוב לצלם בעצמו ,גורן משתמש תכופות
 אם כי לא רק  -בחומר ארכיוני ,בחדשותהטלוויזיה למשל ,כדי לתאר את המאורעות
הפוליטיים המלווים את חייו .נקודת הראות
האישית והמאוד חיה ,נושמת ,וכואבת ,השזורה
אל תוך סרטו של קציר ,חסרה אצל גורן .גם
כשהפוטג׳)חומר הגלם המצולם( המוצג בארץ
אחרת איננו ״טלוויזיוני" ,קולו של גורן ממשיך
להדהד ברקע כקולו של פרשן קצת מדיני ,קצת

ש

חברתי .כך למשל ,בעקבות צילום באחוזת הקבר
של בדיד גולדשטיין ,הוא קורא בקולו הקרייני:
"מי הם היהודים האלו המקדשים מעשי רצח?"
במישור הלאומי כמו במישור האישי ,גורן
מספר לנו על תחושותיו .הוא מספר לנו כי
הדאגה מתנחלת בחיי היום יום שלו ,או על
תהיותיו כיצד להגן על ילדיו .למרות שהוא
מספר לנו על תחושותיו ,איננו זוכים לחוש
אותן יחד עימו כפי שקציר מאפשר לנו .הדמויות
בסרטו כולן סובבות סביבו ,במיוחד הנשים
בעולמו :אשתו/גרושתו טל ,אמו ניצה ,חברתו
הראשונה מיכל ,חברתו השנייה שדית .עולמן
מצומצם ליחסן אליו ,הן פונות אליו ,הן רוצות
יותר מזמנו ,הן כועסות עליו ,הן אוהבות אותו.
והוא ,כמביט מהצד ,או למען הדיוק מביט עליהן,
אינו עונה .הוא מושא יצריהן ,אך מהם יצריו
שלו? מעבר למבט החודרני של מצלמתו ,מה
הוא מרגיש ,מה הוא חושב? מי נמצא שם מעבר
לקול המספר המתכתי והמרוחק? בעוד קציר
מצליח להגיע אלינו לבטן בכך שהוא מכניס
ומשתף אותנו בעולמו הפנימי  -בין אם אנו
מרגישים נוחות עם הזיהוי הזה עם נקודת
הראות שלו ובין אם לא  -גורן ,מנגד ,לאקוני.
טון דיבורו מונוטוני ,סגנון המספר שלו נושק
בממלכתי .בארץ האחרת של גורן אין נקודות
שיא ושפל .המראות בסרטו ,האישיים כמו
הלאומיים ,עוברים לנגד עיניו ודרך עיניו ,אך
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״צץ!תי לחפש ץוהבה ...תיכף ץושוב״ של דן קציר

ש

לנו הצופים אין כניסה ,רק זכות הקשבה אם
קנינו כרטיס לסרט הזה.
אצל גורן ההקבלה בין שני המישורים אינה
תמיד ברורה .הצבת קטעי הטלוויזיה החרשותיים
לצד תיעוד חייו הפרטיים/לאומיים מצטיירת
כלא יותר מהטלאה .הקשר בין המאורעות
במישור הלאומי והפרטי עמום ולא לגמרי
משכנע .שוב אנו צופים באותו חומר לעוס
ומוכר שראינו פעמים רבות קודם :קלינטון,
ערפאת ודבין במדשאת הבית הלבן ,הפגנות של
הימין ,נאום של רבין ,פיצוץ באוטובוס ,צה״ל
מתפנה מעזה .בהעדר נקודת ראות שהיא אישית
ולא "ממלכתית״ לגורן אין מה לחדש לנו .ואז
יואב ,אחיו של גורן ,מגיע לביקור מלוס אנג׳לס.
הוא קנה שם בית ,מספר גורן .נו ,אז מה? אז
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ככה .גם אם התכוון גורן
לבצע הקשרים בין המישור
הראשון לשני ,הוא אינו
מצליח לעשות אותם בגוף
הסרט .ההקשר בין השניים
פשוט לא עובר ,ואין לו ביטוי מעבר לאספקט
המילולי .לעיתים ,גורן אף חוטא באמירות מאוד
חגיגיות כמו ״תהליך ההתחדשות האישי מקביל
להסכם השלום עם ירדן ולפתיחת שערים עם
מדינות ערביות אחרות״ ,או ״אני משתף את
מיכל בצמד המילים מזרח-תיכון חדש״  -לפני
שהוא עובר לדון בחשבונות הטלפון הגבוהים
שלו מפני שחברתו מתגוררת בניו יורק.
ההתייחסות למישור הלאומי עולה בשני
הסרטים תמיד כתגובה למאורעות המוצגים על
המסך ,כאשר הלאומי פולש אל תוך הבית ,אל
תוך הפרטי .הלאומי תמיד מפריע ,מאיים ,הורג,
והוא פולש אל החיים הפרטיים כל הזמן .אך
מהי תרומתו של הפרט ,ובמקרה שלנו של
הבמאי האינדיבידואל ,לעיצוב האספקט הלאומי?
קציר וגורן משרטטים בסרטיהם את כאבם -
במידות שונות של הצלחה  -מול המאורעות
במישור הלאומי החודרים והשזורים אל תוך
מירקם מחוזותיהם הפרטיים .אך מה בדבר
הצורך בהצבתה של בבואה נגדית? במילים
אחרות ,מהו חלקם ,מקומם ,או אולי תרומתם
של שני הבימאים קציר וגורן לאותה מציאות
קשה שהם מתארים בסרטיהם? כאן ,האצבע
הקולנועית של קציר וגורן מופנית לעולם החוצה
ולא פנימה .קציר וגורן מציירים את עצמם
כקורבנותיהם של המאורעות ולא כמשתתפים
אקטיביים ,או לפחות מעורבים ,ביצירתם.
קציר מבכה ,בצדק ,את האלימות שפושטת
ברחוב הישראלי ,ומתעב את המיליטנטיות
שמגלם הצבא .עם זאת ,זה אינו מונע ממנו
מלהציג את עצמו על המסך במדי הצנחן שלו
ולצקצק באקדחו למול המצלמה לפני יציאתו
למילואים .הנה ,גם דן קציר חייל גאה .״יורים
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ובוכים״ שרה פעם סי היימן ,כפי שמאשש טקס
ההתבגרות השני של קציר ששירת בתור חייל
בשטחים הכבושים בזמן האינתיפאדה .אז
ועכשיו ,כלום לא השתנה .לא נעים להודות,
אבל גם בזה יש לקציר חלק .שירים על סינדרלה
מלווים את קציר חייל האינתיפאדה בשטחים
הכבושים ואת קציר החייל/אזרח המתמודד עם
האוטובוסים המתפוצצים בכיכר שלו על יד
הבית .מרחב נוסף קורס בשני הסרטים ,המרחב
הגיאוגרפי :השם הוא גם כאן ,עורף הוא גם
חזית.
בועת תל אביב נפקעת לא רק עבור קציר
וגורן ,אלא עבור השמאל הישראלי בכלל ,אשר
נאלץ להתמודד עם בית שהוא חזית .ז׳אנר היומך
האישי שימש בקולנוע הדוקומנטרי העולמי
כאמצעי לקרוא תיגר על
ה״מרכז״ מצד קבוצות
שונות הנמצאות בשולי
החברה  -צבעונים ,נשים,
הומוסקסואלים ,וכוי.
בימאים כמו טרין טי .מינהה
או מדלון ריגס ,הציבו את
הכוח הטמון בסיפוריהם
האישיים כדי לקרוא תיגר
על הנראטיבים הדומיננטיים
בחברה ,שמנעו הם מלהשמיע את קולם ,את
הצד שלהם בסיפור .במקום לקבל את מבני
הכוח השולטים בחיי החברה ,הם ביקשו לחדור
דרך בקיעיהם ולפעור בהם חורים .אך ב״יצאתי
לחפש אהבה ...תיכף אשוב" וב״ארץ אחרת״
משתמשים קציר וגורן בז׳אנר זה כדי ליפול
היישר אל תוך חיקו החם של השמאל הממסדי.
למעשה ,קציר וגורן מבטאים את מצוקת
האליטות של השמאל כיום  -אליטה ללא קרקע
לדרוך עליה ,אליטה ללא עם ,או מה שהם
מתייחסים אליו בלעג כאל "ההמון״ .בעקבות
הפגנה של הימין בתל אביב קציר אומר/קורא
בפסקול הסרט" :אחרי הלילה הזה אני לא מסוגל
לחזור לכיכר )שאותה קודם תיאר כשלו( .אני
מרגיש שלא נשאר לי מקום בעיר שלי" .אצל
גורן ,לעומת זאת ,ההמון הולך לקניון כשאינו
מפגין.

תל אביב  -העיר  -היתה ב״יצאתי לחפש
אהבה ...תיכף אשוב״ וב״ארץ אחרת״ לבבואה
של המדינה של קציר וגורן ,מיקרוקוסמוס של
ארץ-ישדאל הציונית של פעם ,של חזון וחלוציות
שהפכו למזדה/ג׳יפ צ׳ירוקי ונסיעות לחו״ל,
לרומנטיקה של אדית פיאף .האם זו מקריות
שהמקום שאליו בוחר קציר לברוח בעקבות
אותו ליל הפגנות מתלהמות של הימין הוא
המושב של חברתו איריס בגליל? עתה נראה
קציר על המסך כשהוא ישוב על טרקטור נוסע,
לצד אביה המושבניק של איריס .ארץ-ישראל
היפה והטובה בפסגת הפוטוגניות שלה .אדית
פיאף ברקע מקשרת בין תל אביב היאפית
לארץ-ישראל העובדת והחזון של פעם ,עולמו
הפנימי של דן קציר.

" "Make love not warקורא אלינו קציר
ממעמקי עיר בתי-הקפה שלו ,ועוטף אותנו
הצופים בחמימות קול שירתה של אדית פיאף.
אך מה לעשות ופאריס אינה תל אביב וישראל
איננה צרפת ,וגם השאנסונים הצרפתיים
שמשמיע לנו קציר ב״יצאתי לחפש אהבה...
תיכף אשוב״ לא יצליחו להסתיר את "שירת״
המאבק המתחולל בחלק זה של העולם .לא ,דן
קציר ,אינך מתגורר באירופה ,ומלחמה ממשיכה
להיות חלק ממציאות החיים פה.
האויב ,עם זאת ,נעלם מן המרחבים
הקולנועיים של קציר ,וכמעט ואינו קיים אצל
גורן .מי זה שם מקלקל להם את השמחה ,לא
נותן להם ללגום את הלאטה שלהם בשקט?־
האויב המסתורי ,אותו המון שקציר וגורן בזים
לו ,המון שמשתלהב בזמן טקס זיכרון ,שנערך
דווקא להרגיז בין חנויות השווארמה ולא בין
בתי-הקפה .והמבין יבין ,א-לה קציר .ועל מי
עוד כועסים קציר וגורן? מי עוד מקלקלים להם
את שמחת הבית הלאומי המתפורר ,על-פי
השקפתו של גורן? חוץ ממפוצצי אוטובוסים,
או המון משולהב  -הפעם ההמון הוא פלסטיני
 פלסטינים נוכחים נפקדים בארץ אחרת ,שכמוב״יצאתי לחפש אהבה ...תיכף אשוב" אין להם
נוכחות על המסך .כשדים מאיימים באישון ליל
מרחפת רוחם של הפלסטינים על פני תהום
שני הסרטים ,תהום של מציאות אלימה .קולם
לא רק שאינו נשמע ,אולי לדידם הוא איננו
רלבנטי? אויב הוא אויב באשר הוא אויב.
אז עם מי הם קוראים לעשות שלום ולא
מלחמה? את מי הם רוצים לראות הופך מאויב
לאוהב? קציר מתאר את סרטו ככמיהה לאהבה
למול מציאות של מלחמה ואלימות .אך אהבה
למי? מושא אהבתו ,איריס ,עולה בסרט כבבואתו
שלו עצמו .היא חולקת עימו את תחושותיו
ופחדיו כמו את השקפת עולמו .יצירת אהבה
ולא מלחמה ,קוראת לשבירה של המסגרת
הנרקסיסטית העצמית ופתיחת צוהר לקבלה
והידברות עם האחר והשונה .אבל גם אצל קציר
וגם אצל גורן ה׳׳אני" וצדקתו המוחלטת הם
נקודת המוצא .סרטיהם מציגים אמת שהיא
אוניברסלית ,הרעים רעים ורשעים והטובים
טובים מאוד ,ונחשו אתם מיהו מי .הדמויות
בסרטיהם הן חד-מממדיות על הסרגל שבין
טוב ורע .כמו במערבון משובח ,כל שהצופה
נחשף אליו הוא עולמו הפנימי של הגיבור .הוא
מתלבט ,הוא כואב ,אך בסופו של דבר ,כשחוזרים
בערב הביתה ומתיישבים מול הטלוויזיה ,הוא
מאוד הומאני על-פי תפיסתם .ג׳ון ויין מול
אינדיאנים ילידים ,קידמת האדם הלבן מול
בערות ,ציביליזציה מול פרימיטיביות,
ישרא-מערב מול עדב-רב-מזרח.
ביומניהם הקולנועיים האישיים" ,יצאתי
לחפש אהבה ...תיכף אשוב" ו״ארץ אחרת״
מבטאים קציר וגורן בעוצמה את הדיאלקטיקה
שבין"לרדת מן העצים״ ולרדת מעץ גבוה .הייתי
אומרת לקציר ולגורן :גם אתם המדינה ,אבל
המדינה זה לא רק אתם.
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 E Vסרט הקודם שעשיתי" ,השיחזור" ,עסק
•  Hבפרשת רצח דני כץ .דני כץ היה נער
בן  5ו משכונת דניה בחיפה שנרצח בסוף שנת
983ו .חמישה ערבים ישראלים מסכנין וואדי
אל עין הורשעו בחטיפת דני כץ ,ברצח ובבעילת
הגופה לאחר הרצח ,ונידונו למאסר עולם ועוד
 27שנים .שניים מתוך החמישה הורשעו גם
ברצח החיילת דפנה כרמון .בשני המקרים
הורשעו הנאשמים בהסתמך על הודאותיהם
בלבד ללא כל ראיה שתקשור אותם למעשה.
במהלך השנים שחלפו מאז הרשעתם עלתה
הפרשה שוב ושוב לסדר היום הציבורי ,ונשמעו
לא מעט טענות שמטילות ספק הן בהרשעה
של החמישה ברצח והן בתקפותה של שיטת
המשפט הנהוגה בישראל ,המאפשרת הרשעת
אדם בעבירה כה חמורה על סמך הודאתו בלבד.
הסרט "השיחזור״ צועד עקב בצד אגודל
בעקבות חקירת המשטרה ,ומשחזר את
התפתחות ההודאות של חמשת הנאשמים עד
להרשעה בבית המשפט .חלק ניכר מהסרט

האחרונים של

אבי

מו גרבי

מוקדש לשיחזורים האותנטיים של
הרצח שביצעו הנאשמים וצולמו
על-ידי חוקרי המשטרה.
ההחלטה החשובה ביותר שעשיתי
כשסיימתי את התחקיר ,שהיה מקיף
ומעמיק ,היתה להימנע מכל
מניפולציה שתוביל את צופי הסרט
למסקנה כזאת או אחרת ביחס
לאשמתם של הנאשמים .החלטתי
להתייחס אל הצופים כאל שופטים
בבית משפט ,לנסות ולהציג
בפניהם את העובדות הידועות,
ולתת להם להיות הפוסקים.
חשבתי שזה יהיה יותר הוגן ,הגון
וגם נבון לא להרצות את עמדתי
ביחס לפרשה ,אלא לספק את
החומרים ש ע י צ ב ו אותה.
ההחלטה הזאת הובילה
למספר החלטות משנה סגנוניות
וגם תוכניות .ההחלטה הסגנונית
החשובה ביותר היתה לנקוט
יובש קולנועי .בחרתי לעשות
סרט תיעודי בעל אופי תחקירי,
ונצמדתי ליובש של התחקיר.
היו אמנם דרמות גדולות בחומרים שבהם
השתמשתי ,אבל אלו דרמות נתונות מראש.
האמנתי שמי שיפתח את תיק החקירה בן אלפי
העמודים  -הדרמות האלו יזדקרו מתוכו לעיניו
מאליהן .לא נתתי לחופש וליצירתיות אשר
נתונים לקולנוען ביושבו ליד שולחן הכתיבה,
בצילומים ובעריכה ,להשתלט על הביטוי של
העובדות היבשות הלא-מסוגננות .הרגשתי גם,
שהשתעשעות סגנונית תוך דיון באירוע כל כך
קיצוני תהיה לא מוסרית.
בסרט שזורים מספר סיקוונסים של צילומי
סטילס שצילמתי ,המתארים את המסלול שעשו
הרוצחים במהלך החטיפה והרצח לפי
וזיז־ייורויתרז הרזהדדוי למוירז ררזורירו »ורירהירה
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שאלו צילומי אילוסטרציה ,כדי שאיש לא יבלבל
אותם בטעות עם החומרים האותנטיים שיש
בסרט ויחשוב שגם הם אותנטיים .בתקופת
התחקיר צפיתי בסרט  Thin Blue Lineשל
הבמאי  ,Errol Morrisוחשתי אי-נוחות גדולה
נוכח החופש שהוא לקח לעצמו בסיגנון קטעי
השיחזור שהוא עצמו ביים ושזר בסרט .יכול
להיות שגם אילו היה מוריס בוחר בגישה
סגנונית אחרת הייתי ממשיך וחש אי-נוחות.
וכי מה מותר סגנון אחד על אחר?
ברמה התוכנית בחרתי בראש ובראשונה לא
לספק לצופים אינפורמציה שאינני בטוח במאת
האחוזים שהיא נכונה ,אמת לאמיתה .היה ידוע
לי שחמשת הנאשמים עברו בדיקה בפוליגרף,
ושתוצאות הבדיקה הראו שהם דוברי אמת
כשהם מתכחשים למעורבות ברצח .אף
סטטיסטיקה מחמירה של אמינות מבחן
הפוליגרף לא היתה עומדת מול צירוף שכזה
של חמישה מבחני פוליגרף פוזיטיביים של
חמישה אנשים שקשורים לאותה
פרשייה .יחד עם זאת ,כיוון שבדיקות
פוליגרף אינן קבילות בבית משפט
בישראל ,ומשום כך לא הופיעו
רישומי הבדיקות בתיק בית המשפט
ובמשטרה לא הצליחו לאתר אותן ,לא
עלה בידי לשים יד על רישומי הבדיקות ,להציג
אותן למומחה פוליגרף חיצוני ולקבל את חוות
דעתו ביחס לתוצאותיהן .בהעדר ידיעה
חד-משמעית שמה שאמסור לצופים ביחס
לבדיקות הפוליגרף הוא נכון לחלוטין ,החלטתי
לא להזכיר כלל את הבדיקות הללו בסרט.
החלטה אחרת היתה לחזור ולחזור שוב ושוב
על העובדה שהנאשמים הודו ברצח ועל
תיאוריהם של השתלשלות האירוע .לא נתתי
לעובדה שבתוכי קיננו ספקות ביחס למעורבותם
של הנאשמים ברצח לקבוע את המינון של
ההודאה שלהם ברצח .חזרתי שוב ושוב בקולם
של הנאשמים ובקולו של הקריין ובכתובים
מתוך הודאותיהם על ההודאה שלהם ברצח,
גם כשכבר חשבתי שזוהי חזרה מיותרת להבנת
המסופר בסרט.
בסרטי החדש ,״איך הפסקתי לפחד ולמדתי
לאהוב את אריק שרון״ ,קיבלתי החלטות
הפוכות .בחרתי לספק לצופה עובדות שקריות
בעליל ,סיפורי בדים מסוגננים לעילא )בסגנון
תיעודי רזה  -מה שרק מעצים את מטען האמת
שנלווה אליהם( ,שנערכו יחד עם קטעי תעודה
אותנטיים לכדי סיפור שלא היה ולא נברא -
עלי ,הבמאי והמספר של הסרט .עלילת הסרט
מתארת איך גיליתי ,בניגוד לציפיותי ,שאריק
שרון הוא בעצם אדם חביב להפליא ,איך נטשתי
את עקרונותי המוסריים והפוליטיים והפכתי
לתומך של שרון ,ואיך איבדתי במהלך הזה את
אשתי שלא יכלה לשאת את התמורה שעברתי.
רק בדיעבד גיליתי את הקשר בין שני הסרטים.
ההודאה ,התיאור של הסובייקט את הקורות
אותו ,הוא הבסיס עליו נשענת העלילה בשני
הסרטים ,ויכולת המישחק של המתוודה )אם
אפשר לקרוא לנאשמים ברצח שמשחזרים את
הרצח שחקנים( ,לא ההסתברות העובדתית,
היא בסופו של דבר מי שנותנת את כובד המשקל
לאמון שמפתח הצופה כלפי הסיפור שנפרש
לפניו.

ר

ץו

ל

יש ב״השיחזור״ קטע מצמרר שבו עומד
פתחי רנאמה בחדר שבו לכאורה בוצע הרצח,
ומשחזר איך הוא וחבריו הכניסו את דני כץ
לחדר ,היכו אותו ,חנקו אותו ,אנסו את גופתו
המתה ,ולבסוף הטמינו את הגופה מתחת למיטה
שנמצאה במקום למשך עשרים וארבע שעות.
כשאתה צופה בקטע הזה ברור לך מעבר לכל
ספק שהאיש על מסך הטלוויזיה מספר על
אירוע שהוא ללא כל ספק היה שותף לו,
ושעדותו המפלילה על עצמו היא אמת לאמיתה.
רק בדיעבד מתברר למשטרה וגם לנו ,שגופת
הנער המת לא יכולה היתה להיות בחדר הזה
בעשרים וארבע שעות שלאחר הרצח; פרט
שולי בהודעה שמופרך על-ידי ראיה חיצונית.
שאר פרטי ההודעה לא הופרכו אך_גם לא
אושרו מעולם על-ידי ראיה חיצונית ,ובהסתמך
על ההודאה הזאת הורשע פתחי תאמה ברצח.
ואתה חוזר אל השיחזור הזה וצופה בו
בקפידה מתחילתו ועד סופו ,ומנסה לשים את
האצבע על שבריר השנייה שבה מתחיל המשחזר
לשקר ,הקו הדק שעובר בין תיאור
המציאות לאשורה  -שעל פיו גם
י ן ^ הורשע האיש ברצח  -לבין השקר
המכוון שבעזרתו מנסה המשחזר לחלץ
את עצמו)אלוהים יודע איך( ממלכודת
ההודאה ברצח .הרגעים שבהם מתאר
פתחי רנאמה את המכות ,את הרצח ואת האונס
נראים לא פחות משכנעים מהרגעים שבהם
הוא מתאר איך הניחו את הגופה מתחת למיטה
והלכו לדרכם .אם הודאה אמיתית לכאורה
והודאה שקרית בעליל נראות אותו הדבר ,איך
אנחנו אמורים להבחין בין הודאות אמיתיות
לבין אלו שהן שקריות?
בסרט"איך הפסקתי לפחד ...וגו׳״ קרה בעצם
אותו הדבר .נכון שצופים רבים ראו ,לשמחתי,
את האירוניה שבסרט והבינו שהסיפור איננו
נכון .אבל לא פעם מצאתי את עצמי מול צופה
מה שמתמוגג מהחירות שלקחתי לעצמי בסיפור
העלילה השקרית ,ועדיין הוא שואל בזהירות:
אשתך הרי לא עזבה אותך באמת ,נכון? הבלתי
אמצעיות ,הישירות ,מטען האמת המולד
שב״הפללה העצמית" ,כבשו גם פה את לבבות
הצופים.
רק בדיעבד הבנתי גם עד כמה החומרה שבה
טיפלתי בעובדות בפרשת הרצח של דני כץ,
לעומת החופש שלקחתי לעצמי ב׳׳איך הפסקתי
לפחד ,"...לא שינתה במאום את מידת
המניפולציה שבסופו של דבר הפעלתי על
הצופה .אני לא חושב שהייתי צריך לנקוט גישה
אחרת ,חופשית יותר ,אבל בכל מהלך שבו
אתה עושה כשאתה לוקח תיקים של חקירת
משטרה ודיוני בית משפט בשלוש ערכאות,
שמתפרשים על אלפי עמודים ומתמצת אותם
לכדי סרט באורך של חמישים דקות ,בכל
החלטת עריכה שמקצרת את שש שעות
השיחזורים המקוריים שעשו הנאשמים לכדי
עשרים דקות בלבד בסרט הגמור ,אתה מפעיל
על הצופה מכבש של השפעה והפעלה שהוא
כלל אינו מודע לו .מה שנשאר זה השיכנוע של
הצופה שנשאב בראש ובראשונה מהמניירה של
הסרט התיעודי ,וזאת ,מבחינה מוסרית,
המניפולציה הגרועה ביותר.
הצופה מאמין לך שאתה מספר סיפור אמיתי,

כי הכלים שבהם אתה משתמש מזכירים לו
את מה שהוא רואה במהדורות החדשות.
ובחדשות הרי מספרים את האמת ,נכון? אף
צופה לא יטיל ספק באמיתות מה שהוא רואה
לנגד עיניו כחומר תיעודי אותנטי .כשאוליבר
סטון משתמש בסרטו  J F Kבסרטון שצולם
במצלמת  8מ״מ של חובבים על-ידי צופה
מקרי ברצח קנדי ,אתה משוכנע שאתה צופה
בסרטון המקורי ואין לך שמץ של מושג שאין
זה אלא שיחזור שלו ,ושאפילו שיחזור זה לא,
כי סטון בחר לשנות את מה שרואים בסרטון
המקורי )זאת הסיבה שלא השתמש בו אלא
צילם אותו מחדש( ,ולהוסיף לו עוד פרט שולי
ולא מהותי שמאפשר לו לטעון שהיה יורה שני
_
בקנדי.
אנחנו נוטים להאמין שסרט תיעודי הוא כזה
שהוא מספר סיפור אמיתי ,אולי מנקודת מבט
מסוימת ,אבל עדיין אנחנו מאמינים שהעובדות
שמתוארות בסרט הן אמיתיות )למרות
שהדוברים בו יכולים להיות שקרנים בעליל(.
אם סרט מספר סיפור שקרי הרי הוא מספר
פיקציה ,זאת אומרת שהוא סרט עלילתי ולא
תיעודי ,גם אם המשתתפים בו הם דמויות
אמיתיות .מאחר שאין לנו היכולת לדעת מראש,
לפני כל צפייה בסרט ,מהן העובדות שנוגעות
לסיפור שהוא מספר ,או לחלופין לבדוק בדיעבד
את אמיתותו של הסיפור ,הרי שאנחנו שבויים
בידי המניירה .כשהמניירה תיעודית ,אין לנו
ברירה אלא לקבל שאנחנו צופים בסרט תיעודי.
הבמאי צריך להיכשל כהוגן כדי לעשות סרט
תיעודי שאנחנו ,הצופים ,נחוש תוך כדי הצפייה
בו שאנחנו לא מאמינים לסיפור שהוא מספר
לנו .לחלופין ,המניירה עשויה לגרום לצופה
לחשוב בטעות שסרט עלילתי אינו אלא סרט
תיעודי .כולנו מכירים את השחקן-במאי טים
רובינס ,אבל בוודאי יש קהילה רחוקה מהוליווד
במידה כזאת שטים רובינס לא מוכר לה ,וצפייה
בסרטו ) Bob Robertsאו ,למשל ,בסרט ״זליג״
של וודי אלן( תעלה שם את האפשרות הסבירה
שבוב רוברטס הוא דמות אמיתית ושהסרט
אינו אלא סרט תיעודי.
מה שנשאר זה המניירה ,והמחשבות שעולות
מכך הן מפחידות .אני בחרתי ב״איך הפסקתי
לפחד...״ לספר סיפור שקרי ,לשקר בעיקר על
עצמי ועל חיי הפרטיים .לא נזק גדול לספר
ההיסטוריה של העולם .אוליבר סטון ,לעומת
זאת ,בחר לשקר על רצח קנדי ,אירוע בעל
חשיבות היסטורית בלתי מוטלת בספק ,וישנם
היום בעולם יותר מדי אנשים ש— JFKהוא
בשבילם המקור היחידי לידע שיש להם על
רצח קנדי.
אולי ארול מורי© צדק ,כי מה שאני ראיתי
כסגנון-יתר היה אולי בעצם הודעה חשובה
לצופה שיהיה ער לכך שמה שהוא צופה בו
אינו אלא תבשיל שרקח במאי קולנוע ,ולא
בשום אופן יצוג אמיתי של מציאותI .
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״קוזובויס״ בתוכנית ״ץונינז״סד של פיל וזחלו׳
צביקה

אורן

 B Vקאובוי האמריקאי ממוקם בתודעה
 H Iהציבורית כמושג ובמיתוס לכל אורך
המאה ה .20-מנותק מאסוסיאציות של עבודת
הרפתן ומחובר לתפיסת הגבר ,גבורתו ,גבירתו,
מושגים חברתיים ממוצעים ומקובלים וכיו״ב.
מחובר עד כדי קלישאה .וקלישאות ,בקיצורי
דרך תקשורתיים ,מהוות פיתוי עסיסי מאוד
ליוצרי אנימציה .פיל מאלוי נמנה בעשור האחרון
בין טובי היוצרים הללו .סידרת ה״קאובויס״
שלו לוקחת את הקלישאה והופכת אותה למחאה
צורחת .קווי וכתמי דיו גסים מחזקים גסות
לגמרי לא ילדותית בהתייחסויות לאנטי-מערבון:
צביעות ,בערות ,מין ,דת ,אלימות וכוי ממלאים
את  6פרקי הסידרה .כל אחד בן  3דקות .קצר
ומהמם .מפגין חשיבה קולנועית שונה .חדשנית
לשנת יצירת הסידרה :ו99ו .הן במבנה הסיפורי
ובטיפול בנושא והן בעיצוב.

הסידרה נוצרה במסגרת ״אנימייט!׳׳ ,תוכנית
הפקות משותפת של ה״ארטס קאונסיל אוף
אינגלנד״ וערוץ  4הבריטי .מזמינה סרטים
חדשניים ונסיוניים באנימציה ,או בשילוב ניצול
הסרטת פרייס-ביי-פריים .מיועדים לטלוויזיה.
סרטים המוגדרים כ״מקסימום יצירתיות
במינימום תקציב" .היעד הטלוויזיוני מאפשר
פוסט-פרודקשן בווידאו וניצול אפשרויות מחשב
בתנאי הפקה זמינים מאוד ועממיים בעלותם.
7ו מסרטי ״אנימייט!" מאז 990ו ,כולל  6פרקי
"קאובויס" ,נכללים בתוכנית שתוקרן בפסטיבל.
 90דקות .מתנה לאנשים יוצרים הרעבים לגירויים
יצירתיים .אחת מתוך  3תוכניות שאינן מיועדות
לקהל רחב.
שתי האחרות מהוות את הרטרוספקטיבה
של סרטי יוכן קון .בהתאם לדרישתו ,כל אחת
מוגבלת לשעה .קון בן ה 44-משתמש בקולנע,

מאז  980ו ,כחלק בלתי נפרד מעיסוקיו בציור,
בכתיבה ,בצילום ובמוסיקה .מסתייג מכל ניסיון
להדביק עליו או על סרטיו תווית של הגדרה.
הנסיונות הללו כוללים הגדרות כווידאו ארט,
ציור בתנועה ,פילוסופיה בינתחומית ,קולאז',
מיצג קולנועי וספרות קולנועית.
נראה שההגדרה המתאימה ביותר ליוכן קון
היא ״אינדיבידואליסט״ .כל מרכיבי ההפקה
מהווים עבורו כלים לביטוי אישי .החל בעיצוב,
בתסריט ובצילום וכלה בכתיבת וביצוע המוסיקה
והקריינות .העובדה שסרטיו זיכו אותו בפרסים
בינלאומיים רבים ובמילגות אוניברסיטאיות
מעניקה לו חותמת איכות ומאפשרת לו את
המותרות של יצירה עצמאית ,נטולת שיקולים
שיווקיים.

הקריינות ,בגרמנית ,מפי יוכן קון ,מנעה עד
עתה את הזמנת סרטיו לפסטיבל .מה שמאפשו!

iiimim
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זאת השנה הוא הפיתוח של מערכת
הקרנת תרגום ממוחשבת ,מערכת שעל
פיתוחה שוקד מזה זמן רב עמי וינטר,
המנהל הטכני של סינמטק תל אביב.
על הכנת התרגום פיקח עמוס דולב
)מכון גיתה( ,מעריץ ותיק של יוכן קון.
דולב אחראי גם לתוכנית הנעילה של
הפסטיבל .הקרנת טרוס-בכורה של
מבחר אנימציה עכשווי מגרמניה .מהווה
חלק מתערוכה מרשימה של מודלים,
תפאורות ועיצוב אנימציה .התערוכה
תתקיים במכון גיתה ,תל אביב ,כחודש
לאחר הפסטיבל .תחנה ראשונה בסיבוב
בינלאומי מכובד מאוד.
המכנה המשותף למרבית סרטי
הפסטיבל השנה הוא הייחוד האישי.
בין אם מדובר בתוכניות המיועדות
בעיקר לאמנים ,כמו אלו שנזכרו לעיל,
ובין אם מדובר בביל פלימפטון .שם
שהפך למושג .כוכב בינלאומי .בעבר,
כקריקטוריסט למיטב כתבי העת
האמריקאיים ,ובעשור האחרון -
כקולנוען ,בעיקר באנימציה .פלימפטון
משתעשע בקלישאות והיפוכן לא פחות
מפיל מאלוי .מהווה אינדיבידואליסט
ייחודי לא פחות מיוכן קון .ההבדל
המהותי הוא באיכפתיות לתקשר עם
קהל ולבדר.

סידרת
את
וכן
אנדרסון,
 c o n t i n e n t a l passionsהנותנת
תמונה רחבה של אנימציה באירופה.
את הסידרה יצרה ג׳יין פילינג .אשה
יוצאת דופן ,בעלת ידע נרחב והבנה
מעמיקה בקולנע בכלל ובאנימציה
בפרט .עם עבר עשיר של ניהול
פסטיבלים ,כתיבת ספרים על אנימציה
)"נשים באנימציה"" ,קרטונס והקולנע",
ו ע ו ד ( ועריכת מבחרי סרטים.
ג׳יין פילינג אמורה ללמד באחת
מכיתות האמן בפסטיבל ,בצד הזוג רונן
ויעל דיבון ,מנהלי אולפן הפקות
המשגלב_ביצירת אתרי אינטרנט .חנן _
קמינסקי ירצה על התהליך העכשווי
של הפקת פיצ׳ר האנימציה השני שלו
בקו-פרודוקציה שבדית-אסטונית-
הונגרית-גרמנית .דוני אורן ירצה על
ההפקה המסתיימת בימים אלה של
סידרת הטלוויזיה ״g r a b b i t the
 ."rabbitילמדו גם ערן בדנע ,שעבר
ממחלקת הפרסומות של m.l.i.
)לוקאס( למחלקת הפיצ׳רים ,ולוסי לי,
יוצרת צעירה שבחרה לעשות את סרט
הגמר שלה ב  n f t s -דווקא בסטודיו
קפוא ברוסיה .את הניסיון שצברה
באנימציית ציורי שמן ובניצול
מולטיפליין תנסה להעביר בכיתת אמן
מעשית.

סרטו הארוך הראשון של פלימפטון,
את התוצאות אפשר יהיה להשוות
"הצליל")992ו( ,היה הפקת סולו ונבנה
לפיצ׳ר ההונגרי המרשים ״ d a l i a s
מאפיזודות פרועות ,דומות לסרטיו
idok״ שצויר כולו בציורי שמן .בחירה
הקצרים המוכרים ,בין היתר•mtv-^ ,
הולמת לאפוס גבורה ואבירות הממוקם
רישום קריקטורי רב-פרטים .בעפרונות
בימי הביניים) .במאי :יוז׳ף גמש.(1985 ,
צבע .הומור ״שערורייתי" הנשען על
הסרט מגיע מאולפני פאנוניה ,בודפשט,
שבירת מוסכמות טעם טוב .הסרט היה
עם סרטים נוספים המאפשרים היכרות
להיט בינלאומי ,בעיקר במכירת קלטות
ראשונית עם אולפן ותיק שבו פועלים
וידאו .סירטו הארוך החדש של ביל
״הבריו־זה״ --תומית געילה ,תערוכת ו־ונימציה  0nD-.rr.1mjבכורה
אמנים יוצאי דופן .אולפן המצליח
פלימפטון ,הנכלל בפסטיבל ,הספיק
לשמור על הייחוד של כל אחד מהם
כבר השנה לזכות בכמה פרסי פסטיבלים,
למרות היקף ההפקות הנרחב.
כולל הפרס המכובד מאוד של פסטיבל אנסי
מביניהם ,״guns ontheklakamas״ ),(1995
לסרט האנימציה הארוך הטוב ביותר .את
אולפן אחר לגמרי שממנו אפשר יהיה
יוקרן בפסטיבל .סרט כאילו דוקומנטרי על כאילו
להתרשם בפסטיבל הוא "פולימאז׳״ ,מוואלנס,
הפקת מערבון רדופת אסונות .הפקה שכל
"(1998) "i m a r r i e d a s t r a n g e person
צרפת .אולפן הדואג לא רק לאפשר לאמניו
משתתפיה יוצאים מכלל פעולה ,והשלמת הסרט
מגדיר פלימפטון כ׳׳אקירה" עם הומור וכ״ספרות
ליצור סרטים אישיים ,אלא גם מקיים תוכנית
נאלצת להיעזר בפתרונות מיוחדים .״ההשראה
זולה״ בגירסת אנימציה.
״אמן תושב" ,שבמסגרתה הוא מארח כל שנה
באה מהסרט ׳סאראטוגה׳)937ו(״ ,מסביר ביל
זוג אווזים ,באקסטזת מישגל אווירי ,מתרסק
אמן זר להפקה נטולת דאגות .תוכנית
פלימפטון" ,זה אמור היה להיות סרט דרמטי,
אל צלחת אנטנת הטלוויזיה של זוג טרי .גורם
שאיפשרה יצירת כמה סרטים מופלאים,
אלא שהכוכבת ,ג׳ין הארלו ,מתה במהלך
לקרינה פריקית ממסך הטלוויזיה היישר לתוך
ובראשם יצירת המופת של מייקל דודוק דה
ההסרטה ,והמאמצים להסתיר את השוני בינה
מוחו של הגבר שבי-די-יוק רובץ וצופה .הקרינה
ויט ,״הנזיר והדג״.
לבין מחליפתה הפכו את הסרט לקומדיה".
מצמיחה לו גידול המעניק כוחות-על ,צרות
את אגף פלימפטון בפסטיבל משלים מקבץ
עם האשה ,והתנכלויות מצד מבחר רשעים
החלטת סינמטק תל אביב להתנתק מן
רחב של פרסומות די לא מרוסנות .כפי שיכול
הרוצים לגזול את הגידול ואת כוחותיו .בצד
הקונספט של "קולנוע יצירתי" ולהתרכז
לצפות מפרסם הבוחר דווקא בפלימפטון כדי
הבידור המובטח מבטיח פלימפטון לצופיו את
באנימציה מאפשרת לתת תמונה רחבה של
שיעשה לו סרט.
הסרט האמריקאי הכי לא פוליטקלי-קורקט,
תחום קולנועי שמעט מאוד ממנו זמין לקהל
עם הגזמות מין ואלימות שיאפשרו לכל אחד
בארץ .על הבאת הסרטים ואורחי הכבוד חייב
האגף הבריטי ,שבו נכללים סרטי ״אנימייט!",
להיעלב.
הפסטיבל תודה לפסטיבלי שטוטגארט ואנסי,
כולל גם מבחר מופלא מסרטי  ,nftsבית הספר
למכון גיתה ,תל אביב,British Council-^ ,
לקולנע וטלוויזיה שבאולפני ביקונספילד ,אוסף
בשש השנים שעברו בין הפקת הסרט הזה לבין
תל אביב ,לחברת התעופה  ,Tower Airלקמרה
קצרים של ערוץ  4הבריטי ,תיעודיים על
"הצליל״ יצר פלימפטון שני סרטים עם שחקנים,
אובסקורה ,לאולפני ברודקאסט ,ול״מעריב".
האנימטורים הנפלאים בוב גודפרי ודייוויד
מאופיינים באותה רוח אנימציה פרועה .השני
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מהיום לחשבון הבנק שלך בדיסקונט יש כתובת:
http://www.telebanLc0jl

מעתה ,יכולים לקוחות בנק דיסקונט המנויים על

W W
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הבנקאות הפתוחה של דיסקונט-
מאפשרת לך עכשיו לקבל מידע
מעודכן על חשבון הבנק שלך

.באמצעות האינטרנט

כל שעליכם לעשות ה ו א להצטרף כמנויים )חינם!(

שירותי הטלבנק ,לקבל מידע בנקאי מעודכן ,מאובטח

על השירות ,להיכנס לאתר הטלבנק באינטרנט

ומקוון ) ,(ON LINEבכל רגע נתון ,בבית או במשרד,

ולגלוש בניחותא אל החשבון שלכם .פשוט ,קל,

באמצעות האינטרנט .מהיום ניתן לקבל פירוט

נוח ותמיד פתוח לקראתכם ,כמו כל מוצר א ח ו

יתרות ,תנועות בחשבון העו״ש) ,עד  32תנועות

של ״הבנקאית הפתוחה״.

אחרונות( פירוט תיק ניירות עדך ,פקדונות שקליים

אם אינכם נמנים עדיין על לקוחות טלבנק דיסקונט,

והשקעות נוספות  -ת ו ן שניות ,באמצעות מספר

אך אתם מחוברים לאינטרנט -תוכלו לבקר באתו,

המנוי האישי וקוד אינטרנט סודי ,אשר ינתן בתיאום

וללמוד כיצד ניתן לחסוך זמן יקר באמצעות שירותי

עם הבנק.

הטלבנק.

להצטרפות:
בכל סניפי בנק דיסקונט ברחבי הארץ
למידע ופרטים)וספים:
• לקוחות דיסקונט ב״טלבנק שירות אישי״
 24,03-5129111שעות ביממה.
• לקוחות כל הבנקים
ב״טלמק ישיר״
טלי 1-800-60-60-10
 24.שעות ביממה
 mמידע ומצגת )(Demo
באתר הטלבנק

ש י ר ו ת ט ל ב נ ק א י נ ט ר נ ט מ ו צ ע ל ל ק ו ח ו ת פרטיים ,א ו ע ס ק י י ם ש ק י י מ ו במשך שנה לפחות קשרים ע ס ק י י ם ת ק י נ י ם ו ס ד י ר י ם עם הבנק.

הצעה בלעדית ללקוחות דיסקונט! חבילת שירות ייחודית באינטרנט באמצעות
•בנוסף

לכל

מצטרף ט לבג ק

אינטרנט -

תקליטור

עם

חבית
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תוכנות״״אלנטרנט

* הבנק ושאי להפסיק או לשנות את תנאי המבצע בכל עת.
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מפיק :אלון גרבוז
מערכת :י ע ל אונגר ,יוסי הלחמי ,הלל
טרייסטר ,ע מ ר ם קליין ,א ס נ ת קפלן ,פיני שץ ,מאיר שניצר
עריכה :עדנה ודן פיינרו
ע י צ ו ב גרפי :דניאלה לונדון

תודה לקרן לעידוד הסרט הישראלי מיסודה ש ל ה ת א ח ד ו ת ענף הקולנוע ע ל תמיכתה בפרסום מ ו ס ף זה

עזבו ,קולט יוצאי להקות צבאיות ,ומעלה את ההצגה
"מוישה ונטילטור״; דן אלמגור כתב את הפזמונים ויוחנן
זראי את הלחנים
 נתן אלתרמן מקבל את פרס ביאליק על ספרו"שיר היונה״ כתר ארם צובא  -תנ״ך עתיק מנוקד שלם  -הגיע לארץונמסר לנשיא המדינה ,יצחק בן צבי

תודתנו למרים קוליק  -ארכיון הסרטים היהודיים ע״ש סטיבן שפילברג ע ל עזרה באיסוף ה ח ו מ ר
תודתנו לליה ו א ן ליד  -ארכיון הסרטים ,ולעובדי הספריה ע ל ע ז ר ת ם באיסוף צילומים
תודתנו לנתן ו י ע ק ב גרוס ע ל צילומים מספרם ״הסרט העברי"

 נחנך אגם זוהר ,אגם מלאכותי בחבל לכיש מתקבל חוק יסוד :הכנסת הרוג ופצועים בהפגזת הסורים על יישובים באיזור החולה צעדת ארבעת הימים מבאר שבע לירושלים; משתתפים 7,500איש בתנאי שרב קשים

1958
^!מינדיטנצןמ־כ!!
־גוץור

-

-

231ג1נד?ך

רוצחי קסטנר נידונו למאסר עולם
בית המשפט העליון פוסק ,כי איו יסוד לטענה כי קסטנר
שיתף פעולה עם הנאצים ,-מלכיאל גרינוולד מורשע בהוצאת,
דיבה ונידון לשנה מאסר על-תנאי
משה דיין פורש מתפקיד הרמטכ״ל; במקומו מתמנה חיים
לסקוב
הסורים יורים על שוטרים ישראליים המפנים מוקשים ליד
קיבוץ דן 2 -,הרוגים ו 6-פצועים
להקת ״בצל ירוק" משתתפת בתוכנית חדשה ברדיו" ,תיבת
נוח" בהגשת אלימלך רם
להקת המחול "ענבל״ יוצאת לסיבוב הופעות בארצות הברית
ומתקבלת בחום על-ידי ראש עיריית ניו יורק
תיאטרון הזירה מרענן את שורותיו לאחר ששתקניו הוותיקים

-

-

-

הסורים ממשיכים בהפרעותיהם לעבודות בחולה
מסתננים מירדן רוצחים שני אזרחים בחבל לכיש
חנוכת קריית האוניברסיטה בגבעת רם בירושלים
ועידת מכבי הצעיר נפתחת בצעידה של אלפי חניכים
ברחובות תל אביב
מוכרזת תחרות קישוט בתל אביב; אורה הרצוג היא יו״ר
ועד הקישוט של העשור; התחרות לוותה בוויכוח ציבורי
נוקב :האם להכניס מפרסמים לשם מימון התחרות;
בעקבות התחרות פורסמו ציורי חילות צה״ל שנועדו
לקישוט המרפסות ומחירם לירה אחת
יום העצמאות העשירי צוין במפגן צבאי בירושלים ,במפגן
אש לילי באיצטדיון רמת גן ,במצעד מחולות בחיפה,
בתערוכת הפרחים הבינלאומית ,ובבימות ברחבי הארץ
אוכלוסיית ישראל  -יותר מ 2-מיליון נפש
 2מאנשי השיירה להר הצופים נרצחים בידי ערבים
בירושלים נחנך ״היכל שלמה" ,משכן הרבנות הראשית
ביריות חיילים ירדניים נרצחים  4שוטרים ישראליים ויו׳׳ר
ועדת שביתת הנשק הישראלית ירדנית ,קולונל פלינט
המשך בעמי ר,בוו

 בחגיגות הר מירון פורצת אש מנרות השמן בשל הצפיפות;למרות ששלושים איש נפצעים נמשכת השמחה בקבר בר יוחאי
 בניין קולנוע ׳׳קסם" ,ששימש בזמנו כאכסניה לכנסת הראשונה,הופך לבניין האופרה של תל אביב .פלסידו דומינגו מתחיל כאן
את הקריירה שלו
jr

,

מ1זי

 שרי המפד״ל מתפטרים מהממשלה בעקבות החלטת הממשלהכי יש לרשום כיהודי כל אדם המצהיר על עצמו כיהודי ,וכי יש
לרשום כיהודי כל ילד שהוריו הודיעו לפקיד המרשם כי הוא
יהודי
 קידוח גז ראשון בראש זוהר נפתחת תערוכת העשור"•JI

׳!ל׳

 אל"מ עזר וייצמן מתמנה למפקד חיל האוויר -מתקיים פסטיבל המחולות בקיבוץ דליה

UDUIN

 מרד אסירים בכלא שאטה -חידון התנ״ך הראשון :חתן התנ׳׳ך :עמוס חכם

ספסמבר

 -בירושלים נחנכת האקדמיה למוסיקה ומחול ע״ש רובין

ץןוםטובר

-

נובמבר

-

-

דצמבר

תיאטרון "הבימה" חוגג  40שנה לקיומו :מוכרז כ״תיאטרון
הלאומי"; חנה רובינא מעניקה את פרסי צמח של"הבימה" ליוסי
בנאי וליהושע ברטונוב
צה״ל קונה בבריטניה את  2הצוללות הראשונות " -תנין" ו״רהב"
בת שבע דה רוטשילד מניחה אבן פינה למשכן הכנסת בירושלים
חיים הזז מוציא ספר חדש" ,חגורת מזלות"
נפתחות תערוכות החקלאות והמזרח
הסורים תוקפים חקלאים ישראליים בעמק החולה; כוחות צה״ל
משיבים אש
מתגלה רשת ריגול לטובת סוריה; אנשיה  -ערבים ישראליים
אבא אבן ,ראש משלחת ישראל לאו״ם ,מודיע כי ישראל תהיה
מוכנה לפצות את הפליטים אם מדינות ערב תהיינה מוכנות
לקלוט אותן בשטחיהן
מונחים היסודות לבניית אולם תיאטרון"הקאמרי" בפסז׳ החדש
בדיזנגוף פינת פרישמן בתל אביב
האופרה מעלה את"מאדאם בטרפליי״ מאת פוצ׳יני בהשתתפות
מיצ׳יקו סונהרה ,הסופרנו של אופרת טוקיו
סופות חול משתוללות בארץ ופוגעות באולמות הקרנה
ותיאטראות

דצמבר

 הסורים יורים על רועה בתוך שטח ישראל ועל כוח חילוץ שבאלעזרתו; הרועה נהרג 3 ,מכוח החילוץ נפצעים
 קרב אווירי בשמי הנגב בין מטוסים מצריים למטוסים ישראליים חידון התנ״ך לנוער; אלוף הנוער מקבל את הפרס מחתן התנ״ךהעולמי ,עמוס חכם

פברואר

• מוקרן הסרט "לילות לבנים" על פי ספרו של דוסטויבסקי,
בהשתתפות מריה של ומרצ׳לו מסטרויאני; במאי :לוקינו ויסקונטי

חפריל

• שלוש דקות מתוך הסרט ההוליבודי ״בן חור" מצולמות בירושלים.
הבמאי הישראלי לארי פריש בתפקיד כפילו של צ׳רלטון הסטון
מגלם את הדמות הראשית
• בתי הקולנוע מקיימים שביתה כללית מ 17-ועד  30באפריל

במאבק לביטול יהב המגן
 ח״כ שמחה בבה )ציונים כלליים( מגיש שאילתא בנוגע לסדריבחירת סרטים לפסטיבלים בינלאומיים
 נחתם הסכם הפצה חדש של יומן החדשות השבועי בין האולפניםהמפיקים" ,גבע" ו׳׳הרצליה" ,לבין שני איגודי בעלי בתי הקולנוע
 - 30-27בסימפוזיון שנערך בשבוע הקולנוע הישראלי בנהריה
טען התסריטאי חיים חפר ,כי יוצרי הסרטים נאלצים ליצור
סרטים באורך  12.5דקות בלבד ,שזהו אורכו של היומן השבועי
ואשר במקומו ניתן לפעמים להקרין סרט ישראלי" :זוהי מיטת
סדום ,ויש לתת ליוצר יותר מרחב מחיה״)"אמנות הקולנוע",
(13.7.58
 קרל דרייר ,גדול במאי סקנדינביה )"ז׳אן דארק"( ,מגיע לארץלצלם את "חיי ישו"
 החלו צילומי הסרט "עמוד האש" בבימויו של לארי פריש - 23.12מועצת הסרט הישראלי שמונתה על-ידי שר המסחר
והתעשייה ושר החינוך והתרבות התכנסה לישיבתה הראשונה.
יו״ר המועצה הוא אשר הירשברג; חבריה :השגריר אברהם הרמן,
ראשון דוברי צה״ל ,משה )מויש( פרלמן ,יגאל אפרתי ,הסופר
שלמה טנאי ,מפיץ הסרטים אוטו זוננפלד ,והצלח יעקב יונילביץ
 במשך השנה הפיקה המחלקה לסרטים במינהל ההסברה את"תשע שנות עצמאות" ,את ״קליטת עלייה" ,את"קטר 70414״,
שהתפרסם בזכות שירו של חיים חפר בביצוע אריק לביא ,את
"רכבת ישראל" ועוד
 במשך השנה הפיקה היחידה לסרטים בקרן היסוד את"עין הוד","בול נולד" ו״ההזדמנות השנייה"
 במשך השנה החלו צילומי הסרט הצרפתי"הקילומטר ה"95-בבימוי כריסטיאן ז׳אק .הסרט לא הושלם
 תקרתו של קולנוע אורות ברעננה התמוטטה ונפלה בשלמותהעל האולם
 נפתח פסטיבל הסרט הצרפתי; בפתיחה נכחה פרנסואז ארנול)"החתולה"(
 המועצה לביקורת סרטים החליטה לאסור יבוא סרטים מתוצרתגרמניה ,אך הותרה הצגת סרטים דוברי גרמנית
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הושלם קו צינור הנפט אילת-חיפה; נועד לעקוף את תעלת
סואץ
הסורים ממשיכים בפעולות האיבה בקרבת המרת
נחנך ביתן הלנה רובינשטיין של מוזיאון תל אביב ,תרומתה של
הלנה רובינשטיין ,בעלת חברת התמרוקים הגדולה הנקראת על
שמה

פברו1זר

נפטר המספר והמשורר האידי-עברי זלמן שניאור
בוטל קיצוב סוכר וקפה
הצגת בכורה של האופרה "לה טרוויאטה" באופרה הישראלית
בהשתתפות זמרת אורחת ,א.דה ויטה ,בתפקיד ויולטה

מרץ

ישראל מודיעה שתאמן את חיל האוויר של גאנה
דוד בן-גוריון מודיע בכנסת ,שטרם הגיע הזמן לבטל את הממשל
הצבאי
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עובדי ומולוזחה והחא3ריה
מל .בח ונוס״ ,מכמיס rm
זיוה לקראת ה!מ1חה בסוט

בגראזיל נערכה זופדפת הפרס ,בת ונום״ בהשתתפות הכוכבת הישרא־
ליית זיוה שפיר־רודן .תנאי סזג מאויר מתאימים למקום העלילה — האיטי,
אך הזניח ונו ת וזנרויליאנית מציינת ®ויוה עומדת י»ד .גחוס ,כידו שהיא
רגילה בשמש הלוהסת של ישראל .בסרט fwwn ,על ידי דוגלאס 0אולי,
! משתתפת גט פולט גודאח• ש ממג ד ,גוזלת זיוה מלגו את וולסר ריד.
האקרים הט־אזיליאנייט יודעים לספר ע זיוה הנה !ולנת יופי ישרא־
/
ןיו 4בת לפרופסור למתמטיקה בסכניוז העברי בחי0ה ,והשתלטה בבאלט
•,מימיקה אצל מרסל מארפו .בהיותה גת חמש־עשרה נסעה לאימת הברית,

אולם חזרה על־פנת למלא חיבתה ולשרת בצה״ל .ואז גילח איימז מ פ י ק י
הל ווליס וזיוה נםעה להוליבח־ כדי לזנות בפרסום הפגיע לה.
המבקרים משוויט את היפהעיה השחרחורת בת העשריס־ושתים )ז(
לאלזיבש סיילוד ,ומאחלים לכוכבת ״הכשרובית ביותר ג י ז הפיחות המירים
של הוליבוד״ ללכת בדרכה של אליזבס היילוד.
_
_
זיוה מסניפה עמם.

מתוך שבועון ״קולנוע״ 20.3.1959

 במלאות עשר שנים לשחרורה מקבלת אילת מעמד של עיר הרוסים מציעים למכור בישראל ספר של שלום עליכם כתובבאידיש שהודפס במוסקבה לרגל 00ו שנים להולדת הסופר
 רבע מיליון איש ברחובות תל אביב בעדלאידע; אורחת הכבודהיא אלינור רוזוולס ,אלמנת נשיא ארצות הברית :במצעד:
תמונות מימי תל אביב הקטנה ,בובת מאיר דיזנגוף הרוכב על
הסוס ועוד
 ״ליל הברווזים" :קריאת-שווא לגיוס פתע ששודרה ב׳׳קולישראל" יצרה מתיחות בארץ
 נוסד שירות התעסוקה בית הדין הצבאי לערעורים אישר את העונשים שנגזרו על שניקצינים ושישה חיילים עקב אחריותם לטבח כפר קאסם ,אך
הקל בעונשיהם
 0.4ו  -ננעלה תערוכת האמנים ההולנדיים בביתן הלנה רובינשטיין;
ביקרו בה  100,000מבקרים ,קהל המבקרים הגדול ביותר
בתערוכה כלשהי מאז ייסוד הביתן
 מוזיאון חדש נפתח בנתניה ,צופה על הים ,ומציג מיצירותזדיצקי ,מוקדי ,משה קסטל ,סטימצקי ושטרייכמן

מרז־

 נחנך מוזיאון הארץ בתל אביב בתעלת סואץ נעצרת אונייה דנית שעל סיפונה מטען ישראליהמיועד ליפאן; המטען הוחרם
 - 4.5ב״הבימה" הצגה מיוחדת של "חנה סנש" ביום השואה
והגבורה
 מצעד מיוחד של ארגון הפרטיזנים ומורדי הגטאות בשיתוף"ידושם״ ,מכיכר מלכי ישראל להיכל התרבות
 - 6.5מצעד הפזמונים שהתקיים בהיכל התרבות נקרא "היו
זמנים״; הגיעו לאולם כשלושת אלפים איש; הצ׳יזבטרון קם
לתחייה לערב מיוחד זה ,וכן הופיעו להקת בצל ירוק ,יפה
ירקוני ,רפאל קלצ׳קין ,להקת איילון ולהקת הנח״ל; דן בן-אמוץ
כתב את הטקסט לקישור בין הפזמונים ,בתום ההופעה שארכה
כשלוש שעות נערך קומזיץ ענק
 - 27.5התזמורת הפלהרמונית עורכת את הקונצרט הראשון שלה
באילת ,במפרץ ים סוף; אייזיק שטרן יזם את המבצע ,והוא גם
התארח במועדון הלילה של רפי נלסון

יוני

 - 2.6צבי מילשטיין מציג במוזיאון תל אביב תמונות מחיי הלילה
המשך בעםma -
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בפאריס
 ספרה הראשון של יעל דיין ,״פנים חדשות במראה״ ,שנכתבבמקורו באנגלית ,זכה לביקורת קשה על שנכתב בשפה זרה אך
התקבל בהתלהבות בפריס
 הציירת אנה טיכו מציגה ב״בצלאל״ מיגוון ציוריה מנוף ירושליםומבחר דיוקנאות המזכירים את רישומיו של דירר
 על רקע הבחירות יוצאים חייגן ושומאכר בתוכניתם"דוד מכיריםאותך" :הם יוצרים רשימה פרטית לבחירות ומצליפים ללא רחם
בכל המפלגות ועסקניהן
 הכנסת מאשרת עיסקת נשק שנויה במחלוקת עם גרמניה בואדי סאליב בחיפה פורצות מהומות על רקע מרירותם שליוצאי צפון אפריקה בשל העוני שהם חיים בו! המהומות
מתפשטות למקומות שונים בארץ
 הכנסת דוחה את ההצעה כי ייקבע מיהו יהודי על פי ההלכה בשכונת עמק רפאים בירושלים מוקם מרכז תרבות עמים לנוער,המקום מצויד בסרטונים ובציוד הקלטה והסרטה
 - 6.7בפסטיבל הסרטים בברלין הוצג סרט דוקומנטרי ישראלי,
"לעולם לא נמות"; במאי :יורם גרוס
 המלחין הפסנתרן נחום נרדי עורך קונצרט של חמישים לחניםשחיבר לשירים של חיים נחמן ביאליק לרגל יום מותו ה25-
של המשורר; את השירים מבצעת מקהלת "שורשים"
 - 9.7לסיום העונה של התזמורת הפילהרמונית בוצעה האופרה
"נשף המסכות" מאת ג׳וזפה ורדי בהשתתפות זמרים אורחים
ומקהלה קאמרית בהדרכת איתן לוסטיג; ניצח :מנצח ״לה
סקאלה״ במילאנו ,נינו סאנזוניו
 איברהים איברהים ,הצייר הערבי הראשון בישראל ,מציג במרתףאמני ירשלים במסגרת תערוכה של ששה אמנים צעירים לאחר
שסיים את לימודיו ב׳׳בצלאל"
 -נפטר המו״ל זלמן שוקן

 במועדון"תל אביב הקטנה" מעלים דן בן-אמוץ וחיים חפרתוכנית מוסיקלית על תל אביב התמימה לפני שלושים וחמש
שנה
 - 25.8בתערוכת היובל של תל אביב בגני התערוכה נפתח ביתן
הטלוויזיה של ״אמרון" ו״מעריב״; מכשיר הטלוויזיה יוצר כולו
בארץ על-ידי חברת ״אמרון״
 בחיפה החלה לפעול הכרמלית ,הרכבת התחתית הראשונהבישראל
 שדה גז גדול מתגלה בקידוח ״זוהר "4 "הבימה״ מעלה את"ביקור הגברת הזקנה״ מאת פרידריך דירנמטעם אהרון מסקין ואלישבע מיכאלי
 בהופעת הבכורה של התוכנית "שלוש נקודות" ,שמעלה להקת"בצל ירוק" מופיעה לראשונה אילנה רובינא ,בתה של חנה
רובינא
 לאה גולדברג מוציאה את ספרה "מוקדם ומאוחר״ ,לקט שלמבחר שיריה מספרים מוכרים ושירים שטרם ראו אור
" - 25.10הלילה ה "12-מועלה על בימת"הקאמרי" בהשתתפות
אורנה פורת וגילה אלמגור; במאי :שמואל בונים; תירגם :רפאל
אליעז

ואישי ציבור לרגל חנוכת הרכבת התחתית הראשונה בישראל
 הכרמליתהשחקנית אידה קאמינסקה ,מייסדת התיאטרון האידי בוורשה,
באה לביקור בארץ
דצמבר

מרץ

 - 14.3הקרנת בכורה ל״עמוד האש״ בקולנוע "ארמון דוד" בתל
אביב
 - 17.3סרטי ״גבע״ מכריזים על פרס לכתיבת תסריט לסרט
עלילתי ישראלי בסך  1,000לירות )מודעה בעיתונות(
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 - 3.8בפסטיבל הקולנוע במוסקבה מוקרנים "לידתו של בול"
)במאי :פרדי שטיינהרדט(" ,חתונה יהודית״ )במאי :יורם גרוס(,
"ישראל ארצי" בהפקת מינהל ההסברה .הרבה יהודים נראים
בקהל
 - 20.8נפתח סמינריון בן שלושה חודשים לתסריטאים ובמאים
מטעם איגוד עובדי ההסרטה בהנחיית ססיל פרקר

«וק0ובר

 אילנה עדן תגלם את דמותה של רות המואביה בסרט ״סיפוררות" שיופק על ידי חברת "פוקס" בהוליווד

נובמבר

 בחולות הנגב מצלמים סרט ישראלי חדש ,״חולות לוהטים"בבימוי רפאל נוסבאום :הסרט עורר ביקורת על שהוא מציג
לנוער דמות מושחתת .בהשתתפות אורי זוהר ודליה לביא

דצמבר

 במשך השנה הפיקה המחלקה לסרטים במינהל ההסברה את"אדמת הנחושת"" ,אנשי השילונים״ ,״בתים חדשים״ ו״תיקון
קטן" בבימוי דן בן-אמוץ
 במשך השנה הפיקה היחידה לסרטים בקרן היסוד את "פניםשל חופש"" ,שבועת מצדה״ ו״תל אביב"
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 נערכות הבחירות לכנסת הרביעית; יו״ר הכנסת :קדיש לוז הוחלט להפסיק את תוכניות ההתעמלות בבוקר בקול ישראל;הוכנסו תוכניות חדשות :מצעד הכוכבים הצרפתיים שישודר
מפאריס :התוכנית "קלעים ואורות" שתוגש על-ידי מרים
ברנשטיין כהן וגיורא מנור ותעסוק בבמאים גדולים ,שיטות
בימוי ותיאטרון :סידרת "שלושת הדורות" שבראשונה בהן
ישתתפו שמואל דיין ,משה דיין ויעל דיין
 - 6.11טקס חגיגי בחיפה במעמד ראש העיר חיפה ,חברי כנסת

ישראל זוכה באליפות מערב אסיה בכדורגל שנערכה בהודו
אוניברסיטת בר-אילן מחלקת תארים לבוגריה הראשונים
נפטר שניאור זלמן חשין ,שופט בית המשפט העליון
מרדכי נמיר נבחר לראש עיריית תל אביב :מרדכי איש-שלום
נבחר לראש עיריית ירושלים
הצוללת ״תנין״ ,שנרכשה בבריטניה ,נכנסת לנמל חיפה ומתקבלת
בטקס חגיגי על-ידי אנשי חיל הים; המשחתת ״אילת" יורה 19
מטחי כבוד ,ומטוסי חיל האוויר עורכים מטס הצדעה מעל

 פלאחים סוריים חודרים לשטח ישראל ומתחילים לעבד חלקותקרקע השייכות לתל קציר; למחרת היום וביום שלאחריו תוקפים
הסורים את תל קציר; לקיבוץ הרוג ושני פצועים .צה״ל מבצע
פעול תגמול בכפר תאופיק שבאיזור המפורז
 בילי רה תורם אוסף של פסלים ומממן את הקמת גן הפסליםבמוזיאון ישראל לכשיוקם
 - 7.1להקת פיקוד מרכז מופיעה בבית ציוני אמריקה עם תוכניתה
המוצלחת ״ככה זה"
 - 20.1הצגת הבכורה של התוכנית ״בלאגן בלאגן" ,סאטירה
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פוליטית על על יחסי ישראל ,צרפת וגאנה ,במועדון התיאטרון;
כתב :דן אלמגור ,ביים :יוסף מילוא; משתתפים :גדעון זינגר,
יעקב בן סירא וראובן שפר
 ממצאים מימי בר כוכבא נחשפים במידבר יהודה נעצר אהרן כהן ,חבר קיבוץ שער העמקים ,מזרחן ידוע וחברמרכז מפ״ם ,בחשד למגע עם סוכן זר
 סכסוך בין ״הקאמרי" ל״הבימה״ בעקבות כוונה לעלות אתהמחזה"הדח־ ואניה" מאת צ׳כוב; לבסוף"הקאמרי" ויתר והמחזה
הועלה ב׳׳הבימה"
 5.2ו  -חוזליטו ,ילד הפלא המכונה ״הזמיר הספרדי" ,מגיע לארץ
ומופיע באולם ״אוהל שם״ בתל אביב; הוא בן וו
 ההצגה "העצים מתים זקופים" מדורגת כהופעה הפופולריתביותר ומבקרים בה כ5-וו אלף צופים
»»« -־ _ י״״ייביי״ייל״ מועלית ההצגה הבנחודשת עייל "אגדת שלושה
וארבעה"; במאי :שרגא פרידמן; בין היתר מופיעים זוג זמרים

צעירים ,צמד העופרים
מרץ

 אל"מ יוחאי בן-נון מתמנה למפקד חיל הים מפעל ״קייזר איליך מודיע כי יוחל בהרכבת מכוניות מדגם"סטודיבייקר לארק" בארץ
 באילת מופעל מיתקן להתפלת מי ים בשיטת הממציא אלכסנדרזרחין
 בעקבות שלוש שנות בצורת רצופות מתקבלת החלטה על קיצוץמכסות המים לערים ולחקלאות
 ״אל על״ מחליטה להיכנס לעידן הסילון ומודיעה על רכישתמטוסי בואינג 707
 0.3ו  -קרקס פולני מוורשה מגיע לארץ וחונה בכיכר מלכי ישראל

חפריל

 ארבעה ישראלים שטיילו באיזור קיבוץ יפתח בגליל נחטפו'IJ^/1
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־ בורמזים מגיעים לישראל כדי להשתלם בשיטות חקלאיות
וזמשך בעמי ran

מתקדמות
 תערוכה של כרזות וליטוגרפיות של טולוז לוטרק במוזיאון תלאביב
 - 3.4מתחילה צעדת ארבעת הימים;  11,666איש צעדו במשך
 4ימים; בין הצועדים נהגי דן ,עובדי בנקים ,ועוד; הצעדה
הסתיימה במצעד ססגוני בירושלים
 4.4ו  -להקת ״בצל ירוק״ יוצאת בתוכנית חדשה ,״חתול בשק";
כתב :אפרים קישון

 ישראל מודיעה כי תעניק מילגות השתלמות למשתלמים מארצותאסיה ואפריקה
 - 15.8אסירי כלא תל מונד מעלים את המחזה "המרד על חקיין״
 - 23.8בהצגת הבכורה החדשה של ״ענבל״ ,עם ציון מלאת עשור
לייסוד הלהקה ,כלולים המחולות"דבקה כנען״ ,״ענבלים״ ,״סעי
יונה"
ספסנזבר

 במערה בנחל חבר שבמידבר יהודה נמצא איגרות מימי בר כוכבא פרשת יוסל׳ה שוחמכר :ילד נחטף ומוברח לארצות הברית כדישיקבל שם חינוך חרדי; הילד הוחזר ארצה ,לאחר ששירותי

-

התגלה נפט בקידוח "נגבה  "3בנגב
מתחילה חקירת ״הפרשה״ מ954-ו בעניין מי נתן את ההוראה
ל״עסק הביש״ במצרים
נחמה הנדל חוזרת לארץ והיא מופיעה בבית הרופא בתל אביב
הופעת בכורה ב״קאמרי" ,״נדנדה בשניים" ,בהשתתפות שני

״ י ו ת ר מ ד י ק ר י א ו ת ״מאחוריך!״ ,״תן ל ו  ,ת ן לו בשיניים!...״
ז1זב ר ב  -ג ו ף  ,מבקר הקולנוע ש ל ״דבר״ ,מתריע ע ל התגברות בעיית הבריונות המילולית בבת• הקולנוע )(9.6.61

״הסרט א ר ו ך ובלתי מדויק א ך ל ל א ספק מ ש א י ר ה ר ב ה רושם״.
)  m mהממשלה ,דוד בן-גןףיוו •nnrt ,הקרנת ״הקסודוס״ בקולנוע ״צפור בתל (•וביב ,״דבר״(25.6.61 ,

הביטחון עלו על עקבותיו בניו יורק ,ביולי 1962
 אדולף אייכמן ,מראשי מתכנני השמדת היהודים בשואה ,נתפסבארגנטינה ומובא לישראל; אחרי משפט הורשע אייכמן ונידון
למוות; אחרי ההוצאה להורג נשרפה גופתו ואפרו פוזר בלב ים
 קרב אווירי בין מטוסי ישראל ומצרים במרחב האווירי שלישראל בדרום הארץ
 - 7.5ב״הבימה״ נערכת חגיגה לכבוד אהרון מסקין שזכה בפרס
ישראל
 - 14-21פסטיבל למוסיקה באבו גוש )קרית יערים(
 ארגנטינה ,שאייכמן נשא דרכון שלה ,דורשת להחזירו; ישראלדוחה את הדרישה
 מתגלה גז בקידוח כידוד ,צפונית לשדה זוהר שבנגב מופעל המרכז למחקר גרעיני בנחל שורק הסורים יורים על סיור ישראלי באיזור תל קציר; שוטר משמרהגבול נהרג; ישראל מגישה תלונה למועצת הביטחון של האו״ם
 נעצר פרופסור קורט סיטה ,מרצה בטכניון ,בחשד לריגול; דברהמעצר נמסר רק כעבור יותר מחודש
 פרופ׳ יגאל ידין מפרסם סידרת מאמרים על איגרות בר-כוכבא - 12.6הצגת בכורה ל״מדמוזל" ב׳׳הבימה"; בימאי :ישראל בקר,
בהשתתפות חנה רובינא; הביקורות קטלניות

שחקנים בלבד :אורנה פורת ויוסי ידין; במאי :גרשון פלוטקין
 חג הכנרת בטבריה בחול המועד סוכות; החגיגה כללה תחרותסירות ונערך פסטיבל שירי כנרת שבו השתתפו בין השאר יפה
ירקוני ,אהובה צדוק ושמעון ישראלי
ץזוקסובר

 נערכת תחרות כשרונות צעירים בהיכל התרבות בתל אביב;מופיעים עשרות ילדים בכל שטחי האמנות; לבסוף נבחר הילד
אילן קפיטולו שניגן בכינור את הקונצ׳רטו לכינור של מוצרט
 התסכית "תעלת בלאומילך״ ייצג את הרדיו הישראלי בתחרותבינלאומית לתסכיתי רדיו

namu

 ועדת שרים קובעת שפנחס לבון ,שר הביטחון בימי "עסקהביש״ ,לא נתן את ההוראה
ו  - 9.1גליה גולן ,סגנית מלכת היופי הישראלית ,נבחרה לסגנית
ראשונה של "מיס עולם"

דצמבר

 ראש הממשלה ושר הביטחון ,דוד בן-גוריון ,מודיע בכנסת עלהקמת כור אטומי בנגב
 הממשלה מאשרת את ממצאי ועדת השרים בעניין ״מי נתן אתההוראה״ ומטהרת את פנחס לבון מאחריות לכך
 "הבימה" מעלה מחזה חדש" ,הלן קלר" ושולחת מכתב הוקרהלגיבורת המחזה ,הלן קלר  -סופרת עיוורת ,חרשת ואילמת
המתגוררת באלבמה שבארצות הברית  -על ניצחונה על החושך

יגוץןף

 חברת הסרטים ״אורב" מתחילה בהפקת הסרט ״הגבעה״ ,המבוססעל תולדות העלייה של סוף המאה שעברה; התסריט נכתב
בשיתוף פעולה עם מנחם שובל וגבריאל דגן

nn

 -בחיפה מתחילה הסרטת ״אקסודוס״ על פי ספרו של ליאון יורים

 מטוס אימונים ראשון מסוג ״פוגה מגיסטר״ שהורכב בישראלנמסר לחיל האוויר
 הבנק העולמי מודיע כי יעניק לישראל הלוואה של כ 27-מיליוןדולר לשם בניית נמל אשדוד
 נשף יום העצמאות האמריקאי נערך בבית ציוני אמריקהבהשתתפות שגריר ארצות הברית בישראל ,אוגדן ריד
 עו״ד ד״ר רוברט סרווציוס מקבל עליו את ההגנה על אדולףאייכמן
 בירושלים נחנך בעין כרם המרכז הרפואי"הדסה" ,בשיתוף ארגון"הדסה״ והאוניברסיטה העברית

ירח שור ,חיים 0ופול ובתיה ל נ צ era 0״ ל ״ ק מ״ק״ ש ל פ י ם ר פ ר י

מ ת ו ך ״צד שלישי ל מ ט ב ע ״ ש ל כ ר י ס מו־ורקר

 - 14.3פול ניומן ורעייתו ג׳ואן וודוורד נוחתים בארץ עם תינוק
בן  1ו חודש לרגל צילומי הסרט "אקסודוס"
 - 4.4בטקס האוסקר זכה הסרט"בן חור" ב 11-פרסים; משתתפת
בו גם השחקנית הישראלית חיה הררית
 לאחר משחקה בסרט"חולות לוהטים״ נבחרת דליה לביא למלאאת תפקיד הגיבורה בסרט הצרפתי"קאנדיד"
 - 4.7ממשלת ישראל התירה להקרנה את הסרט הגרמני התיעודי
)שצולם ברובו בארץ( ״גן העדן וכור ההיתוך״ ,אך אסרה את
הקרנת הסרט הגרמני"אנו ילדי הפלא״ בבימוי קורט הופמן;
הסרט הותר להקרנה כעבור שש שנים
 6.7ו  -הצגת בכורה ליירחל" ,סרטו של נורי חביב שצילומיו נמשכו
לסירוגין שנתיים ,בקולנוע "אופיר״ תל אביב; הסרט הותר
להצגה למבוגרים בלבד
 - 5.8חיה הררית מגיעה לביקור בארץ ,ופורחת שהיא תשתתף
בסרט על חיי כורש

ספטמבר

מינהל ההסברה עובר ממשרד החינוך והתרבות למשרד ראש
הממשלה .שמו החדש :מרכז ההסברה .המחלקה לסרטים הופכת
לרשות הסרטים

נובמבר

בכורה עולמית ל״הם היו עשרה" בירושלים ,בנוכחות נשיא
המדינה .בסוף ההקרנה עלו לבימה שחקני הסרט :בומבה צור,
עודד תאומי ונינט דינר

דצמבר

במשך השנה הסתיימה הפקת הסרטים העלילתיים" :חולות
לוהטים" ,במאי :רפאל נוסבאום -,״איי לייק מייק" ,במאי :פיטר
פריי; ״הם היו עשרה״ ,במאי :ברוך דינר; ו״צד שלישי למטבע"
)הפקה ישראלית-צרפתית( ,במאי :כריס מארקר ,מפיק :וים
ון-ליר
במשך השנה הפיקה רשות הסרטים במרכז ההסברה את ״תיאודור
הרצל״ ,״חוטי הכרך״" ,יום העצמאות תש׳׳ך" ,״תקציב המדינה״
)הנפשה( ,״חיים מים המוות״ ,ו״בדמייך חיי" על משפט אייכמן
בבימוי דוד פרלוב
ה מ ש ך בעמי r m

שלישיית אוסקר פיטרסון
מזיו־

•nriu
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חילופי רמטכ׳׳לים :רב-אלוף צבי צור מחליף את רב-אלוף חיים
לסקוב
טיסת בכורה לבואינג  706מפאריס ללוד
האלוף יצחק רבין מתמנה לסגן הרמטכ״ל
דוד בן-גוריון מתפטר מראשות הממשלה בעקבות החלטתה
בעניין ״עסק הביש״
שושנה דמארי יוצאת שוב לארצות הברית ויפה ירקוני מכחישה
שהיא ירדה מהארץ
תערוכת כרזות ליום העצמאות במוזיאון תל אביב; השתתפו
 147כרזות :הכרזה הזוכה לשנת תשכ״א היא פרי עבודה של 9
בוגרי ״בצלאל״
השירות הבולאי מנפיק את בולי המזלות

פברוו־זר

 מוגש כתב אישום נגד אדולף אייכמן בגין פשעים נגד העםהיהודי ונגד האנושות :בבית הדין המיוחד שישפוט אותו יישבו
שופט בית המשפט העליון ,משה לנדוי ,דייר בנימין הלוי ,וד״ד
יצחק רווה
 בתל אביב נפתח בית החולים ״איכילוב״ פרופסור קורט סיטה נידון ל 5-שנות מאסר בגין מסירת מידעלאויב
 נפטרה מניה שוחט ,ממקימות ארגוני "השומר" ו״ההגנה״ עדלאידע בתל אביב במסלול של  5קילומטרים :משתתפות 50בובות ו 17-תזמורות נוער
 - 2.2הגימנסיה העברית מקיימת טקס נטיעת  49שתילים בחצר
הגמנסיה ,שתיל לכל מחזור
 ציונה תגיר מציגה את עבודתה משנות ה 20-ועד שנות ה60-שבה משתקפים פני היישוב המשתנה

מרץ

 בנחל חבר ובסביבות עין גדי מתגלים ממצאים נוספים מימי ברכוכבא
 עקב ספיחי"הפרשה" מחליטה הכנסת להתפזר ולערוך בחירותחדשות
 נעצר דייר ישראל בר ,מומחה להיסטוריה צבאית ומרצהבאוניברסיטת תל אביב ,בחשד לריגול; בינואר  1962נידון לעשר
שנות מאסר; בנובמבר  1962החמיר בית המשפט העליון בעונשו
והוא נידון ל 15-שנות מאסר; הוא מת בכלא במאי 1966
 במסגרת כ״ח שנים להיווסדה של חולון נעשות הכנות לתערוכתפרחים בינלאומית :מארגני התערכוה מקווים שיעלה בידם
לעודד טיפוח של גינות חן בבתי התושבים
 - 28.3באולם בנייני האומה בירושלים התקיים קונצרט חגיגי
לציון מחצית יובל לשירות השידור העברי

חפריל

 נפתח משפטו של אדולף אייכמן; בראש התביעה  -עו״ד גדעוןהאחנר ,היועץ המשפטי לממשלה :בשם ההגנה  -עו״ד ד״ר
רוברט סרווציוס
 הפסנתרנית פנינה זלצמן עורכת סידרת רסיטלים בבית ציוניאמריקה מיצירות בטהובן ,מוצרט ,מנדלסון ושופן
 נפתחה תערוכת הפרחים בחיפה ,הגדולה ביותו עד כה,בהשתתפות שש מדינות; נשיא המדינה העניק פרס לפרח האיריס
הנצרתי
 - 2.4נפתחה תערוכת ״משפחת הקיבוץ״ בגני התערוכה .המבנה
המרכזי הוקדש ל 50-שנה לדמיה; המוצגים השונים הראו את
אורח החיים בקיבוץ
 - 4.4אלה פיצג׳ארלד מופיעה ב״היכל התרבות״ בתל אביב עם
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 ב״היכל התרבות" בתל אביב מתקיים פסטיבל הזמר הישראלי:מתוך עשרת השירים דירג הקהל ובחר את שלושת השירים
שאהב; בין השירים" :יונתי בחגווי הסלע"" ,לך דודי"" ,טובים
דודייך"; גיבורת האירוע היתה נערה בת  ,17אלונה טוראל,
שכתבה שניים מתוך עשרת השירים
 שבוע הספר בתל אביב נערך בחמישה מקומות ברחבי תל אביב נוסדת להקת בידור חדשה" ,התרנגולים" ,שחבריה הם צעיריםיוצאי להקות צבאיות; במאית :נעמי פולני
 נשמעות העדויות במשפט אייכמן; יחיאל דינור" ,קצטניק" ,מעידעל הזוועות שהיה עד להן באושוויץ ,ומתעלף בסוף עדותו:
בסוף יולי יסתיים שלב ההוכחות
 יעקב שרת ,מזכיר ראשון בשגרירות ישראל במוסקבה ,מואשם_ _
בריגול ומגורש מברית המועצות
 נורית אבן הפינה לעיר ערד בנגב - 11.6כוכב הכדורגל הברזילאי ,פלה ,מגיע לארץ עם קבוצתו
סנטוס למשחק נגד קבוצה ישראלית
 להקת "ענבל" מעלה עיבוד למגילת רות בצורת חיזיון מוסיקלי;תפאורה :דני קרוון ,שיצר במה בסגנון מזרחי
 - 30.6בתיאטרון"הקאמרי" התקיים ערב לכבוד ארבעים שנות
פעילותה של מרים ברנשטיין-כהן .דיקלמו לכבודה משיריה:
אילי גורליצקי ,עודד קוטלר ,עודד תאומי ובתיה לנצט

•ולי

 נחנך אולם התיאטרון העירוני בחיפה נורית אבן הפינה לנמל אשדוד הצגת פולקלור" ,מקצות הארץ" ,מועלית באופן חד-פעמי ב״היכלהתרבות" בתל אביב ומציגה קשת מגוונת של מנגינות וריקודים
מתימן ועד מוסיקה חסידית

!UDIJIR

 נערכות בחירות לכנסת החמישית נפתחת המכביה השישית נפתחים מועדונים חדשים" :המועדון" בבעלות הזמרים אילקהואביבה ממוקם ביפו ומשקיף על הנמל; במרתף קולנוע בן-יהודה
נפתח מועדון"המפתח" בהנהלתו של הזמר שמעון ישראלי

ספטמבר

 הכנסת החמישית מתחילה בעבודתה; יו״ר הכנסת  -קדיש לוז לוי אשכול מרכיב את הממשלה החדשה נחנך האמפיתיאטרון הרומי בקיסריה תיאטרון חיפה נפתח וההצגה הראשונה היא "אילוף הסוררת"מאת שייקספיר :המנהל האמנותי הראשון של התיאטרון הוא
יוסף מילוא
 - 12.9ראש עיריית חיפה ,אבא חושי ,הכריז על פרס המחזה
הטוב ביותר

אוקטובר

 נפטר משה זמורה ,הנשיא הראשון של בית המשפט העליון רפי נלסון פותח מועדון חדש שנקרא "סוף העולם" דיונים ציבוריים על הקמת טלוויזיה בישראל :בין השאר נידונההשאלה ,מה תהיה השפעתה על הנוער

דצמבר

-

ד״ר יצחק נבנצל נבחר למבקר המדינה
בית הדין המיוחד גוזר עונש מוות על אדולף אייכמן :הסניגור
עירער על גזר הדין בפני בית המשפט העליון; הערעור נדחה
התזמורת הפילהרמונית הישראלית מציינת חצי יובל לקיומה
נחנך ביתו החדש של התיאטרון ״הקאמרי״ בתל אביב
בשנת  1961עלו לישראל  47,000עולים וביקרו בה 160,000
תיירים
בחידון התנ״ך הארצי של הגדנ״ע מוכתרת בפעם הראשונה כלת
התנ״ך ,רינה מזרחי ,בת  ,17מירושלים

שמעון •שרו־זל• ודינה דורון ב״בעל החלומות״ ש ל יורם גרוס

 - 31.5משלחת מטעם אונסק׳׳ו מגיעה לארץ לפי הזמנת משרדי
ראש הממשלה והחינוך כדי להכין סקר על בעיית הטלוויזיה
החינוכית

SJtti
 חברת ״גבע״ החליטה להסריט את ״5:5״ ,המחזה המוסיקלישל אהרון מגד שהוצג בזמנו ב״אוהל שם"
 - 6.4בג״ץ מסרב להתערב בהחלטת בית המשפט המחוזי אשד
החליט לא להתיר לאולפני ״הרצליה" ולסרטי"גבע" לצלם את
משפט אייכמן -,הממשלה מסרה את זכויות הצילום לחברת
"קפיטול" מארצות הברית; לעומת זאת ,העירעור בהמשפט
אייכמן צולם על-ידי אולפני הרצליה ב—1962
 - 10.4השחקנים דיוויד ניבן ואלברטו סורדי מגיעים ארצה כדי
לשחק בסרטו של דינו דה לורנטיס "שני אויבים״ בבימוי גאי
האמילטון; הסרט מצולם באיזור הנגב
 - 18.4מרכז ההסברה מקרין למוזמנים בקולנוע"הוד" בתל אביב
את ״מים המלח ועד ים סוף" )במאי :יאן רודן( ,״אל מעבר
לאופק" )במאי :מנחם שובל( ,״הגובה ) ,"40,000במאי :אילן
אלדד(; סרטים אלה ואחרים יוקרנו ב20-ו בתי קולנוע בארץ
במסגרת ״שבוע הסרט הישראלי הקצר״

 - 9.6זאב רב-נוף ,מבקר הקולנוע של ״דבר" ,מתריע על התגברות
בעיית הבריונות המילולית בבתי הקולנוע" :יותר מדי קריאות
"מאחוריך!״" ,תן לו ,תן לו .בשיניים!...״
 - 25.6הקרנה מיוחדת של ״אקסודוס״ בקולנוע"צפון״ בתל אביב;
נוכחים :ראש הממשלה ,דוד בן-גוריון ,ורעייתו פולה ,הבמאי
אוטו פרמינגר ומכובדים אחרים .בן גוריון" :הסרט ארוך ובלתי
מדויק אך ללא ספק משאיר הרבה רושם"
•ולי

ספטמבר

 - 2.7עשרה תסריטים לסרטי עלילה הגיעו לשלב הסופי של
"תחרות העשור״ מטעם ממשלת ישראל ,ביניהם" :הדייגים
העליזים" )משה הדר(" ,מקרר״)אילן אלדד( ,ו״עורקי האדמה"
)זאב חבצלת(
 -שני סרטי פרסומת מוסרטים בארץ לעידוד התיירות לקיסריה;

ו1

הנשיא דוחה את הבקשה ,וב.5.1962-ו 3נתלה אייכמן; גוייתו
נשרפה ואפרו פוזר בלב ים
• "פיראוס״ ,קפה צף על שפת הירקון ,פותח את העונה בהופעות
זמר אורח מיוון ומקיים ערבי שירה יוונית
• במסגרת אירועי יום העצמאות נפתחת תערוכת צילומים גדולה
על חיי הבדואים; הצלם :ארווין פרקאש
 -פרנק סינטרה בסדרת הופעות בארץ

תסריט :עמוס קינן :משתתפפים :מישה אשרוב ואורי זוהר,
בתפקיד רומאים לבושי טוגות
נובמבר

• התמרמרות בארץ בעקבות הודעה של משרד החוץ הספרדי
שאסר את הקרנת הסרט ״תולות לוהטים״ בספרד ,כפי הנראה
בלחץ הליגה הערבית

דצמבר

• במשך השנה הפיקה היחידה לסרטים בקרן היסוד את ״נסיעה
סודית״ ואת ״כל עוד אחיה״
• במשך השנה הפיקה הקרן הקיימת לישראל את"בדרך לירושלים״
ואת ״אגם החולה״
• במשך השנה הפיק מרכז החינוך והתרבות של ההסתדרות
הכללית את"עת עדרים" )במאי :יצחק )מימיש( הרבסט(" ,ישן
וחדש בכפר הערבי״)במאי :ברוך אגדתי(" ,תל קציר" )במאי:
דוד פרלוב(" ,יובל ויום" )במאי :ליאו פילר(

 - 5.:בגני התערוכה בתל אביב נפתח יריד המזרח הבינלאומי,
לראשונה מאז שנות ה ;30-השתתפו  33מדינות שהציגו תערוכות
מסחריות של  80חברות; מבין מדינות הגוש הקומוניסטי
השתתפה רק פולין
•ולי

UOIJIN
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-

-

מונחת אבן הפינה לאוניברסיטת תל אביב
המזרחן אהרן כהן מורשע בפגיעה בבטחון המדינה ונידון לחמש
שנות מאסר
נתן אלתרמן כותב את המחזה ״מרת כנרת" המועלה ב״קאמרי";
בתפקיד אורח :חנה רובינא; משתתפים :גילה אלמגור ,עודד
תאומי ,יוסף ידין ואברהם חלפי
להקת הבלט הלאומי של סנגל מופיעה בארץ בבגד אותנטי
כשהנשיח חשופות חזה; בלחץ שומרי מסורת התכסו הרקדניות

 0.1ו  -ערב פתיחה חגיגי לאולם החדש של "הקאמרי"
פברוחר

 נחנכים חלונות שאגאל במרכז הרפואי "הדסה" בעין כרם,ירושלים
 פיחות בלירה הישראלית; השער החדש  -שלוש לירות ישראליותלדולר
 דוד בן-גוריון מודיע על הקלות בממשל הצבאי; נדחתה ההצעהלבטל כליל את הממשל הצבאי
 - 7.2מקלטי רדיו מוכנסים לבתי הספר להעברת שידורים מיוחדים
במסגרת פעולה משותפת של אנשי משרד החינוך וקול ישראל.
השידורים חולקו לפי גילאים ונושאי לימוד
 השחקן אריה לביא מופיע מדי פעם בהצגה"מרת כנרת" בשיתוףעם רעייתו ,שושנה שני

מרץ

 -חיילי צה״ל פושטים על מוצב נוקייב הסורי ממזרח לכנרת

 הילד יוסל׳ה שוחמכר מוחזר ארצה הצגת ה 300-של"הכתובה" בתיאטרון"האוהל"; מחזאי :אפריםקישון; משתפים :מאיר מרגלית ,חיה שרון ,אברהם רונאי
 יוסי בנאי ואבנר חיזקיהו פורשים מי׳הבימה" ומבקשיס להקיםמשהו חדש יותר ולא ממוסד
 כנס בינלאומי למוסיקה בחסות אונסק״ו; מוסיקאים ומלחיניםישראליים הביאו לפני אנשי מקצוע מחול מפרי יצירתם
 בקולנוע "תכלת״ בתל אביב מועלית בהצלחה גדולה הקומדיה"אנו רוצות להתחתן"

ספטמבר

 "שלמה המלך ושלמי הסנדלר" ,מחזה מאת סמי גרונימן ובתרגומושל נתן אלתרמן ,מועלה לראשונה בתיאטרון"האוהל״
 התיאטרון "הקאמרי" מעלה את "פונדק הרוחות" מאת נתןאלתרמן; במאים :גרשון פלוטקין ושמואל בונים

חוקסובר

 יצחק בן-צבי נבחר לתקופת כהונה שלישית כנשיא המדינה הכנסת חוזרת ומאשרת את החלטתה ,כי אין להחזיר לישראלאת הפליטים הערביים ,וכי יש ליישבם במדינות ערב

נובמבר

 מתחיל איכלוס העיר ערד הכוריאוגרפית הנודעת מרתה גראהם מגיעה לסדרת הופעותבארץ

•נוחר

 -צילומים ממשפט אייכמן מוקרנים ברחבי העולם

חפריל

 - 3.4במאי הסרט "חבורה שכזאת" ,זאב חבצלת ,שהיה אמור
להיפגש עם עיתונאים ולמסור פרטים על הסרט החדש שהושלם,
נהרג בתאונת טרקטור בקיבוצו בית אלפא .הקרנת הבכורה
יועדה ל4-ו באפריל

 - 27.3יום התיאטרון הבינלאומי; הופעה משותפת של שחקנים
מ״הבימה"" ,הקאמרי"" ,האוהל" והתיאטרון העירוני חיפה
בקטעים ממחזות קלאסיים שהועלו בארץ

יולי

7.7ו  -במשרד התעשייה והמסחר הוקמה קרן בת חצי מיליון
לירות לתמיכה בסרטים ישראליים .בין הסרטים שייהנו מכספי
הקרן" :חבורה שכזאת״ ,״סיניה״ ,ו״עץ או פלסטיין״

וחפריל

 ההצגה "תל אביב הקטנה״ של תיאטרון ״החמאם״ ,בהשתתפותאורי זוהר ,אריק איינשטיין ,רחל אטאס ועליזה רוזן ,קוצרת
מחמאות רבות
 - 22.4הופעת בכורה לצמד הדודאים בעין גב ,לאחר שהות של
ישראל גוריון בארצות הברית

ספטמבר

 - 20.9קהל זועם גרם להרס בקולנוע"אדיסון" בירושלים לאחר
שבעלי האולם החליפו את הסרט המובטח בהשתתפות פריד
אל אטרש בסרט אחר

דצמבר

מויד

 לאחר שבית המשפט העליון דחה את ערעורו על גזר דין המוות,פונה אדולף אייכמן בבקשת חנינה לנשיא המדינה ,יצחק בן-צבי;

במשך השנה הפיקה הרשות לסרטים במרכז ההסברה את"הצנחנית",
״אל הים״ ,״זה עלול לקרות"" ,בעקבות העבר״ ועוד
 במשך השנה הפיקה יחידה לסרטים של קרן היסוד אח ״אתםעדיי"
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גילה וחלמגור וניסן יתיר ב״ץזלדורו־ודו״ ש ל מנחם גולן

• במשך השנה הפיקה היחידה לסרטים של הקרן הקיימת לישראל
את ״כותים״
• במשך השנה הסתיימה הפקת הסרטים העלילתיים :סרט הבובות
״בעל החלומות" )במאים :יורם ואלינה גרוס( ,״סיניה״)במאי:
אילן אלדד (" ,חבורה שכזאת" )במאי :זאב חבצלת(" ,עץ או
פלסטיין״ )במאים :נתן אקסלרוד ,יואל זילברג ואורי זוהר(,
ו״ניני״)במאי :שלמה סוריאנו(

1963
!52מ־כו=־  :ו ע פ  -ט ־ ®
-

 מחזהו של ניסים אלוני" ,הנסיכה האמריקאית" ,פתח את פעילותתיאטרון ״העונות" שהקים אלוני עם יוסי בנאי ואבנר חזקיהו
שפרשו מ׳׳הבימה"
 תערוכה מציורי ואן גוך בביתן הלנה רובינשטיין בצירוף מכתביופברו1זר

 ״רביעית המועדון"  -יעקב בן סירא ,גדעון זינגר ,שמעון בר,וראובן שפר  -עורכת בכורה במעונם החדש" ,החמאם" ,לתוכנית
של פזמונים וסאטירות שכתבו דן בן-אמוץ וחיים חפר; ניהול
מוסיקלי :יצחק גרציאני

וזפריל

 נפטר יצחק בן-צבי ,נשיאה השני של מדינת ישראל בחגיגות יום העצמאות הוחלט לספק בידור משך כל שעותהלילה
.4ו - 2יריד הספרים הבינלאומי הראשון נפתח בירושלים
בהשתתפות מאות נציגים של בתי הוצאה לאור מ 30-מדינות

231םנד?ו־

ט ק ס ה ה ע ו ק ה מול " ע ן י י ו ן ג ר ר ״

במספנות ישראל

חאווייה הראמוווה ייוורווזה

מץזי

 שניאור זלמי עיז״ר )רובשוב' נבחר לנשיא -נוסדת אוניברסיטת חיפה

וזע\ליע\י
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 בצריף שהיה ביתו של יצחק בן-צבי מוקם אתר הנצחה ,ידבן-צבי
 קול ישראל מתחיל לשדר יותר תסכיתים כהצגות לכל דבר,ושחקנים מפורסמים משתתפים בהם
 דוד בן-גוריון מתפטר מראשות הממשלה; לוי אשכול מרכיבאת הממשלה הבאה
 - 11.6מוצג המחזה הראשון שנכתב בשפה העברית" ,צחות
בדיחותא דקידושין״ ,מאת יהודה סימו ממנטובה שבאיטליה
 "החמאם״ מציג שתי סאטירות :אורי זוהר בתוכניתו ״שן ועין"והתוכנית "פצצת הזמן״ מאת דן בן-אמוץ וחיים חפר בביצוע
רביעיית המועדון

של אפרים קישון
nn

 - 6.3הכנסת אישרה את הקמת הטלוויזיה הלימודית

חפריל

 - 27.4הקרנת בכורה לסרט"המרתף״)במאי :נתן גרוס( בקולנוע
״בן יהודה" בתל אביב

מוו׳

 - 10.5פסטיבל סרטי עבודה נערך ב״בית ליסין" בתל אביב;
הוקרנו  52סרטים מ 20-מדינות
 - 14.9הקרנת בכורה ל״אלדורדו" ,סרטו הראשון של הבמאי מנחם
גולן ,בבתי הקולנוע ״חן״  -ירושלים ,״הוד״  -תל אביב ו״אורה״
 -חיפה

התבגרנו
״אם נ ת ח ש ב ב כ מ ו ת הסרטים התיעודיים אותם הפיקה ע ד כה ר ש ו ת הסרטים ומספרם  - 7 4ב ר ו ר ש ל פ ח ו ת ב ה ת ח ל ה היתה חשיבות
המטרה להציג א ת ה א ר ץ בפגי תושביה ע ו ל ה ע ל הצד האמנותי ע ל ה ד ר י ש ה ה א י כ ו ת י ת כלפי יצירות א ל ה  .אולם ההצלחה לה זכו 6
מתוך

 21סרטים ששלחנו לפסטיבלים בינלאומיים מ מ ן ה א ח ר ו ן וגם ה ק ר נ ת ה ב כ ו ר ה ש ל א ר ב ע ת סרטי ה ת ע ו ד ה מעידים ע ל ה ת ב ג ר ו ת

ו ה ת ק ד מ ו ת שאין ל ה ט י ל ספק בהם״
)  a mר ב  -נ ו ף  1 1 . ™ ,׳  r ' j u i j u ' j w nבוי״(^4.10.64 ,

•ולי

 בשכונת מאה שערים בירושלים מתקיימות הפגנות סוערות נגדנסיעת אוטובוסים בשבת
 - 8.7גני התערוכה בתל אביב נהפכו לעיר הנוער :מועצת עיר בת
ו 3צעירים תנהל אותה במשך  39ימים

UCIIJIN

 חיילים סוריים רוצחים שני נח״לאים בשדות אלמגור בגלילהעליון
 מועדון הלילה היפואי ״עומר כיאם" מגלה כשרון מוסיקלי חדש,עליזה עזיקרי
 אילנה רובינא מייצגת את ישראל בפסטיבל הזמר הבינלאומיבפולין

ספטמבר

 בירושלים מפגינים ומתפרעים נטורי קרתא במחאה על הפעלתתחבורה ציבורית בשבתות

אוקטובר

 בירושלים הפגנת-נגד של אנשי הליגה למניעת כפייה דתית ראש הממשלה ,לוי אשכול ,מודיע על הקלות נוספות בממשלהצבאי

נובמבר

 תגליות ארכיאולוגיות במצדה :בראש המשלחת הארכיאולוגית פרופ׳ יגאל ידין להקת הנח״ל מעלה תוכנית חדשה ,״שמש במדבר" ,מאת נעמישמר ועדנה שביט; במאי :יוסי בנאי

דצמבר

 חילופי שבויים בין ישראל לסוריה נוסדה להקת הבידור ״הגשש החיוור״ ובה שלושה מיוצאי להקת״התרנגולים״ :גברי בנאי ,שייקה לוי ,וישראל פוליקוב

פברוץור
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פריחה לשני סרטים ישראלים חדשים  -״רק בלירה״ בהשתתפות
גדעון זינגר ויעקב בן סירא ,ו״אף מילה למורגנשטיין״ ,קומדיה

 - 22.10רשות הסרטים הציגה בקולנוע ״הוד״ בתל אביב את
״בערד"" ,מנגינות עכו" ,״בירושלים״ ו״כאן השריונים״
0ו - 24.זאב רב-נוף ,מבקר הקולנוע של "דבר״ כותב על ההקרנה
ב״הוד״" :אם נתחשב בכמות הסרטים התיעודיים אותם הפיקה
עד כה רשות הסרטים ומספרם  - 74ברור שלפחות בהתחלה
היתה חשיבות המטרה להציג את הארץ בפני תושביה עולה על
הצד האמנותי ועל הדרישה האיכותית כלפי יצירות אלה .אולם
ההצלחה לה זכו  6מתוך  21סרטים ששלחנו לפסטיבלים
בינלאומיים בזמן האחרון וגם הקרנת הבכורה של ארבעת סרטי
התעודה מעידים על התבגרות והתקדמות שאין להטיל ספק
בהם״
דצמבר

-

׳נוהר

במשך השנה הופיעה החוברת האחרונה ,מס׳  ,28של "אמנות
הקולנוע״ בעריכת דוד גרינברג
במשך השנה הפיקה רשות הסרטים במרכז ההסברה את "כאן
השריונים״ ,״בירושלים״" ,שנת הראשונים"" ,בערד" ועוד
במשך השנה הפיקה היחידה לסרטים של קרן היסוד את ״עיר
ושמה אילת״ ,״ימי בראשית״ ו״אשדוד״
במשך השנה הסתיימה הפקת סרטי העלילה :״אשת הגיבור״
)במאי :פיטר פריי(" ,רק בלירה״)במאי :יורם גרוס( ,״אף מלה
למורגנשטייך)במאים :בנימין קורצקי ,בן עויזרמן ואריה אליאס(

 רב-אלוף יצחק רבין מתמנה לרמטכ״ל; סגנו  -חיים בר-לב האפיפיור פאולוס ה 6-מבקר בישראל ,ביקור ראשון של ראשהכנסייה הקתולית בישראל

״חבורה שכזו־ות״ ש ל זץוב ח ב צ ל ת

בתיה ל נ צ ט ב״השת הגיבור״ ש ל פ י ס ר פ ר ״

פברומר

 ״הבימה" קוצרת ביקורת חיובית על הופעת ה״דיבוק" בניו-יורקבכיכובה של אווה ליאון

מרץ

 בבחירות לרבנות הראשית נבחרו ,הרב יצחק נסים ל״ראשוןלציון״ ,והרב יהודה איסר אונטרמן לרב האשכנזי הראשי
 4.3ו  -הצגת בכורה בתיאטרון חיפה" ,אמא קוראז"׳ של ברטולט
ברכט; במאי :יוסף מילוא

1זפריל

 נאסרת כניסת להקת"החיפושיות״ לארץ מחשש להתפרעויותצעירים
 גיבורי סידרת תסכיתי ההווי הישראלי בגלי צה״ל מעלים את״משפחת שמחוך .בעקבות הפופולריות הרבה הופכת הסידרה
לסרט

מו־ו׳

 - 10.5״חצות" ,ערב בידור שנערך באולם "הבימה״ בחצות
והכנסותיו קודש לקרן למען אמנים נזקקים .בין המשתתפים:
שושנה דמארי ,יפה ירקוני ,אריק לביא ,שושיק שני ,ושלישיית

'•JI

גשר הירקון
 שחקני ״גבירתי הנאווה״ חוגגים את הצגת המאה שלושהחודשים בלבד לאחר שהתחילה; הזמרת רבקה ח הופכת בן-לילה
לכוכבת
 הוטל מס על רווחי הון בבורסה הסתיימה בניית מוביל המים הארצי ,המעביר מים מן הכנרתלנגב
 חודש של בכורות :תיאטרון"העונות" מעלה את"עסקי נישואין"של צ׳כוב; ״הקאמרי" מעלה את "באין ברירה" של הופסון;
״הבימה" מעלה את"ממלא מקום" של הוכהוט; תיאטרון חיפה
מעלה את"חלום ליל קיץ"
 - 3.6ישראל זוכה בגביע אסיה בכדוררגל

יולי

  24שנים לאחר פטירתו של זאב ז׳בוטינסקי מועלות עצמותיומארצות הברית והוא נקבר בטקס ממלכתי בהר הרצל בירושלים

•0IJIM

 -תחילת האיכלוס של העיר כרמיאל

הנתטד ב ™ rcift
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 3,500 - 2.10משתתפים בצליחת הכנרת
-

הסורים מתקיפים סיור צה״ל הנע בשטח ישראל; בתגובה
מפציצים מטוסים ישראליים מוצבים סוריים
נכשל ניסיון של מצרים לחטוף את מרדכי לוק ,״האיש במזוודה״;
הוא מוחזר לישראל ,חשוד בריגול לטובת מצרים
נחנכים מפעל האשלג ותחנת כוח חדשה בים המלח
פסקול ההצגה ״שלמה המלך ושלמי הסנדלר" יצא למכירה
בחנויות התקליטים

 מספיחי פרשת ״עסק הביש״  -הממשלה מתפטרת ומורכבתממשלה חדשה
 תיאטרון ״האוהל״ חוגג  40שנה להיווסדו ומציג בפני הציבוראת הארכיון ההיסטורי שלו

 הכוריאוגרפית של ריקודי הסרט ״גבירתי הנאווה״ ,הניה הולם,מגיעה לארץ ובוחרת  8ו רקדנים למחזמר
 5.3ו  -הממונה על עידוד הסרט הישראלי במשרד התעשייה
והמסחר ,אשר הירשברג ,מודיע על עריכת סקר מקיף על תעשיית
הסרטים .כל הנוגעים בדבר מתבקשים לשלוח נתונים למשרדו
 8.4ו  -הקרנת בכורה לסרט ״משפחת שמחון״)במאי :יואל זילברג(
בבתי הקולנוע ״תל אור״ ירושלים ,״אלנבי״ תל אביב ו״פאר״
חיפה
 - 4.7הקרנת בכורה לסרט ״אולי תרדו שם״ ,על פי ספרו של
פוצ׳ו :במאי :אמציה חיוני
 - 7.7השחקנית סופיה לורן מגיעה ארצה כדי להשתתף בסרט
״יהודית״ בבימויו של דניאל מאן
1ו9.ו  -הקרנת בכורה בקולנוע "הוד״ לסרט "שמונה בעקבות
אחד״; במאי :מנחם גולן; התסריט עובד לפי ספרה של ימימה
טשרנוביץ-אבידר
ו  - 25.1נחנך אולפן הסרטים החדש בשטח  750מ״ר ב״אולפני
הסרטה הרצליה" בנוכחות רעיית ראש הממשלה מרים אשכול.
המנהלת מרגוט קלאוזנר הודיעה על הכוונה להפיק את הסרטים
״שני קוני למל״ )שהופק בסופו של דבר בידי מרדכי נבון מסרטי
"גבע"( ו״הכתובה" )שמעולם לא הופק( ,ועל פתיחת קורסים
לטכנאי הסרטה; האולפן יותאם לצילומי טלוויזיה
-

-

במשך השנה הפיקה רשות הסרטים במרכז ההסברה את "ארץ
הצבר" ,״הקרב על היעד״ ,״כינרת״"בולי ישראל"" ,מותו של
אברהם לייב" ועוד
במשך השנה הפיקה היחידה לסרטים של קרן היסוד את ״סוף
האתמול"" ,זוהי ישראל" ועוד
במשך השנה הפיקה יחידת הסרטים של הקרן הקיימת את
"מבצע גליל" ו״הר הגלבוע״
במשך השנה הופקו ו ו סרטי עלילה :״האתמול של מחר״)במאי:
ברוך אגדתי(; "משפחת שמחון״ )במאי :יואל זילברג(; ״אולי
תרדו שם״ )במאי :אמציה חיוני(; "דליה והמלחים" )במאי:
מנחם גולן(; ״הבו בנות לאילת״)במאי :נתן אקסלרוד(; ״חור
בלבנה״ )במאי :אורי זוהר(; ״כלוב הזכוכית״ )צרפת/ישראל;
במאים :פיליפ ארתרויס וז׳אן לואי אלוורז(; ״רק לא בשבת"
)צרפת/ישראל ,במאי :אלכס ז׳ופה(; ״מורדי האור״)ישראל/ארצות
הברית ,במאי :אלכסנדר הרמתי(; והמפורסם והמצליח מכולם
 "סלאח שבתי״ )במאי :אפרים קישון ,מפיק :מנחם גולן(המעיד נ ע מ י ה ב «

® m j s s
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מכבש הדרכים הכבד ,שסלל את כבישי הגישה עבור הקולנוע
הישראלי ,הוא בכלל איש תיאטרון ,שהסרטים הם לו בבחינת
קריירה שנייה .גולן ,יליד טבריה )929ו( ,רכש בלונדון את השכלתו
באמנוידת הדרמה .לאורך שנות ה 50-ובראשית שנות ה 60-הירבה
גולן לביים הצגות עבור "הבימה" ,״האוהל״ ,התיאטרון הקאמרי
ובמות מסחריות ,ובכלל זה תיאטראות לילדים .בין היתר ביים אז
את ״חשמלית ושמה תשוקה״ ,״דרך הטבק״ ו״הכסאות" .אל
הקולנוע חדר גולן דרך הכניסה האחורית ,כעוזר הפקה של תגיד
קודמן; אותו קורמן ,שנודע כאחד המפיקים העצמאיים הנודעים
בארצות הברית ושמו המקצועי נקשר באינסוף הפקות בפרוטה,
וכן בכמה קולנוענים מהוללים )סקזדסי־׳זה ,קופולה>3 ,יקול©ון ,דמי
ועוד( ,שעשו אצלו את צעדיהם הראשונים.
מבית האולפנא התוסס של קורמן האמריקאי הוטל גולן לתוך
הצחיחות הקולנועית בישראל הצעירה .כיום ,בראייה לאחור,
כמעט מיותר לשוב ולקבוע שבלעדי גולן הפעלתן ,תעשיית הסרטים
לא היתה מתרוממת במשך שנים ארוכות מרמת הציפיות הנמוכה
שאיפיינה את ההפקות הבראשיתיות שלה.
מיד עם חדירתו הרועמת לעולם הסרטים המקומי ,בשנת ,1963
רשם גולן שני שיאים מתוקשרים ,כשהפיק עבור «פרירז קישת
את ״סלאח שבתי" ובאותה העת עיבד לקולנוע את ״אלדורדו״,
מחזהו של יגאל מוסינזון .במרוצת שנות ה 60-וה 70-התבלט
גולן במכלול הפונקציות שהוא נטל עצמו  -במאי ,תסריטאי ,מפיץ
ומפיק של סרטי בורקאס ,מלחמה ,קומדיות ומלודרמות .בישראל
הוא ביים  17סרטים )ביניהם" :פורטונה"" ,טוביה ושבע בנותיו",
״לופו"" ,כץ וקרסו" ,״מלכת הכביש״ ,״קזגלן״ ,״מבצע יונתן״(,
לפני שעקר להוליווד ב978-ו ,כדי לעשות בה קריירה מטאורית
ושנויה במחלוקת כבמאי ,ובעיקר כמפיק ובעלים של חברת"קנון״,
שהתרסקה לאחר תקופת שגשוג קצרה ומתוקשרת.
בסך הכל גיים גולן בישראל ,בארצות הברית ,באנגליה ובעוד
מספר מדינות אירופאית למעלה מ 30-סרטים .כמפיק היה קשור
בכמות כפולה מזו של הפקות קולנועיות ,ובסך הכל לא יהיה מוגזם
לומר שהמושג ״גולן" מסמל ,לטוב וגם לרע ,את פניה של תעשיית
הסרטים הישראלית  -הרבה רעש וצלצולים ,לא מעט טעם רע,
כמה הצלחות קופתיות גורפות ,וגם פה ושם איזו אמירה אמנותית,
והעיקר :תקווה אינסופית ,כמעט נאיבית ,לעתיד משגשג.
מאיר שניצר
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לישראל ,נוכח הפגנות מחאה
 חיילים סוריים יורים באיזור אלמגור; הרוגים ופצועים ,כוללאזרחים; פעולת גמול של צה״ל
 נפתחת המכביה השמינית ארגון ״פתח״ מבצע פעולות חבלה בישראל מסוכלים נסיונות של הסורים לחבל במוביל המים הארצי -הירדנים תוקפים כוחות ישראליים על הר הצופים

ספטמבר

 חנוכת מסילת הברזל באר שבע-דימונה מרדכי לוק" ,האיש במזוודה" ,נידון ל4-ו שנות מאסר בעווןריגול לטובת מצרים

 -בכורה בתיאטרון"הקאמרי״ :״לאחר הנפילה" מאת ארתור מילר

naianin

 פעולת צה״ל בלבנון עקב מעשי חבלה משם ,ותקריות ירי בשטחההפקר בלטרון בין ישראלים לירדנים

נובמבר

 בחירות לכנסת השישיתו  - 30.1טדי קולק נבחר לראשות עיריית ירושלים; הוא עתיד
לכהן בתפקיד  28שנים
 להקת "בת-שבע" מופיעה ביצירת מחול-חדשהר״הציידים־האגדתיים" לפי מוסיקה של עדן פרטוש
 נחום גוטמן יוצר קיר פסיפס המסמל את תל אביב הקטנהומיועד למגדל שלום ; הוא נוסע לאיטליה כדי לייצר את הפסיפס

דצמבר

 מספר תושבי ישראל ב965-ו  2,599,000 -נפש ,מהם 2,290,000יהודים ו 309,000-ערבים
 - 20.12האתר המשוחזר של מצדה נפתח לציבור

 הקריקטוריסט זאב מציג תערוכה" ,איפור ועפרון״ ,באכסדרהשל התיאטרון "הקאמרי"
-

-

-

-

מטוסי צה״ל מפציצים מוצבים סוריים ומנהלים קרבות אוויריים
עם מטוסים מצריים בדרום הארץ
פילוג במפלגה הליברלית :אלו השוללים הקמת גוש משותף עם
מפלגת "חרות" פורשים ומקימים את הליברלים העצמאיים
)ל׳׳ע(
ישראל מחליטה לכונן יחסים דיפלומטיים עם גרמניה המערבית
חייל צה״ל נהרג בשדות אלמגור עקב ירי של חיילים סוריים;
פעולת גמול של צה״ל
שמעון אגרנט מתמנה לנשיא בית המשפט העליון במקומו של
השופט יצחק אולשן
בתחרות מצעד מטעמי ישראל זכו שתי מלכות; רחל לוז ,רעיית
יו״ר הכנסת ,חגרה להם את סינרי מלכות המטבח ,המרשמים
הזוכים יוגשו בבתי מלון
הקומדי פראנסז ,התיאטרון הלאומי הצרפתי ,מופיע בישראל
בהצגה ״תעלולי סקאפן״ מאה מולייר
יוסי בנאי ורבקה מיכאלי מופיעים בתוכנית הבידור "ילדות
קשה"; שלישיית"הגשש החיוור" מופיעה בתוכניתה הראשונה,
״שמחת זקנתי"
במכון וייצמן נחנך מאיץ חלקיקים משוכלל
חברת ״צים״ מקבלת את האונייה "אסתר״ ,הראשונה שנבנתה
במספנות ישראל
נחנך היכל הספר במוזיאון ישראל ,מקום התצוגה של המגילות
הגנוזות
הקמת גח״ל  -גוש חרות ליברלים

־ כינון יחסים דיפלומטיים בין ישראל לגרמניה המערבית
 בדמשק נתלה אלי כהן ,שהורשע בריגול לטובת ישראל הירדנים יורים על שכונת מוסררה בירושלים; שני הרוגים 0.5ו  -בירושלים נחנך מוזיאון ישראל; תערוכת הפתיחה היא
מציורי רמברנדט
 -הזמר ז׳אק ברל מגיע לארץ ומפיע במועדון "אלהמברה" ביפו

פברואר

מחי

 - 30.5הנהלת איגוד בעלי הקולנוע מתנגדת לפעילות מועדוני
הקולנוע בכמה ערים ובהם מוקרנים סרטים ברוחב  16מ״מ;
סופר הקולנוע של ״דבר" מסביר ,כי"אין זו רק בעיה של כרטיסים
יותר זולים ,אלא גם זכות העדפת סרטים איכותיים על ידי
הציבור״

•jr

 הבמאי האמריקאי מל שייבלסון מפיק בארץ את ״הטל צל ענק"בהשתתפות קירק דאגלס ,סנטה ברגר ,פרנק סינטרה ואחרים

יולי

 - 4.7״הסרט ״פיצוץ בחצות״ שבצילומיו הוחל השבוע בטבריה
הוא סרט ׳סינמסקופי ראשון שיופק בארץ׳" ,כך מסר מזכיר סרטי
גבע ,דוד )דידי( גולדשטיין ,לכתב"דבר" בטבריה .הדבר התאפשר
תודות לציוד מיוחד ולמומחים של חברת הסרטה צרפתית
 - 13.7הקרנת בכורה לסרט "הכנסת״ בהפקת רשות הסרטים
נערכה בקולנוע"חן" בירושלים בנוכחות יו״ר הכנסת .כן הוקרנו
הסרטים "רק לא לי" ו״שער הגיא"
 8.7ו  -״אנו מחכים עם הפחתת המס המוטל על כרטיסי קולנוע
עד בוא הטלוויזיה" ,כך אמר הממונה על עידוד הסרט הישראלי,
אשר הירשברג ,ב׳׳שבוע הקולנוע" שנערך בקיסריה מטעם איגוד
בעלי הקולנוע .במסגרת שבוע זה נערך גם חידון ארצי ראשון
בידע תולדות הקולנוע; הזוכה הוא המורה נחמן אינגבר; למקום
השני הגיע שיש קולר ,ובמקום השלישי זכה הילד משה ברנדויין
 - 21.7הסרט הישראלי"כלוב הזכוכית" ,שעלילתו נסבה על משפט
אייכמן ,זכה להצלחה גדולה בפסטיבל הקולנוע במוסקבה .כן
הוקרנו סרטי התעודה ״אלף פנים לישראל״ ו״מוביל המים
הארצי״ ,וכן הסרט העלילתי ״שמונה בעקבות אחד״; כל הכרטיסים
להקרנות אלו אזלו

U01JIN

" - 29.8הקמת הטלוויזיה הישראלית תהיה קשורה בארגון השידור
האירופי ותוכניותיה ייראו על ידי מיליוני צופים" ,כך מסר חנוך

 פעולות חבלה באיזור בית גוברין ובקיבוץ יפתח מסתננים נכנסים לקיבוץ דביר בנגב ומוברחים משם בן-גוריון מפלג את מפא״י ומקים את רשימת פועלי ישראל)רפ״י(
 - 8.6רשות השידור הוקמה על פי חוק רשות השידור
-

מתפוצצים מטעני חבלה באיזור בית גוברין וביתר
נפטר משה שרת ,בעבר ראש ממשלה ושר החוץ
בוטל המס על רווחי הון בבורסה
הסורים יורים על טרקטורים בשדות קיבוץ האון

 פילוג במפלגה הקומוניסטית הישראלית )מק״י(; הפלג הפורשכונה הרשימה הקומוניסטית החדשה )רק״ח(
 -שגרירה הראשון של גרמניה המערבית ,דולף פאולס ,מגיע

 אפרים קישון וחיים טופול זוכים בגלובוס הזהב על סרטם"סלאח שבתי"

המשך בו1נו הבי

N

i

n1T n־1
היוצר שעשה עבור הקולנוע הישראלי
את קפיצת המדרגה החשובה ביותר בדרך
להפיכתו לכלי ביטוי אמנותי ,היה קודם
כל בדרן ושחקן במה בחסד עליון .זוהר,
יליד חיפה )935ו( ,רכש את מיומנותו
הבימתית במרוצת שירותו הצבאי בלהקת
הנח״ל ,לצידם של מאורות כאבדהם הפנד
ואריק איינשטיין .עם שחרורו מצה״ל,

בסוף שנות ה ,50-ביסס את מעמד-העל
שלו בבידור המקומי ,כתמנון רב-זרועי.
אך טבעי היה למצוא אותו ,בשנת  965ו,
מאחורי המצלמה ,כשהוא מביים את
סרט הביכורים שלו  -״חור בלבנה",
יצירה אוונגרדיסטית ,מבריקה ופורצת
גבולות ,שמבחינות רבות הקדימה את
זמנה.
במרוצת שנות ה 60-הירבה זוהר לדלג
בין סגנונות קולנועיים ,ולצד קומדיות
צבאיות ועדתיות כמו ״מוישה ונטילטור"
או ״השכונה שלנו" ידע לנסח אמירות
אישיות ומודרניסטיות בסרטים "שלושה
ימים וילד" או "התרוממות״ .בדרך
לטרילוגיה הקולנועית הבשלה שלו,
שאותה יצר במהלך שנות ה ,70-עשה
זוהר גם הסרטים המצ׳ואיסטים "כל
ממזר מלך" ו׳׳התרנגול".

שמו הטוב באמת של זוהר בא לו בשל
שני חלקיה הראשונים של הטרילוגיה
האישית שלו " -מציצים״ ו״עיניים
גדולות" .בסרטים אלה התמודד האמן
עם תדמיתו הציבורית ועם מצוקותיו
האישיות והיצירתיות ,תוך שהוא משלב
אותן בתחושת אובדן הנעורים שאפפה
את מדינת ישראל שלאחר מלחמת ששת
הימים .אלה הן יצירות בשלות ,אמינות
וכובשות ,שנחשבות עדיין לעידית של
העשייה הפילמאית בישראל .החלק
החותם את הטרילוגיה של זוהר " -הצילו
את המציל" ,הוסרט תוך כדי תהליך של
חזרה בתשובה שעבר עליו ,תהליך שאולי
גאל את האמן הזה מלבטיו הקיומיים
אך פגם באיכויות הסרט.
זוהר ,שהוכתר כחתן פרס ישראל,
רשם לזכותו פרק מזהיר גם כחיית
טלוויזיה היודעת לשחק עם קהלה,
לגרותו ולהביא אותו לשיאים של צחוק
והתפרקות .הוא שימש כמנחה שרמנטי
של שעשועונים פופולריים וכן עיצב
וביים את הסדרה הקומית ״לול" ,שהיתה
מבע הפופ החלוצי בתרבות המקומית.
הסתגרותו בת  20השנים בתוך קהילה
חרדית היא האבידה הכבדה ביותר של
הקולנוע בארץ.
מאיד שניצרה

גבתון ,המנכ״ל הראשון של רשות השידור ,ב״שבוע הקולנוע״
שנערך מטעם התאחדות בתי הקולנוע במלון ״רקפת״ בצפת:
אשר הירשברג ,הממונה על עידוד הסרט הישראלי ,מסר כי
תעשיית הקולנוע הישראלי ,המונה כ 250-עובדים ,לא תיפגע;
חולקו פרסים לסרטים ״המסהאים״ של יכין הירש ומיכה שגריר,
ל״פנטזיה תימנית" של יורם גרוס ול״ידיים״ של אמציה חיוני
ספטמבר

 - 7 . 9הסרט ״חור בלבנה״ נשלח לפסטיבל הסרטים בברגמו
איטליה

דצמבר

2ו5.ו  -הסרט ״גולדפינגר״ מסדרת ג׳יימס בונד נאסר להקרנה
הואיל והשחקן גרט פרבה נחשד כאוהד נאצים; מאוחר יותר,
אחרי בירור ,הותר הסרט להקרנה
 6.12ו  -פסטיבל סרטים בינלאומי נערך בבית ליסין על-ידי ד״ר
משה ט .הורוביץ; לפי העיתונות לא זכה הפסטיבל לשיתוף
פעולה מהממסד הקולנועי בארץ
 במשך השנה הפיקה רשות הסרטים במרכז ההסברה את"גבולותהארץ״" ,ביעור הבערות" ,״משטרת ישראל״ ,״תרבות הדיור״
ועוד
 במשך השנה הפיקה היחידה לסרטים בקרן היסוד את "אולםהנוסעים מס׳ "12
 במשך השנה הפיקה היחידה לסרטים של ק,ק,ל את ״הביתהשלישי״ ,״יער הקדושים" ו״סיפורה של אבן"
 במשך השנה הופקו הסרטים העלילתיים" :מוישה ונטילטור״)במאי :אורי זוהר(" ,מבצע קהיר" )במאי :מנחם גולן(" ,שעת
האמת" )צרפת/ישראל ,במאי :אנרי כלף(
 שיא ישראלי חד-פעמי :בארץ פועלים  303בתי קולנוע והשנהנמכרו  50,300,000כרטיסים

 יום התיאטרון הבינלאומי מוקדש לנושא  2,500שנה לתיאטרוןהיווני
מוז׳

יולי

ו־ווו-וסט

ספטמבר

•גוהר

-

פברוו־זר

 אייבי נתן ,בעל מסעדה בתל אביב ,נוחת במטוסו הפרטי בפורטסעיד שבמצרים במסגרת מבצע שלום פרטי
 תחילת השידורים של הטלוויזיה הלימודית - 4.2בית צים בתל אביב עולה באש; עשרות אנשים ששהו בו
עלו לגג ,וחולצו על ידי טייס חיל אוויר בתנאי ראות קשים
מאוד בשל העשן

מר^

 הטלוויזיה הלימודית מתחילה בשידוריה הקבועים לבתי הספר שמוליק סגל מוציא תקליט לילדים וגדולים -להקת הגולדן גייט מגיעה לסיבוב הופעות בארץ

הפריל

 חילופי אש בין כוחות ישראל וירדן ליד מי עמי; קצין צה״לנהרג
 משאית צבאית עולה על מוקש באיזור ערד; כעבור יומייםפעולת גמול של צה״ל בכמה כפרים בירדן ששימשו בסיסים
לאנשי ״פתח״ שביצעו פעולות חבלה בישראל

 חילופי שבויים בין ישראל לסוריה הסורים יורים על ספינת משמר ישראלית שעלתה על שרטוןבכנרת ועל כוח החילוץ; האש פסקה בלחץ הפצצות מטוסי
צה״ל על מוצבי הסורים
 נחנך משכן הכנסת בגבעת רם בירושלים-

-

נובמבר

-

דצמבר

עובדים של הקרן הקיימת נפגעים עקב מיקוש סורי באיזור
שאר ישוב
שלושה חיילי צה״ל נפצעים עקב מיקוש דרך עפר באיזור תל
עזזיאת הסורי
באיזור ים המלח ומצדה מחובלים טנספורמטור וצינור מים
האמן הפנטומימאי מרסל מרסו מגיע לארץ

 ישראל מגישה תלונה למועצת הביטחון עקב מעשי התוקפנותשל הסורים
 קרב עם מחבלים בגליל; מיקוש מסילת הרכבת בדרך לירושליםבאיזור הכפר בתיר
 - 2.10עצרת חגיגית לרגל יום הולדתו ה 80-של דוד בן-גוריון
 - 9.10יום הצנחנים :מפגן צניחה לימה של תל-אביב ומצעד
צנחנים ברחובות העיר

-

׳נוהר

20

 חנוכת ״יד קנדי״ בהרי ירושלים פעולות מיקוש של הסורים ליד אלמגור; הרוג ופצועים; פעולתגמול של צה״ל בשטח סוריה
 -מטעני נפץ של אנשי ״פתח״ ליד מושב מרגליות בצפון

-

חוקטובר

שידורי ניסיון ראשונים של הטלוויזיה הישראלית
אנשי ארגון ״פתח״ מחבלים בבריכת מים בצפון הארץ
בביתן הלנה רובינשטיין נפתחת תערוכה מציורי פיקאסו
אילי גורליצקי ויונה עטרי מעלים תוכנית המבוססת על שיריו
של נתן אלתרמן מימי ״המטאטא״ ו״לי לה לו״ ,והמשורר התבקש
לכתוב חומר חדש לכבוד התוכנית

 הירדנים יורים על כוח צה״ל באיזור הר חברון; שני הרוגיםופצועים לחיילי צה״ל
 שני עובדי הקרן הקיימת נהרגים כשמכוניתם עולה על מוקשבאיזור אלמגור
 - 15.5חמישים שנה לפטירתו של שלום עליכם; הוחלט על שנת
שלום עליכם בתיאטראות
 אריק לביא ורבקה רז מופיעים בהצגה ״המלך ואני" המועליתבאולם ״אלהמברה״ וזוכים להצלחה רבה

מבוטל הממשל הצבאי
חיילי צה״ל נהרגים ואחרים נפצעים בפעולת מיקוש באיזור הר
חברון
פעולת גמול של צה״ל בכפר סמוע שבהר חברון
מועצת הביטחון של האו״ם מגנה את ישראל עקב פעולת סמוע
מטוסי צה״ל מפילים בנגב  2מטוסי ״מיג״ מצריים שחדרו למרחב
האווירי של ישראל
הוחלט להפסיק לייצר בקבוקי חלב ולארזו מכאן ואילך בשקיות

 הסופר ש״י עגנון מקבל את פרס נובל לספרות יחד עם המשוררתהיהודייה נלי זק״ש

 המחלקה לעידוד הסרט הישראלי פירסמה את סקר תעשייתהקולנוע הישראלי ובו סוכמו גם תוכניותיו :״יש ליטול יוזמה
בחינוך המקצועי ,פיתוח תסריטים ישראליים ,יצירת תמריצים
למשיכת מפיקים זרים לישראל ויצירת תנאים להגדלת סיכויי
היצוא של סרטינו״
ו - 31.הסרט ״סלאח שבתי״ בבימויו של אפרים קישון הוכרז

 פעולות מיקוש של הסורים ביישובי הצפון הירדנים יורים בגיזרת בן שמן ובאילת אי-סדרים מתגלים בבנקים פויכטוונגר ואלרן נוסדת מפלגת העבודה הישראלית באיחוד מפא״י ואחדותהעבודה
 הנהלת הארכיון הציוני מקבלת את שיריהם של משתתפי תחרותההמנון הציוני ב ;1897-השופטים בתחרות היו בנימין זאב
הרצל ומקס נורדאו
 בניין ״בצלאל״ המחודש ישמש כבית לאמני ירושלים אחריששופץ
 - 8.1בכורה ליוהרם גאון בהצגה ״קזבלן״

כ״סרט הזר הטוב ביותר שהוצג בארצות הברית ב 1964-וזכה
בפרס "גלובוס הזהב״
,

 מרכז ההסברה מציג סרטים קצרים ב 30-בתי קולנוע בארץ.בין היתר :״זה הבית שלי״ בקולנוע ״רחל״ ,אשקלון :״רק לא לי״
ב״גל״ ,גבעת אולגה :״מותו של אברהם לייב" ,ב״דרום״ זרנוגה;
ו״בערד" ב״ארגמן״ תל אביב

יולי

 ״תולדות אמנות הקולנוע  80 -הרצאות מאת דוד גרינברג" יצאלאור במימון המועצה לתרבות ולאמנות
 - 2.7הקרנת בכורה לסרט "הילד מעבר לרחוב״)במאים :יוסף
שלחין וליאו פילר( בקולנוע ״אורגיל״ ירושלים ,ב״חן" ברחובות,
"מאי" ,חיפה ו״אילת״ בבאר שבע
 - 4.7הוקמה ״אגודת קולנוע לנוער ולילד" מטעם המועצה לחינוך
ותרבות
 - 20.7ועדה הסתדרותית תבחן את שאלת העסקת במאים וטכנאים
זרים בהפקות סרטים בישראל לנוכח העובדה שיש מספיק בעלי
מקצוע בארץ
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 שבוע הקולנוע נערך במלון"רקפת״ בצפת מטעם התאחדותבתי הקולנוע; הבמאי ישראל בקר מסר כי בעקבות הצלחת
סרטו ״שני קוני למל״ הוא מכין את הפקת "מוטקה גנב" לפי
ספרו של שלום אש; אשר הירשברג מסר כי בשנתיים האחרונות
הופקו  12סרטי עלילה ,כולם זכו בעידוד משרד התעשייה
והמסחר; הבמאי נתן גרוס תבע תמיכה גדולה יותר בסרט הקצר
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ספטמבר

 הצגת הבכורה ל״פורטונה״ בבימויו של מנחם גולן ב״שבועהקולנוע״ במסגרת חגיגות  100שנה לייסוד מונטה קרלו

נובמבר

 הסרט"הילד מעבר לרחוב" משתתף בפסטיבל סרטי נוער בטהרן,וליאו פילר ,אחד משני הבמאים )השני הוא יוסף שלחין( ,מקבל
את הפרס השני מידי אשת השאה

דצמבר

פברוץזר

 מתקבלת ההחלטה להתחיל לשלם דמי אבטלה למובטלים מיקושים באיזור הר חברון ובחבל לכיש כוחות סוריה חודרים לאיזור המפורז סמוך לאלמגור ,תל קצירוהאון
 חילופי ידיות:ביך חיילי משמר הגבול וחיילים ירדניים ליד קיבוץבחן בשרון; שני אנשי משמר הגבול נפצעים
 הפגנה בתל אביב נגד נתיחת מתים 2.2ו  -ערב משירי איציק מאנגר בהיכל התרבות בתל אביב -,חלק
מהשירים בוצעו באידיש וחלקם בעברית; ביצעו :חוה אלברשטיין,
נחמה הנדל ,ומקהלת רינת; הנחה את הערב שרגא פרידמן ,ואת
הערב כיבדה בנוכחותה גולדה מאיר
 במוזיאון תל אביב מוצגים  50מפסליו של הפסל הצרפתי אוגוסטרודן

מרץ

 מיקוש סורי בשדות קיבוץ שמיר; פצוע קשה מטעני נפץ שהניחו אנשי "פתח״ התפוצצו מתחת לרכבת משאבמסילת הברזל מצפון לבאר שבע
 חילופי אש בין חיילי צה׳׳ל וחיילים ירדניים באיזור מי עמי הפגנה בירושלים נגד נתיחת מתים הפגנת מובטלים בתל אביב נמכרת האונייה "שלום" מפלגת "המרכז החופשי" בראשותו של שמואל תמיר מתפלגתמגח״ל
 נפטר המלחין מרק לברי יריד הספרים הבינלאומי נערך בירושלים נפטר יצחק דב ברקוביץ' ,חתנו ומתרגמו הראשון של שלוםעליכם לעברית
 מוקש באיזור כפר סאלד וחבלה במשאבת מים באיזור מושבבית הלל בגליל העליון
 הסופרים והפילוסופים הצרפתיים ז׳אן פול סארטר וסימוןדה-בובואר מגיעים לביקור בארץ
 מוקם בית ספר שדה חדש בשמורת הטבע הגדולה בישראל ,הרמירון
 תיאטרון גיורא גודיק מציג את המחזמר ״איש למאנשה״ הולכת ונשלמת הקמת כיכר מלכי ישראל; ממלאים מים בבריכהובקרוב יפורסם המכרז להקמת אנדרטה שתוצב בכיכר

 במשך השנה הפיקה רשות הסרטים במרכז ההסברה את"מראותבשמורות" ,״מבצע עכביש"" ,התיאטרון בישראל" ועוד
 במשך השנה הפיקה היחידה לסרטים בקרן היסוד את ״הפער"ו״טיול ארוך בארץ קטנה"
 במשך השנה הפיקה היחידה לסרטים בק.ק.ל .את ״סיפור ק.ק.ל.״ו״אביב ביער נולד״
 במשך השנה הופקו  7סרטים עלילתיים" :שני קוני למל" )במאי:ישראל בקר( ,״הילד מעבר לרחוב״)במאים :יוסף שלחין וליאו
פילר(" ,פורטונה" )במאי :מנחם גולן( ,״סבינה והגברים" ו״המניע
לרצח״)במאי :פיטר פריישטדט( ,״פיצוץ בחצות" )במאי :ארווה
ברומברז׳ה( ו״נח״ל" )במאי :ריצ׳רד אינפלד(
 הצנזורה הישראלית פסלה להקרנה את הקרנת הסרט ״המניעלרצח״ משום שהעלילה מתארת רצח המתחולל בערב יום
העצמאות .רק לאחר מאבק הותר הסרט להקרנה ב1967-
ו־ופריל

-
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 חיילים סוריים יורים על טרקטורים בשדות האון ,על סיור צה״לבאיזור נוטרה ,על עובדים בשדות עין גב ,על היישובים תל
קציר ,אלמגור ושמיר ,ועל סירות דייגים בכנרת
 -קרבות עם הסורים באזורי תל קציר ונוטרה

-

הסורים יורים על טרקטוריסטים בשדות האון ותל קציר
מיקוש ליד מעיין ברוך
חייל ירדני יורה על ישראלי המשקיף על חומות העיר העתיקה
בירושלים
הסורים יורים על חבר קיבוץ גונן שנפצע קשה
חבלות במעביר מים באיזור קרית גת ובמסילת הברזל באיזור
כפר סבא
חבלות במעביר מים באיזור מנרה ,בצינור מים באיזור קיבוץ
הנושרים ,ובגשר בדרך מבאר שבע לערד
מתחיל לצאת ירחון הנשים ״את״
רנדולף צ׳רצ׳יל ,בנו של סר וינסטון צ׳רצ׳יל ,מגיע לארץ ומשתתף
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במשולש
השלישי
הרכיב
גולן-זוהר-קישון ,שביסס את תעשיית
הסרטים הישראלית ,הוא קודם כל סופר
וסטיריקון .הוא הגיע לקולנוע בעקבות
היכולת הפנומנלית שלו בתחום ההצחקה
הסטירית והבימתית ,ודומה שהוא חייב
את מירב ההצלחה הקופתית שלו למגע
הקסם המילולי ,לא החזותי ,שלו.
לאחר שורה אינסופית של הומורסקות,
ספרים ,מחזות ומערכונים ,ניגש קישון
ב964-ו לביים את סרטו הראשון -
״סלאח שבתי״ ,שנותר עד היום כהצלחה
הקופתית הגדולה ביותר בתולדות
המדינה .למעלה ממיליון ו־ 200אלף
צופים ראו סרט זה כשעלה לאקרנים.
זאת ,בתקופה שאוכלוסיית ישראל מנתה
כשניים וחצי מיליון תושבים.
ההצלחה של"סלאח שבתי"  -שהיה
ונותר המבע המחודד ביותר של ז׳אנר
סרטי הבורקאס  -משכה אליה גם אותות
הוקרה שונים בארצות הברית ,והסרט
זכה שם בשני פרסי ״גלובוס הזהב״ והיה
מועמד לפרס האוסקר.
בסרטיו הבאים המשיך קישון את הקו
שמאפיין את ההומורסקות שלו ,והירבה
להוקיע את הצביעות הפוליטית ,התככנות
העסקנית ורעיון הקומבינה ,שהוא גרעין
ההגדרה של הישראלי החדש .בסרטים
אלה  -״ארבינקא" ,״תעלת בלאומילך",
"השוטר אזולאי״ ו״השועל בלול
התרנגולות״  -משורטטת ישראל דוחה,
מזיעה ונגועה בלבנטיניות לא-אירופית,
שהיא ,לדעת קישון ,המחלה הבולטת
של המדינה .גם ״השוטר אזולאי״ ,רשם
מועמדות לפרס האוסקר וזכה ב״גלובוס
הזהב" ,לצד פרסי הוקרה בפסטיבלי
סרטים שונים באירופה.

מאיו שניצו

בטקס הקדשת יער ואנדרטה על שם אביו בהרי נצרת
 מיקוש ליד קיבוץ ברעם ,הפגזת קיבוץ מנרה ,וחבלה במשאבתמים ליד כפר נחום; מיקוש ליד קיבוץ עמיעד
 ראש הממשלה ,לוי אשכול ,מזהיר כי ישראל תנקוט פעולותגמול רציניות נוכח ריבוי מעשי החבלה והירי
 מתחילה תנועת כוחות במצרים ופריסתם בחצי האי סיני מוכרזת כוננות בצבאות ירדן ,סוריה ועיראק ממשלת מצרים דורשת מן האו׳׳ם לפנות את  6,000חיילי כוחהחירום של האו״ם המוצבים בגבול ישראל מצרים; המזכיר
הכללי של האו״ם ,או תאנט ,מבורמה ,נענה במהרה לבקשה;
בעקבות פינוי חיילי האו״ם מתפרסים כוחות מצריים לאורך כל
הגבול עם ישראל ,מרפיח בצפון ועד שארם א-שייח בדרום
 ישראל מוחה באוזני מזכ״ל האו״ם על הפינוי החפוז של חייליהאו״ם מגבול מצרים ,ומתחילה לגייס את כוחות המילואים
 מצרים חוסמת את מצרי טירן ,שער הכניסה לאילת - 2.5יוצאי מרוקו־מנסים לשמר את המימונה ולהפוך אותו לחג
עממי ישראלי; הועדה היוזמת יצרה תוכנית שכללה :תחרות
תלבושות מקוריות ,הגשת תה בכלים מקוריים וטקסים מסורתיים
 מוקמת ממשלת ליכוד לאומי; משה דיין צורף כשר הביטחון;ראשי גח״ל ,מנחם בגין ויוסף ספיר ,צורפו כשרים בלי תיק
 מת צבי פרידלנד ,שחקן"הבימה״ מוטל היטל ביטחון בשיעור  10%ממם ההכנסה ,ומונהגים מלווהעצמאות ואגרות ביטחון לשם גיוס כספים
 - 5.6מתחילה מלחמת ששת הימים :פורצים קרבות בגבולות
מצרים ,סוריה וירדן; בתוך ששת הימים הבאים ייכבשו חצי
האי סיני ,הגדה המערבית של הירדן ,כולל ירושלים המזרחית,
ורמת הגולן הסורית; בידי ישראל נופלים אלפי שבויים מצריים
 בעיצומה של המלחמה מתקיפים מטוסי חיל האוויר הישראליאת אוניית הביון האמריקאית"ליברטי״; לאחר מכן תודה ישראל
כי טעתה
 ברית המועצות ,צ׳כוסלובקיה ,בולגריה ,פולין ,הונגריה ויוגוסלביהמנתקות את היחסים הדיפלומטיים עם ישראל בעקבות המלחמה
 ישראל מחילה את המשפט הישראלי על איזור ירושלים ומטפחתאותה לשטח מדינת ישראל
 אמנים רבים מבדרים את החיילים המגוייסים; שירים רביםנכתבים לרגל שמחת הניצחון ,והשיר ״ירושלים של זהב״ ,בביצוע
שולי נתן ,שבוצע לראשונה במסגרת פסטיבל הזמר ,אך לא
השתתף בתחרות ,הופך למעין המנון של המלחמה
 ישראל מתירה חזרת חלק ממאות אלפי הפליטים שנמלטוממקומות מגוריהם בגדה המערבית לשוב אליהם
 ישראל ומצרים מסכימות להציב משקיפי או״בו משני צידי תעלתסואץ; עקב תקריות חוזרות ונשנות בתעלה מתעכבת הצבת
המשקיפים
 מוכרזת חנינה כללית בעקבות הניצחון במלחמת ששת הימים המצרים פותחים במתקפות באזורים שונים של תעלת סואץ;מטוסי צה״ל מפציצים בתגובה
 בגולן קמה התנחלות מרום גולן שלישיית ״הגשש החיוור״ יוצאת בתוכנית חדשה עם הבמאיניסים אלוני" :סינימה גשש״
 - 9.7קונצרט חגיגי על הר הצופים של התזמורת הפילהרמונית
ותזמורת קול ישראל בניצוחו של ליאונרד ברנשטיין
במת השחקנים ,מסגרת חדשה המיועדת לשחקנים צעירים,
מעלה הצגה חדשה ,״טלמכוס קל״״; משתתפים :לבנה פינקלשטיין,
אסף דיין וטוביה צפיר; אסף דיין טוען שהוא מאמין שזו הופעתו
הראשונה והאחרונה בתיאטרון ,היות שהוא נמשך יותר לכתיבה
ולקולנוע

ספטמבר

 מתחיל היישוב מחדש של יישובי גוש עציון במוזיאון תל אביב נפתחת תערוכת תמונות והדפסים של הציירהצרפתי אנרי טולוז לוטרק

ץזוקסובר

 מיפקד ראשון של תושבי השטחים הכבושים מעלה כי מתגורריםבהם כמיליון בני אדם
 מתגלה פצצה בקולנוע "ציון״ בירושלים נסיון התנקשות בחייו של ח״כ מאיר וילנר מרק״ח; המתנקשנידון לשנה וחצי מאסר
 פעולות מחאה נגד הקמת תחנת הכוח רדינג ד׳ בתל אביב משחתת חיל הים ״אילת״ הוטבעה מול חופי סיני;  47מאנשיהצוות נהרגו; רבים נפצעו
 בפעולת גמול על הטבעת המשחתת ״אילת" נהרסים בתי הזיקוקבעיר סואץ
 קמה תנועת ארץ ישראל השלמה0ו - 2.עשור ל״היכל התרבות״ בתל אביב
 הבלט הפיליפיני־ מופיע ב״היכל התרבות" בתל אביב י 0ו - 22.עשרות אלפים חגגו בהקפות בעיר העתיקה ובכותל
המערבי בירושלים

נובמבר

-

דנמבו׳

ליד רפיח מתגלה קברו של אבשלום פיינברג ,איש ניל״י שנהרג
ב7-ו9ו בדרכו למצרים
מתחדשים הלימודים בקמפוס האוניברסיטה העברית על הר
הצופים בירושלים
באו״ם מתקבלת החלטה מס׳  242הקוראת לישראל לסגת
מהשטחים שכבשה במלחמת ששת הימים
מזכ״ל האו״ם ממנה את ד״ר גונאר יארינג השבדי לנציג האו״ם
במזרח התיכון; ישמש כמתווך בין הצדדים

 רפ״י מצטרפת למפלגת העבודה; בן-גוריון אינו מצטרף ומקיםאת הרשימה הממלכתית
 רב-אלוף יצחק רבין מסיים את תפקידו כרמטכ״ל צה״ל; במקומויבוא רב-אלוף חיים בר-לב
 גיורא גודיק מעלה את המחזמר"אי לייק מייק״ בהפקה פרטית לשלטי הרחובות בעיר העתיקה בירושלים מוסיפים כיתובבעברית

ינוץןף

 - 3.1סרטו של רם לוי" ,אני אחמד" ,סרט קצר שהעז להציג את
מצוקתם של ערבים בלב יישוב יהודי עוין ,מוקרן בפני מוזמנים
באולפני הרצליה

מרץ

 - 31.3״פסטיבל הסרט הישראלי הראשון״ נערך באשקלון בשיתוף
משרד התעשייה והמסחר ,משרד התיירות ועיריית אשקלון;
הוצגו  18סרטים ישראליים קצרים; הפרס הראשון לא חולק;
בפרס השני זכה ״נירים״ בבימויו של מנחם שובל ,ובפרס השלישי
התחלקו ״זיקנה היא איפור״ של בלה ברעם ,ו״שבת שלום״
בבימויו של אורי זוהר; הגשם הבריח את רוב המשתתפים והיה
״פסטיבל לא פסטיבלי״)נתן גרוס ,״על המשמר״(

»פריל

 - 9.4הממשלה החליטה לבטל את איסור הקרנתם של סרטים
דוברי גרמנית עם כמה סייגים

מץוי

 - 12.5עודד קוטלר זכה בפרס השחקן הזר הטוב ביותר בפסטיבל
קאן על משחקו בסרט ״שלושה ימים וילד״ על פי ספרו של
א.ב .יהושע

ur

 בעקבות פריצת מלחמת ששת הימים מנתקת ברית המועצותהמשך בעמי ה ב ״

סרטו העלילתי הראשון ,״הם היו עשרה",
סיפורם של תשעה גברים ואשה אחת שעלו
מרוסיה כדי להתישב בגליל בשנות ה80-
של המאה הקודמת .הצלחתו של הסרט,
הן בארץ ובעיקר בעולם )"הראלד טריביון"
התפעל מן המשחק ,הצילום והבימוי ,הוא
זכה לפרסים במנהיים ובפסטיבל לסרטים
חינוכיים בקאן( ,עזרה במידה רבה לשכנע
את הממשלה להקים את מרכז הסרט
במשרד המסחר והתעשייה ,שהיה במשך
שנים רבות כלי העידוד העיקרי של הקולנוע
הישראלי .למעלה מעשור עבר עד לסרטו
העלילתי השני" ,הצד השני״) ,(1972שייצג
את ישראל בפסטיבל ונציה ,ואחרון סרטיו
היתה דרמת הטלוויזיה "האסיסטנט של
אלוהים").(1991

מקצוען אמיתי ששלט בכל רזי הקולנוע
והיה הישראלי הראשון שזכה להכרה
בינלאומית כיוצר סרטים; .גרון־ די3ד נולד
בהמבורג )923ך( ועלה לארץ עם הוריו
בשנת 934ו .בוגר ביה המדרש למורים
בירושלים ,הספיק להשלים תארים
בפסיכולוגיה וחינוך באוניברסיטה העברית
לפני שיצא בשנת  1946לאמריקה ,כדי
ללמוד תסריטאות באוניברסיטת קולומביה.
בו זמנית עבד כעוזר לעורך ז׳אן אוזר,
והתפרנס מתרגום סרטי חברת מ.ג.מ.
לעברית ,לפני שנשלחו להפצה בארץ.
באותה תקופה היה סטאז׳ר בכמה הפקות
יוקרה כמו ״היורשת״ של ויליאכז ויילו

ו״סטרומבולי״ של רובדטו ווסליני ,יועץ

טכני באולפני ״יוניברסל״ ,ומפיק מישנה
לאוטו פדמינג׳ר ) ו  9 5ו ( .

בזמן שהותו בארצות הברית התידד דינר
עם מרגוט קלאוזנר ובעלה ,יהושע
ב ו נ ש ט ט ו  ,שבאותה העת גייסו כסף
בהוליווד לפתיחת אולפן סרטים בישראל,
לימים "אולפני הרצליה" .הקשר ביניהם
היה עתיד להימשך שנים רבות .בתחילת
שנות החמישים ,זכה דינר לתהילה רבה
עני "תתלוצים הראשונים" ,סרט תיעודי
למחצה ,בן  20דקות ,שכתב הפיק וביים
) (1949על אמריקאי שנשלח לעשות תחקיר
על מדינת ישראל הצעירה .לא זו בלבד
שהסרט הוצג במשך חודש ימים ב״רדיו
סיסי'׳' דויו יורק והופץ ברחבי ארצות המיית
על-ידי חברת פאראמונט )עד היום אין
סרט ישראלי אחר שזכה לכך( ,אלא גם
הוגש כמועמד לפרס אוסקר בקטגוריית
הסרטים הקצרים.
דמותה של ישראל הצעירה העסיקה

מאוד את דינר שכתב והפיק את "עיר
האוהלים" )ו ,(195דוקודרמה על קיבוץ
גלויות והחיים במעברה ,שעוטרה בפרסים
בבוסטון ובניו יורק ,והמשיך בשלושה סרטי
תעודה שעסקו גם הם באותו הנושא ,שניים
עבור אולפני הרצליה" ,ובחרת בחיים"
ו״אלפיים ושלוש" ,והשלישי ,״שעת האפס
של דני" ,עבור קרן היסוד .מאוחר יותר,
יחד עם העתונאי דרו פידסון ,הוא עשה
את ״דו״ח מארץ הקודש״ ,שהוצג בטלוויזיה
האמריקאית מחוף לחוף .בין  14סרטי
התעודה שעשה בלטו שניים נוספים" :ארץ
אלף הפנים") (1964ו״מדברים על ישראל״
) (1969שזכו בפרסים בבריסל ,פנום פן
ומרסיי.
ב 1953-ביים את הסרט הקצר ״שעת

עם הקמת הקרן לעידוד סרטי איכות,
ב ,1979-הפך דינר ,שהכל הכירו ביסודיות
ובגישתו הרצינית למקצוע ,לדמות מובילה.
תחילה כרפרנט לענייני הויקוח .אחר-כך
כמי שעמד בראש הקרן ,כמורה ומדריך
להרבה במאים צעירים .אלה התקוממו לא
פעם נגד דרישותיו תוך כדי עבודה על סרט
הביכורים שלהם ,והודו רק מאוחר יותר
עד כמה היו העצות והניסיון שלו חשובים
להשלמת עבודתם .תופעה חריגה בנוף
הקולנוע הישראלי ,איש שמצא שפה
משותפת והבנה הן עם מפיקים והן עם
אמנים ,הוא נלחם בעקשנות ובשיטתיות
למען הרחבת התמיכה בקולנוע הישראלי,
ערך סקרים ,מפגשים וסמינרים אינספור
כדי להסביר למימסד את חשיבות הנושא.
הוא הלך לעולמו בשנת  ,1996אחרי מחלה
קשה.

קלצ׳קין( .ב ,1959-יצא דינר לצלם את

אבשלום חלוץ

האפס של דני״ )עם זלמן ל ב י ו ש ורפאל

את יחסיה הדיפלומטיים עם ישראל ,וכתוצאה מכך נפסק יבוא
מסודר של סרטים מן הגוש המזרחי למשך שנים ארוכות
" - 12.7תעשיית הסרטים בישראל איננה פרימיטיבית ,אולם היא
פועלת ללא יסוד מקצועי איתן ,ורק רבע מן הסרטים)התיעודיים(
שהיא מייצרת ראויים לתשומת לב ולציון ,בעוד שכמחצית מן
הסרטים אינם מגיעים כלל לרמה המתקבלת על הדעת"  -זו
דעתו של מפיק הסרטים מאנגליה וולף מנקביץ שבא לארץ
להציע את שרותיו לשירות הסרטים במשרד ראש הממשלה
 - 22.7הקרנת בכורה לסרט "אברהם הרצפלד" שהפיק המרכז
לחינוך ותרבות התקיימה ב״בית הראשונים״ בגבעתיים
 - 8.8צילומי הסרט ״הוא הלך בשדות" לפי מחזהו של משה שמיר
נערכים בבית הספר כדורי ובקיבוץ גליל ים; במאי :יוסף מילוא;
בתפקידים הראשיים :אסי דיין ואיריס יוטבת
 - 22.8הסרט ״בסוד ההלם״ שביים פרדי שטיינהרדט והפיק המדור
לבטיחות ומהות בוועד הפועל זכה בפרס ראשון לפסטיבל
לסרטי עבודה במונטריאול בקנדה
 - 5.9עוזי פלד ,מרצה למינהל עסקים )היום מנכ״ל חברת "טלעד",

זכיינית הערוץ השני( ,מתמנה לסגנו של פרופ׳ אליהוא כ״ץ
בצוות ההקמה של הטלוויזיה הכללית
דצמבר

במשך השנה נפרדה רשות הסרטים ממרכז ההסברה והפכה
ליחידה עצמאית במשרד ראש הממשלה בשם "שירות הסרטים
הישראלי״ שהפיק את "הפליטים״" ,אגן שיקמה" ,וכן נשלחו
הסרטים ״מנהיגות בצה״ל״)במאי :ליאו פילר( ו״ביעור הבערות״
)במאי :צ׳פל ישורון( לפסטיבל הסרטים בוורסיי; כן הוחל
בהפקת ״ששת הימים״ ,סרט ממלכתי על מלחמת ששת הימים
בשיתוף עם דובר צה״ל; במאי :פרדי שטיינהרדט
במשך השנה הפיקה היחידה לסרטים בקרן היסוד את ״וביום
השביעי״
י במשך השנה הופקו הסרטים העלילתיים" :האשה בחדר השני"
)במאי :יצחק צפל ישורון(; "עליזה מזרחי״)במאי :מנחם גולן(;
"שלושה ימים וילד" )במאי :אורי זוהר(; "ארבינקא" )במאי:
אפרים קישון(; "סיירים״ )במאי :מיכה שגריר(; ״הוא הלך
בשדות" )במאי :יוסף מילוא(; "האם תל אביב בוערת" )במאי:
קובי יגר(; וכן הסרטים התיעודיים "ששה ימים לנצח״)במאים:
יעקב המאירי ויצחק )מימיש( הרבסט( ,ו״שלוש שעות ביוני"
)במאי :אילן אלדד(

יי MaMjMQ^H,

על מכונית כזאת אפילו ל א חלמת:
 M G Fספורט ,המכונית שמזרימה אדרנלין לדם של כל ח ו ב ב הגה אמיתי ,היא עכשיו הדובדבן ש ל תכנית המנויים,
במסגרת ההגרלה השבועית .היום א ת ה כבר יכול לחלום עליה .עוד ה ש ב ו ע היא יכולה להיות שלך.
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הפרס הראשון צמח באופן משמעותי :מיליון וחצי ש״ח בכל שבוע .מהיום יש לך מזל ה ר ב ה יותר גדול ב ת כ נ י ת המנויים.

מחייגים ומצטרפים ,03-6940000 :בימים א׳ עד ה  /בין ה ש ע ו ת  9:00בבוקר ע ז  9:00בערב.
ביום ו׳ בין השעות  9:00בבוקר ע  1:00 1בצהריים.
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קארלוב׳ וארי 1998

m
להציע

פיינרו

שהו מוזר קורה היום בקולנוע .מצד אחד,
כולם מדברים על משבר ,נחרדים מן התהליך
המתגבר של ה ש ת ל ט ו ת ה ת ו צ ר ת של
האולפנים הגדולים המגרשת מבתי הקולנוע
את כל הסרטים האחרים ,מנבאים את קיצו
של הקולנוע העצמאי ,האיכותי האחר .ואז ,מגיעים לפסטיבל
סרטים כמו זה של קארלובי וארי ,שם מציגים מאות סרטים,
ברובם הגדול לא מתוצרת הוליווד ,האולמות מלאים עד כדי
התפוצצות )הסיסמה השגורה ביותר בקופות הפסטיבל היא
״מצטערים ,כל הכרטיסים אזלו״( ,וסרטים קטנים ,אלמוניים,
שאיש לא שמע עליהם קודם לכן ואולי איש לא ישמע עליהם
בעתיד ,מוצאים את עצמם לפתע במעמד של אטרקציה .אז
איפה המשבר ,ואם כל כך טוב ,מדוע כל כך רע?
לא קשה לנחש את התשובות לכל השאלות הללו .רוב
הסרטים האלה חיים מפסטיבל לפסטיבל ,מנפחים את התוכנית,
יוצרים רושם של יריעה רחבה ועשירה יותר ,אבל רק מעטים
מצליחים לפרוץ את מעגל הקסמים ולמצוא להם מסכים גם
אחרי ההקרנה החגיגית .מי שהיה לאחרונה בפסטיבל ירושלים
יכול היה להיווכח באותה התופעה :אילו השירו שליש מתוך

קרוב למאתיים סרטים שהציגו שם ,איש לא היה מרגיש
בחסרונם .מצד שני ,אפשר כמובן לטעון שזה לא יהיה דמוקרטי
לגזול מן הסרטים את המפגש עם הקהל ,ולו רק לפרק הזמן
הקצר של פסטיבל ,וזה נכון שכך לפחות בוררים את המוץ
מן התבן ,ומה שיחיה אחרי המבחן הדרוויניסטי הקשה הזה
יהיה מן הסתם הקולנוע שראוי לשרוד .הבה נקווה שזה אכן
כך•
לגבי קארלובי וארי ,צריך להוסיף נקודה אחת ראויה לשבח.
האולמות העמוסים ,שלא רק המושבים בהם אלא גם הרצפה
תפוסים עד הסנטימטר הרבוע האחרון ,הם תוצאה של מדיניות
נבונה שאימצה ההנהלה לפני ארבע שנים ,ומאז הם מקפידים
לפתח את הנוסחה בכל שנה .השיטה היא להזמין סטודנטים
וחובבי קולנוע מכל רחבי המדינה ,ולהציע להם מנוי במחירים
שנשמעים מגוחכים לאוזניים מערביות )במחיר של  9דולר
הם יכולים לראות עד חמישה סרטים ביום( .מי שמצויד
במנוי כזה ,גם אם פנה לקופה ונענה שכל הכרטיסים לסרט
שרצה לראות אזלו ,יכול להיכנס לכל אולם קולנוע אחרי
שכבים בו האורות ,בתנאי שיש לו עדיין מקום לנחות בו,
בישיבה ,בשכיבה או בעמידה.

ק

צפייה עממית המונית זו)קרוב
לשמונת אלפים מנויים נמכרו
השנה( היא ברכה לתעשיית
התיירות במקום .אמנם ,היא
ממלאת את בתי המלון הצנועים
יותר בעיר ,שלא לדבר על
המרחבים המקורים שבהם אפשר
להניח שק שינה ולישון בלילה,
אבל כל האנשים הללו אוכלים,
שותים ומבלים עד השעות
הקטנות של הלילה ,בקיצור
מוציאים כסף ,ובשביל זה כדאי
לה ,לעיר ,לתמוך בפסטיבל על
כל המשתמע מכך .ואכן ,העיר
מגויסת בלי סייגים .חוץ מזה,
ייאמר לזכות הכלכלה ההולכת
ומתפתחת במהירות ברפובליקה
הצ׳כית ,שהתודעה התרבותית
שלה עולה אלפי מונים על
הקמצנות שבה נתקלים במציאות
הישראלית .הפסטיבל ממומן כולו
מחסויות של יצרניות סיגריות,
בנקים ,חברות טלפונים וכיוצא
באלו .קצת קשה היה להסביר
״ירח מלוח״
לדיפלומט ישראלי שנכח במקום
ושאל מדוע לא יכול להיות דבר
כזה בארץ ,מה היחס של החברות בישראל
לאירועי קולנוע בפרט ותרבות בכלל.
והסרטים .כמו בכל הפסטיבלים ,היום ,גם
בקארלובי וארי הציגו את כל סרטי החובה
המוכרים היטב ,שעליהם הצבענו כבר בסקירות
של פסטיבלים קודמים ,סרטים כמו"מלחמת

״פעמיים ירח ,ש ל ו ש פעמים ש מ ש ״ ש ל רומן בליץןן
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ש ל קץזרו שחנזףוב

האזרחים השנייה" האמריקאי ,״תיאטרון
מלחמה״ האיטלקי ,״מאושרים יחדיו" מהונג
קונג" ,חגיגות משפחה" מדנמרק" ,תחנה מרכזית״
מברזיל" ,סיפורי אהבה״ מפולין ,״השיעור
לטאנגו" האנגלי" ,הגנב" הרוסי ועוד דוגמאות
 -חלקם סרטים שמוצגים כבר מסחרית בישראל

)כמו ׳׳הצלופח" של אימאמורה ,או"המתיקות
שאחרי" של אגויאן( .אבל היו גם סרטים אחרים,
כאלה שעברו בפסטיבלים אחרים מבלי ששמו
לב אליהם ,אחרים שהחלו רק עתה את המסלול
הפסטיבלי שלהם ,הרבה סרטים ממזרח אירופה,
אבל ,שלא כמו בימים עברו ,לא רק משם.
"רוצח" ,סרט מקאזחסטן של
דאוז׳ן אומריבאייב ,משרטט
תמונה קודרת ביותר של המציאות
במרחבים שהיו מוכרים קודם לכן
בשם הכולל "ברית המועצות".
מרט ,גיבור הסרט ,הוא נהג של
חוקר במכון מדעי .יום אחד,
בהיסח הדעת ,פוגעת מכוניתו
במרצדס מפוארת .הנהג השני
מציע לו לחסוך לשניהם את
הצרות של המשטרה ובתי
המשפט  -מרט ישלם את הנזק
של שתי המכוניות ואיש לא יידע
על התאונה .אלא שלמרט אין
כסף ,המעסיק שלו מפוטר ללא
התראה ומתאבד ,הניסיון שלו
למכור את המכונית שלו בשוק
השחור נכשל כאשר בריונים
שודדים אותו לאור היום ,החובות
הולכים ומאמירים ,כי בינתיים
ילדה אשתו בת והקטנה חולה
וזקוקה לטיפול יקר ,ובסופו של
דבר אין לו ברירה אלא להסכים
להצעה של בעל החוב)שהוא גם
בעל המרצדס( :הוא יכול למחוק
במחי יד את כל מה שהוא חייב

ק  nף ל ו ב י

אם יסכים ליטול אח האקדח שנותנים לו ולחסל
אדם מסוים .ההידרדרות הזאת של אדם קטן
ופשוט מן היישוב אל תוך סחרחורת שבה הוא
הופך בלית ברירה לרוצח ,מתוארת במינימום
של אמצעים ,כמעט ללא דיאלוגים ,בצילומים
ישירים ופשוטים ,בהקפדה רבה ובקצב מדוד
להפליא .לא זו בלבד שהסרט עצמו משכנע
)למי שמוכן להתמודד עם הסגפנות והשתיקות
הארוכות שבו( ,אלא שכמשל על מציאות

 Nף

ילדים ,למען ילדים ,או בנוכחות ילדים .אם
תוסיפו לרשימה גם סרט כמו"חבר של המנוח",
שהוצג בשנה שעברה גם בפסטיבל ירושלים,
מתקבלת תמונה קשה ביותר של החיים בצל
מה שצריך היה פעם להיות"גן העדן עלי אדמות,
אימפריית הצדק המושלם".

ע ל מ ס ך רחב ,הוא הנאה לעין ,מ צ ו ל ם כולו בתוך

ס ר ט א ח ד ש מ ג י ע מ א ו ת ו הכיוון ,״ירח מ ל א ״

י ע ר ו ת  -ע ד ובמקום מנותק כ מ ע ט מיישוב אדם

של קארן שחנזרוב ,הוא תרגיל מ ש ע ש ע  ,שאינו
שומר

אולי

ת מ י ד על רמה

שווה ,בפיתוח

ו ב ה י ר ו ת  .צ ׳ כ י ם ר ב י ם ס ב ו ר י ם ש ז ה היה ה ס ר ט
מ ש ו ב ח ב י ו ת ר ש נ ע ש ה ש ם ה ש נ ה  .אולי ,א ם כ י
ל א צריך ל ז ל ז ל ב ס ר ט י ם צ׳כיים אחרים ,כמו
״הכפודאים״

)ראו

על

פסטיבל

רוטרדם,

״ ס י נ מ ט ק " מ ס ׳  .(95ס ר ט ו ש ל ווינאר ,ש ה ו ר  -ל ב ן

ת ר ב ו ת י  .ב מ ר כ ז ו  ,ר ו פ א ש י נ י י ם ש ע ו ז ב א ת וינה
ב913-ו

ו ש ב לביתו ,בהרי מוראביה ,כדי
להתחבר ש ו ב א ל ה ט ב ע  .הכל ט ו ב
ויפה ,גם ה ט ב ע ו ג ם ה ד ר ך ש ב ה
הוא מ ש ת ק ף ב א נ ש י ם ש ח י י ם ש ם ,
ורק חבל ש ש ב ר י הסיפורים הם
פחות מברורים ומוצגים בצורה
פחות ממסודרת .סופו ש ל הסרט,
כצפוי ,הוא הגיוס הכללי ל ק ו א ת
מ ל ח מ ת העולם הראשונה ,ש ש מ ה
ק ץ גם לפינה הדחוקה ו ה מ נ ו ת ק ת
הזאת

שבחר

רופא

השיניים

לעצמו.

סרטו של השוודי דניאל

אלפרדסון

״הץזומנת״ ש ל • נ ד ר ה גולדבץוכר

פוסט-קומוניסטית הוא מפחיד באמת ,דווקא
משום שאינו מגזים ואינו מבקש להטיף אף
פעם.
"פעמיים ירח ,שלוש פעמים שמש" הוא סרט
אוקראיני שעוסק במציאות דומה .ארכיאולוג
שמכין עבודת דוקטורט מתבשר שאחיו נהרג
בשדה הקרב )זהות המלחמה אינה ברורה לכל
אורך הסרט משום שמן הסתם היא לא
רלוונטית( ,והאחראי לכך הוא בוגד שחי באחד
מפרברי מוסקווה .הארכיאולוג מתלבט אם
לנקום את מות אחיו .בנסיונו להגיע לדירתו
של הבוגד הוא מכיר את שכנתו של האיש,
סיפור אהבה מתפתח בין השניים ,ובסופו של
דבר ,כאשר יצטרך להתמודד עם המעשה עצמו,
יעמוד בדרך בנו הקטן של הבוגד .יש משהו
כמעט מביך בדמיון בין הסרט הזה לכמה סרטים
אחרים שמגיעים לאחרונה מן הרפובליקות
השונות של ברית המועצות לשעבר ,המצביע
על מציאות מאיימת של חיים בצל אלימות
ומוות אשר עשויים להתפרץ בתוך הרבדים
הפחות צפוים של החברה  -איש אינו מחוסן
מפניהם  -ועל העובדה שכל זה מתרחש לעיני

נאראטיביות

מקרית .כלומר ,הסרט מתחיל

במעקב אחרי ד מ ו ת מסוימת ,ומלווה אותה ע ד
ש ל ב מ ס ו י ם ש ל ה ס י פ ו ר ) ב מ ק ר ה זה  -ש ח ק ן
קולנוע

שיוצא ל ח פ ש עבודה ,נפגש עם זוג

ת ס ר י ט א י ם  ,ואלה מ ע ל י ם סברה ש א ו ל י כ ד א י
היה ל ע ש ו ת ס ר ט ע ל אבותיו ג נ י האצולה( .מ ר ג ע
מ ס ו י ם ו א י ל ן ה ס ר ט מניח ל ד מ ו ת ה ז א ת ו מ מ ש י ך
עם דמות אחרת ש נ ק ד י ת בדרכו במקדה ,וכך
הלאה .אוסף ש ל ש ב ר י ס י פ ו ר י ם מכל הסוגים,
מעין תמונה מ ו ר כ ב ת ש ל המציאות הרוסית
החדשה ,תמונה ש מ ש ל ב מסוים מתחילה לנוע
במעגלים ,כ א ש ר ד מ ו י ו ת ש נ ת ק ל נ ו בהם ב ת ח י ל ת
הסרט ולא מ ש כ ו א ז ת ש ו מ ת לב פתאום תופסות
את

מרכז הבמה

לאוטובוס
טלוויזיה
האפיזודי

)נערה

סקסית שממתינה

מתגלה ,א ח ר י זמן ניכר ,כ כ ת ב ת
ש מ ר א י י נ ת אנשים ברחוב( .המבנה
מזכיד

ספד

מפורסם

של

איטלו

ק א ל ו ו י נ ו  ,״היה ה י ה פ ע ם נ ו ס ע ״  ,א ב ל ב מ ק ר ה
ש ל ש ח נ ז ר ו ב  ,ל א היה מ ז י ק ק צ ת יותר ב ש ר בכל
אפיזודה.
ואילו ס ר ט ו ש ל איבן ווינאר ,״ מ ב ע ד ליער
ה ק ו ד ר ״  ,היה י ה י ז ל ט י ש כ ר מ ק צ ת י ו ת ר א י ר ג ו י

"טיק טאק" כונה

על-ידי אחדים ״תמונות קצרות
בשטוקהולם״ .גם כאן ,כמו בסרטו
של אלטמן ,מדובר במספר
סיפורים קצרים שמצטלבים בתוך
הבירה השוודית ,ביניהם זוג
שמבקש להגר לאוסטרליה ונופל
קורבן למעשה שוד ותרמית ,שוטר
שצריך למצוא פתרון דחוף
למגורים כי אשתו בהריון מתקדם,
זוג גלוחי ראש שמבקשים לשתות
כוס בירה בנחת עד שמהגר לטינו
אמריקאי מציע להם להכות אותו
תמורת תשלום ,ועוד כיוצא בזה.
קצת יותר מדי היסטרי
ומניפולטיבי ,חסר את המבט הנוקב והאנושי ן—-ן
גם יחד שהיה לאלטמן כשעביד את סיפורים  \ j־ j
««—
של דיימונד קרבר ,זה ניסיון נועז ובהחלט
מעניין של במאי המתמחה בדרך כלל
בסדרות ובסרטי מתח לטלוויזיה לחרוג
מן השיגרה שלו.
פחות מקורי ,יותר צפוי ,וודאי לא
משכנע לעיניים ישראליות ,סרטה של

סנדדה גולדבאכר" ,האומנת" ,על נערה
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יהודייה שבמות אביה עושה את
הבלתי-נשמע במשפחתה ,עוזבת את
הסביבה היהודית החמימה שבה גדלה
בלונדון ,ויוצאת להיות אומנת באחוזה
שטופת גשם ורוח באחד מאיי התעלה
הבריטית .העלילה מתרחשת במאה
הקודמת ,בעל הטירה הוא מדען חובב
שמפתח שיטות צילום חדשות לאותם הימים,
אשתו יוצאת מדעתה בשל הבדידות והשיממון,
הבת הקטנה מפונקת ,והבן הגדול יותר חוזר
הבית אחרי שגורש מן הלימודים .כצפוי בספרות
הויקטוריאנית ,הנערה מתאהבת במעסיק שלה,
אבל השמרנות שלו חזקה מסערת הרגשות

<
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והופכים להיות עבדים שמוכרים את
עצמם ואת בני משפחתם בנזיד
עדשים לבעלי הקרקעות הגדולים.
קשה להאמין כשבמדינה המפתחת
נשק גרעיני ,נושאת נאומים
הומניסטיים חוצבי להבות ,מדינה
שבה הונהגו לכאורה כל החוקים
הנאורים להשוואת זכויותיהם של
מעוטי היכולת ,נאלצות מאות
משפחות לעבוד בפרך ,הן ,בניהן ובני
בניהן ,כשהתשלום היחיד הוא אוכל
 מנה צנועה לאדם אחת שצריכהלהספיק לכל בני ביתו.

״הער ,סודית״ של ג׳חק ריווס
שאוחזת בשניהם .כל זה מבוים
בזהירות ,לפי מיטב מסורת הדרמה
האיכותית של הבי-בי-סי עם מיני
דרייבו )חברתו של ויל האנטיגג
בסרט של גאס ין סאמז( וטו9
וילקינסון)אחד מכוכבי"ללכת עד
הסוף״( בתפקידים הראשיים,
מנסים לתת קצת יותר בשר
ומשמעות לפער התרבות ,המזג
והדת שבין השניים.
ועוד מבין סרטי העלילה ,ראוי
להזכיר את ״הגנה סודית״ ,מין
מותחן משפחתי של ז׳אק דיווט,
שאינו מסוגל לצלם כל סיפור שלא
יהיה בצורה פחות ממרתקת ,אבל
עם זאת ,הסתפק הפעם בתעלומה
רדודה למדי ובעיקר בצוות שחקנים
שהתקשה להתגבר על המשימות
שהוטלו עליו .אפילו סנדרין במד,
כמדענית שאחיה מבקש לנקום את
מות אביהם ,אינה עוברת חלק.
הפרובלמטי בכל סרטי התחרות
היה "חורף 89״ של דניאל דניאל,
הפקה צ׳כית-הולנדית שדנה
טיל! ט1זיד 1JJל ד נ ׳ « ל וחלפרדסוו
בהשלמה המתבקשת בין המענים
והמעונים של ימי הרודנות
הקומוניסטית .הרומן בין נערה עצמאית ומורדת
ולפחות חלק מקורבנותיו לא היו כלל צדיקים
בשלטון לבין שוטר חרש בשירות השלטון
גמורים .גישה מסוכנת ,בעיקר כשהיא באה
מתחיל מאחורי מסך ברזל )לא נאמר באיזו
מאחד שאינו צד בקונפליקט הזה ,ואולי משום
באחת
מדינה( ,ונמשך אחרי קריסתו של המסך,
כך קל לו כל כך להיות מבין ,סולח ומתפשר.
מארצות המערב )שוב לא מצוין איזו( .מה
לסיום ,שני סרטי תעודה .״סיפורי קול" של
שהסרט מנסה להעביר הוא שהגבר היה אולי
סייזיו ©ינג הוא תמונת מצב של שבט הודי של
מפלצת ,אבל הוא בכל זאת רק מילא את חובתו,
חקלאים המנושלים בשיטתיות מאדמתם

הסרט התיעודי השני הוא תכלית.
השוני .״הימים האחרונים של צ׳ייסן״
)במאים :שרי ספוינגר ברמן ודיבדט
פולצ׳יני( מספר על המסבאה הנבחרת
של הוליווד בימי הזוהר ,שנסגרה לפני
כמה שנים ,ובכך אולי בא הקץ לעידן
שלם של תעשיית הקולנוע .הצצה
אל הזוהר והתהילה של הוליווד ,מבעד
לעיניים של אלה ששירתו אותה ,עם
כמה קטעים מרגשים וקצת פיקנטריה
לטורי הרכילותI .
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 B Vאחד-עשר בספטמבר  ,1997בשעות אחר הצהריים
•  Bהמאוחרות ,הובאה גופתה עטופת השחורים של נלי
בוגורובה ,גוגור ,לבסוף גלעד ,לקבורה בבית העלמין של המושבה
בני עטרות .נלי היתה עורכת סרטים ,מוכרת היטב בקרב עושי
הסרטים של שנות החמישים וראשית שנות השישים .בהתאם
לרוח התקופה הם קראו לעצמם אז עובדי ההסרטה .פרופ׳ ג׳אד
נאמן ,חוקר הקולנוע הישראלי ,מאפיין את העשייה הקולנועית
בתקופה זאת בארץ כמגויסת למפעל הציוני ,ואת סגנונה הוא
מאפיין ,בפרפרזה על מה שנוסח והוגדר על-ידי ז׳דנוב בברית
המועצות של אותן הימים כריאליזם הציוני.
נלי נטמנה ליד קבר בעלה ,פרופ׳ ראובן גלעד .מסביב לקברה
התאספו כשלושים איש ,ביניהם בני משפחת בעלה המנוח ,שהרי
לנלי עצמה לא היו שום שארי בשר .היו שם גם כמה תלמידים
ומורים מהחוג לקולנוע ,ואחדים מוותיקי תעשיית הסרטים,
פנסיונרים בעיקר .כל אחד מהאחרונים הרגיש צורך לומר דבר
מה אל מול קברה ,בעיקר להודות לה על תרומתה ולבקש את
סליחתה על שנטשוה בשנותיה האחרונות ,כאשר נבצר ממנה
להמשיך ולתרום להם יותר .רק השמש השוקעת קטעה את שורת
המספידים בכוח.
אף אחד מעובדי ההסרטה הוותיקים שנאספו לא ידע את גילה
המדויק של נלי או את פרטי קורות חייה בטרם עלייתה ארצה.

בראשית דרכה ביניהם ,בתחילת שנות החמישים ,ידעו כולם
שעלתה מצרפת ,לאחר שבשנות הארבעים עבדה כעוזרת עריכה
ועורכת סרטים חשובים לצד במאים בעלי שיעור קומה כמו רנה
קלמאן וז׳אן קוקטו.

עובדי ההסרטה בארץ באותן השנים מנו עשרות אחדות .הם
הגיעו בגלי העלייה הגדולה של שנות החמישים מעיראק ,ממצרים,
מצ׳כוסלובקיה ,מיוגוסלוויה ,מפולין ומארצות הברית .בתעשיות
הסרטים של ארצות מוצאם עסקו רובם בתפקידים שונים ,לרוב
משניים בחשיבותם ,וכאן חלמו על ייסוד תעשיית קולנוע
ישראלית .מאחר שבארץ לא היתה כל תשתית לכך ,לא נותר
להם אלא לקחת על עצמם תפקידים שלא אחת היו גדולים ביחס
להכשרתם ולכושרם האמיתיים .מי שהיו מגיעים אולי בעוד הרבה
שנים בתעשיות המבוססות של ארץ מוצאם לתפקידים מובילים,
קיצרו להם כאן את הדרך .על מנת להרשים את המוסדות השונים
לא זו בלבד שחלקם הציגו את עצמם ,בארץ החדשה ,כבני סמכא
בתחום זה או אחר של עשיית הסרטים ,אלא שבתוך זמן קצר
מאוד אף הפנימו את התדמית שהפגינו כלפי חוץ .במובן זה
לפחות היתה התעשייה החדשה ,שזה עתה תקעה יתד ראשון
בחולות הרצליה או על גבעות גבעתיים ,עתירת אפשרויות בלתי
מוגבלות.
היה זה רק טבעי שבקרבת אנשים אלה הפכה נלי ,עורכת

* פרופי וומיל )מילק( קנבל ,ר ח ש  Jinnלקולעע וטלוויזיה בחוניברסיטת ת ל חביב ,ע ב ד עם נל׳ ו.לעד בחולפו.׳ נבע בשנות החמישים ורוזשית שנות השישים.
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סרטים בעלת מבטא צרפתי כבד ,ומה שחשוב יותר ,שותפת ביצירת
ענק הסרטים של הזמן ההוא ,״מלחמה על פסי הרכבת״ של קלמאן,
לדמות נערצת .סמכותה בכל הנוגע לעריכת סרטים היתה ללא
עוררין .יתרה מזאת ,בזכות אישיותה הדומיננטית ,ניסיונה המעשי
וסמכותה המקצועית ,הפכה נלי ,ללא שום כוונה יזומה מצידה,
בתודעת אנשי הסרטה של שנות החמישים לפחות ,את שלב עריכת
הסרט ,ללב ליבו של התהליך היצירה כולו .לא דיונים עיוניים**
מעמיקים גרמו לכך ,אלא בראש וראשונה קוצר יכולתם המקצועית
של הצלמים והבמאים של הימים ההם .כאשר הם מצאו את עצמם
עם חומר מצולם בידיהם ללא מושג ברור כיצד לעצבו לסרט קוהרנטי,
שיש לו התחלה ,אמצע וסוף ,הם היו זקוקים לנלי שידעה כיצד
לעשות זאת עבורם.
נלי היתה הראשונה שהתואר ״מצילת סרטים״ הודבק לה .אך
נראה לי שנלי היתה גם הראשונה שהסתייגה מכינוי זה ,כי היא ידעה
היטב שכל סרט נערך בהכרח במגבלות החומר שהגיע לחדר העריכה.
היא היטיבה להבין שמלאכת העריכה יכולה
במקרה הטוב להוציא אל הפועל את מה
שקיים כבר בכוח בתוך החומר הנתון ,ולא
gf
מעבר לכך .היא ידעה כי מלאכת העריכה
אינה בבחינת בריאת יש מאין ,ששמורה כידוע
רק ליושב במרומים ,בעוד שאנו כאן ,בני
תמותה רגילים ,נידונים ליצירת היש מתוך
היש בלבד .בצניעותה הרבה סברה ,שמלאכת
העריכה משולה למלאכתו של מלטש היהלומים המוציא ,בזכות
כושרו המקצועי ,אל הפועל מה שגלום ביהלום הגולמי בכוח .אי
לכך ,בעיניה ,לא העריכה היא השלב החשוב של ההפקה ,אלא שלב
השגת החומר הגולמי ,דהיינו :שלב הצילומים .על כן ,לשלב זה
בהפקת סרט  -ולא לשלב העריכה  -יש להקדיש את מרבית
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היו אלה כעין כנסים של איגוד מקצועי .נלי תמיד השתתפה בחגיגות
אלה ,אך בריחוק מה.
בזמנו ,כאשר הגיעה לאולפני ״גבע״ ,שהיו ממוקמים באותכז הימים
מעל לבריכת השחייה הציבורית של גבעת רמב״ם בגבעתיים ,נפוצה
השמועה שהובאה ארצה על-ידי איש פעלולי קול ,יוסף ג3ון,
שהתמחה בהקלטת קול ובניית פס הקול לסרטים בצרפת .האיש
בנה בעשר אצבעותיו עבור ״סרטי גבע" אולפן הקלטה מאולתר אך
אקוסטי ,שבו צולמו והוקלטו הסרטים הראשונים כמו ״מעשה
במונית" של ל א ד י פריש ,וצילומי ניסיון ראשוניים לסרטו של אריה
לאהולה ,״אבן על כל מיל" .לפי גרסה זאת יוסף הביא עמו מצרפת
מספר בנות יתומות ,שאותן אימץ שם מייד לאחר מלחמה עולם
השנייה ,וביניהן נלי .אך קורותיה של נלי בטרם עלייתה ארצה היו
כאמור עלומים.
לפי שמה ,ברור היה שארץ המוצא-של-משפחתה היא רוסיה.
האגדה מספרת שסבתה היתה אנרכיסטית ידועה ,אשר במו ידיה

יש תקופות ,עליהן מדברים ,שאין להם עניין
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הסרט.
נראה לי שאי-הבנה זאת ,שראשיתה בשנות החמישים ,נמשכת
בחוגים רבים עד היום ,ויש בה יותר משמץ הסבר לבעיות המאפיינות
את העשייה הקולנועית בארץ .על מנת להבטיח שלחדר העריכה
יגיע חומר ברמה נאותה ,ישבה נלי ודנה עם הבמאים והצלמים ימים
ושעות על התסריט לפרטי פרטיו ועל הכנת הצילום .לא פעם יצאה
לסיורים מקדימים באתרי הצילום ,ואף לצילומים עצמם .מידת
המעורבות והאיכפתיות שלה ביחס לכל סרט וסרט היתה טוטלית,
ונלי ידעה להדביק בה את רובם ,אך לא תמיד את כולם .כבר אז
נמצאו אנשים ,ודווקא מאלה שהיו זקוקים לעזרתה יותר מכל אדם
אחר ,שמאחורי גבה דיברו בגנות מעורבותה היתרה .בהתנהגותה
הם ראו השגת גבול והתערבות מיותרת של עורכת בעבודתם ,במקום
לראות בכך מסירות ללא גבול ולהיטות להשיג רמה טובה יותר טובה
של הסרט .הם לא השכילו להבין שמדובר כאן בלהט ועניין אמיתיים
שמתעלים מעל להגדרות קטנוניות של תפקיד מקצועי זה או אחר.
למרות ההערכה כללית שנלי זכתה לה בקרב רוב עובדי ההסרטה,
ספק אם אי פעם נקלטה באמת בחבורתם הסגורה .חבורה זאת
היתה כעין משפחה מורחבת ,ונלי היתה בה בבחינת נטע זר .בטקסים
משפחתיים ,כמו חנוכת דירת שיכון ,חתונה של איש סרטים או
ברית מילה לצאצא ,השתתפו בימים ההם כל עובדי ההסרטה בארץ.

השליחה פצצה אל עבר הצאר הרוסי א ל כ ס נ ד ר כאשר הלה ביקר
בעירה .בעקבות זאת נאלצה משפחתה להגר מרוסיה ומצאה מקלט
בצרפת .איש לא בדק את אמיתות הסיפור .כולם הסתפקו בכך
שהאגדה בדבר ייחוסה המשפחתי האנרכיסטי סיפקה הסבר-מה
להתנהגותה הנונקונפורמיסטית של נלי .עובדי ההסרטה של אותם
הימים היו-לרוב מה שחיינו מכנים בלשון של היום ,מרובעים .דאגות
היוס-יום ,בעיות התאקלמות בארץ ,שיכון ופרנסה ,לא השאירו
מקום וזמן לחיים בוהמיים נונקונפורמיים.
לא כן נלי .היא היתה נונקונפורמיסטית בכל רמ״ח אבריה .ביחסים
שקיימה עם אנשים מעולם לא נהגה לפי הכללים המקובלים והקבועים.
הכל תמיד היה עמה אד הוק ועל פי העניין .היתה לה מעט מאוד
סבלנות אל הטפל והבלתי רלוונטי .כמו בחדר העריכה ,שם היה
החומר הטפל מובחן מהחומר הטוב ,כך גם ביחסי אנוש שלה ,ידעה
להבדיל תוך שניות בין הרלוונטי והמעניין לבין הטפל והמשעמם.
בחדרי העריכה הבלתי ממוזגים של הימים ההם ,בציוד שחייב
להקדיש לכל סגירת או פתיחת הדבקה שבין השוטים מספר דקות,
נלי לא פעם פגעה בבמאי זה או אחר .גרוע מזה ,לא פעם פגעה
במזמין או במממן של סרט .אך לזכותה יאמר שהתפרצויתיה היו
דמוקרטיות ביותר :חטף מי שהגיע לו לדעתה באותו הרגע ,מי
שמעליה וגם מי שעבד תחתיה.
מעט מאוד ,אם בכלל ,נכתב ביחס לרמה הקולנועית של סרטי
הריאליזם הציוני של שנות החמישים ותחילת שנות השישים .אני
מקווה לא לעורר מחלוקת אם אומר שרוב הסרטים האלה מתאפיינים
ברמה קולנועית בינונית ביותר .לא יעזרו שום הסברים או תירוצים
סוציואקונומיים למיניהם :יוצרים אותנטיים ,מקוריים ורציניים,
שידעו בעבודתם ולא בדיבורם בלבד להתוות כיוון לעשייה הקולנועית

* * כמו המקום להעיר מ ס פ ר הערות בנידון ,שנרמה ל׳ כ׳ נל׳ היתר ,מסכימה עמן .ת פ י ס ת העריכה כ ש ל ב החשוב ביותר בהליך בניית הסרט הימ נחלתם ש ל רבים והטובים ביו ׳וגר הסרטים
והטלוויזיה .כך בזמנו חשבו גדול• הקולנוע הרוסי .במרץ ,מכל מקום ,ברמשית שנות החמישים ,למ נ ב ע ה תפיסת עריכת הסרט כלב היצירה הקולנועית מחיפוש ד ר ך במבע הקולנועי1 ,ול1ז
ב פ ש ט ו ת מקוצר ידם ש ל עושי הסרטים לרמות בעיני רוחם מת הסרט המוגמר בטרם צילומו1 .זת החומר הגולמי המצולם שר,בי1זו ל ח ד ר העריכה למ ניתן היה לערוך לפי התסריט המקורי.
מל נטעה ,לח ב ג ל ל עושרו המפתיע ש ל החומר )כפי שלפעמים קורה( ,ץולמ בגלל חולשתו .היה זה לרוב חומר ללוז רוח חיים בו .מקרה מחד מסוג הפוך הזכור ל׳ ממותה תקופה  Mmעבודתו
ש ל הבממי יהודה טרמו ,שבשני סרסיו המוזמנים ,״מגד״ רמרץ הזית״ ,השכיל להבימ חומר ח׳ ומרתק .טרמו במ מ ל קולנוע מציור .נל׳ ,יחד עם הבממי ,ערכה מת הסרטים בהתמם למוז שהחומר
ד ר ש והכתיב .ח ב ל ששני הסרטים המלה הושמדו על-יד׳ הבממי.

בארץ ,טרם הופיעו בין עובדי ההסרטה של התקופה הזאת .היה
מפיק מרשים ביכולתו ותעוזתו ,מ ד ד כ י נ ב ו ן  ,שקורץ כנראה מאותו
החומר ממנו קורצו ענקי הוליווד בני דורו ,כאחים ו ו ד נ ר  ,ג ו ל ד ו ו י ן
מ א י י ו או ס ם ש פ י ג ל  ,אלא שבניגוד להם ,נבון התעקש לבנות תעשיית
הקולנוע כאן ולא בקליפורניה .היתה גם מ ו ג ו ט ק ל א ו ז נ ו  ,בעלת
הממון והרבה חזון שבנתה את"אולפני הרצליה" .במאים ותסריטאים
בסדר גודל שלהם לא עמדו לרשותם עדיין .סרטים כמו"יונתן וטלי"
של ש נ י י ד ר או"חור בלבנה" של א ו ר י ז ו ה ר היו בבחינת אפיזודות
חולפות בנוף הקולנוע המקומי" .אלדורדו" של ג ו ל ן ונבון" ,סלאח
שבתי" של ק י ש ו ן וגולן ,או"שני קוני למל" של ב ק ר ונבון הופיעו
רק לקראת סוף התקופה ,באמצע שנות השישים.
רוב ימיה עסקה נלי בעריכת יומני גבע )שמומנו על-ידי גורמי
ממסדיים שונים ופרסומת סמויה( ,ובעריכת עשרות עשרות סרטים
קצרים ,רובם ככולם ,בלשון של היום ,היו סרטי תדמית ,אלא שאז
קראו להם סרטי תעודה .הסרטים פיארו את המפעל הציוני בארץ:

"איי לייק מייק" ,ראשון הסרטים הארוכים שהופקו באולפני"גבע"
לאחר שאלה עברו מאולמי הספורט שמעל בריכת השחייה הציבורית
של גבעת רמב״ם אל משכנם החדש בגבעתיים.
נלי ,בעומק ליבה ,ידעה היטב שרוב הסרטים שעליהם עבדה מאז
עלייתה ארצה היו בינוניים ומטה .בחוכמתה לא ראתה שום צורך
או תועלת להביע זאת בריש גלי .היא נהגה להתייחס לכל חומר
שהובא לעריכתה בכל הרצינות ,כאילו מדובר בחומר מהמעלה
הראשונה .תוך עבודתה חינכה דורות של עורכות סרטים )גברים
משום מה לא נטו למקצוע זה בשנות החמישים ובראשית שנות
השישים( ,והחדירה בהן את מה שידעה יותר מכל  -מסירות ללא
גבול לעבודת העריכה .היא השכילה להפוך את חדר העריכה עבורן
למקדש שבו העורכות הן משרתות בקודש .כל זה תוך מודעות ברורה
לרמתם הנמוכה של הסרטים הללו ,אך ללא שמץ של ציניות או
מרירות.
לאחר מלחמת ששת הימים ****,כאשר לקולנוע הישראלי היתה

באדם  ,שצריך לנצלו כאריח ,כמלט ,שצריך לבנות ממנו ולא למענו״
)אוסיפ מנדלשטאם(
סלילת כביש ,פיתוח יישוב ,לימוד עברית ,קליטת עלייה ,חיי קיבוץ
או יישוב ספר .משרד המסחר והתעשייה ,משרד החוץ ,ההסתדרות,
שירות הסרטים הישראלי)פעם במשרד ראש הממשלה ,פעם אחרת
כפוף למשרד ממשלתי אחר( ,דובר צה״ל ,משרד התיירות ,הסוכנות
 כל אלה הם רשימה חלקית בלבד של מזמיני הסרטים באותההתקופה .דוברים שונים ומנהלי מחלקות של הגופים האלה ,שלרוב
לא היה להם כל מושג בתחום הקולנוע ,הכתיבו את אופיים ואת
תוכנם של הסרטים הללו .היתה גם שורת במאים שהיו מקובלים
על העסקנים הללו ,כעין במאי חצר שלהם .נלי ,שהיתה עורכת בית
של אולפני גבע ,ערכה את רוב הסרטים האלה.
כיום ,בהעדר כל תיעוד קולנועי אלטרנטיבי של תקופה זאת,
נוטים להתייחס לסרטים אלה כאל חומר תיעודי אותנטי המשקף
את מציאות התקופה .ככל שעובר הזמן גוברת הנטייה לשכוח
שסרטים אלה משקפים בעיקר את נקודת מבטם של המוסדות
שמימנו את הפקתם ולא את המציאות החיה והתוססת שצוותי
הצילום פגשו בשטח .הצילום נעשה באופן סלקטיבי מאוד ***.על
כולםב היה מקובל אותה התקופה כעין שקר מוסכם שמצלמים רק
את מה שראוי לצילום ,והראוי היה זה שלדעת העסקנים ועושי
דברם הקולנועניים מפאר את הישגי המפעל הציוני .כיום ,פרדוקסלית,
הפרשנות והתעמולה של הממסד משנות החמישים השיגו לבסוף
את מטרתם :סרטי תעמולה של שנות החמישים והשישים המוקדמות
נתפסים בתיעוד אמיתי של המציאות.
באותה התקופה נלי ערכה והיתה גם מעורבת מאוד בהפקתם של
מספר סרטים ארוכים .היא ערכה את הסרט"מעשה במונית" שביים
לארי פריש ,ושהיה ככל הידוע לי הסרט הראשון שהופק באולפני
גבע .הסרט נשכח משום מה .היא גם ערכה את הסרט של פ ט ר פ ד י י ,

במשך מספר שנים עדנה שלא היתה כמוה עד אז ,הזדמן לנלי
לערוך שני סרטים מסוג אחר לגמרי :את סרטו היפה של ז׳אק
קטמור " מ ק ר ה א ש ה "  ,ואת סרטו של ג ׳ א ד נ א מ ן " ,השמלה" .שני
סרטים אלה סימנו אפשרות חדשה בעשייה הקולנועית הישראלית:
לא עוד סרטי הריאליזם הציוני ולא עוד קומדיות עממיות מסחריות,
אלא קולנוע ישראלי מעניין ,כעין המשך לייחוד בלבנה" ול״סלאח
שבתי" ,שבזמנו בלטו כאיים בודדים בים הבינוניות של העשייה
הקולנועית בארץ .הוצבה כעין אלטרנטיבה לקולנוע המגויס או
העממי ,קולנוע של אנשים רגישים ,שעל אף קשיי ההפקה התעקשו
לעשות כאן קולנוע ישראלי מקורי .ביניהם הרגישה נלי שוב כפי
שהרגישה לפני שנים רבות ,כאשר בראשית דרכה עבדה כעוזרת
עריכה של מ ר ג ר ט ר נ ו א ר  ,עורכת סרטי ז ׳ א ן ר נ ו א ר  .אלה היו הימים
היפים של נלי בארץ.
בתחילת שנות השבעים ,כאשר נפתחו שערי החוג לקולנוע
וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב ,ידעה נלי שמכאן יצמחו אותם
אנשי קולנוע שבטרם עלייתה ארצה קיוותה למצוא כאן .אלא שהיא
גם הרגישה שעבורה הם הגיעו מאוחר מדי .במסירות אין קץ ישבה
עמם ימים ולילות בחדרי העריכה של החוג ,ובשארית כוחותיה
הוסיפה לתרום לתלמידי החוג מנסיונה המקצועי העשיר .מועקה
מתמדת ,שלא תספיק לתרום הרבה ,דיכאה אותה עד היסוד ,אך לא
ריפתה את ידיה .רק המכה שספגה עם מות בעלה ותחילת מחלתה
גברו על מאמציה הסיזיפיים.
בבית העלמין השקט והשלו בין הברושים שנטעו ראשוני
המתיישבים ,הטמפלרים של וילהלמינה של אותם הימים ,כיום בני
עטרות ,נקברה נלי גלעד ,שתרמה את מרבית שנות חייה ,בדרכה
המיוחדת ,לבניית תשתית הקולנוע הישראליI .

* * * הבמץו׳ מורסוו פ ר ק ו  ,ש נ ש ל ח על-יד׳ חונסק״ו בתחילת שנות השישים לסייע לשירות הסרטים הישרחל׳ ,ניצל 1זת שהותו כחן ע ל מנת לביים ס ר • ״תיעוד״׳ על חחד הקיבוצים .לצורך
הצילומים ביקש כעין טרנספר חוכלוסין ,דהיינו שיביחו וימלחו בחם חת תדר החוכל ש ל הקיבוץ שבו ערך חת צילומיו חברי קיבוץ מקיבוץ חתר ,שנו חלה נרחו לו הולמים יותר חת המושג קיבוצניק.
* * * * קבוצת צנחנים מהכוח ש ל מוטה  nuנדהמה לעלות בחתד מבתי המלון בעיר העתיקה מיד עם שחרורה חת נל׳ ,שבחביב 67׳ יצחח למסע בחרצות ע ר ב מצוידת בדרנונה הצרפתי .היח
פנרחה היתה חישרחכית היחידה שקיבלה חת הצנחנים בצד השני ש ל ש ע ף מנדלבחום.
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hat is truth and w h a t is fiction in a d o c u m e n t a r y film, w h e r e
is the border separating b e t w e e n t h e m , is there a n e t h i c a l

code documentarists should respect o r does the e n d j u s t i f y the

I, the Hero
W h e n do personal p r o b l e m s b e c o m e
n a t i o n a l issues

means? C a n they m a n i p u l a t e facts, take t h e m out o f c o n t e x t a n d

Livia

Alexander
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change their m e a n i n g i f it helps to r e a c h the r i g h t conclusion?
I n this issue, w e try to l o o k at these questions f r o m an Israeli

Reconstructions and Inventions

perspective. A v i M o g r a b i kept close to facts a n d facts o n l y f o r his

O n e director t w o f i l m s : t h e use o f

first film, "Reconstruction" w h i c h d e a l t w i t h a m u c h p u b l i c i z e d

truth and lies

m u r d e r case, t h e n used d o c u m e n t a r y f o o t a g e in a satirical context

Avi Mograbi
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to tell an u n l i k e l y personal story in his second film, " H o w I learned
to o v e r c o m e m y fear a n d love A r i k S h a r o n " . N o w , in a p i e c e

The Impact of Animation
Zvika

o r i g i n a l l y w r i t t e n for the F r e n c h m a g a z i n e " T r a f i c " h e explains
w h a t d e t e r m i n e d the different a p p r o a c h i n each o f the t w o

films.
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among Soviet Ruins

O b s e r v i n g I s r a e l i documentaries f r o m another angle, L i v i a

A t K a r l o v y V a r y , n e w f i l m s f r o m the

A l e x a n d e r deals w i t h the p o p u l a r g e n r e o f personal diaries

old Communist Empire

professing to represent, through i n d i v i d u a l perspective, the m a j o r
p r o b l e m s f a c i n g the entire nation. U s i n g as e x a m p l e s t w o o f the
recent W o l g i n awards, D a n Katzir's " O u t f o r love... be b a c k soon"
( 1 9 9 7 ) and A m i t Goren's " A n o t h e r C o u n t r y " ( 1 9 9 8 ) , she w o n d e r s
to w h a t extent d o the particular a n d the general i n d e e d converge
i n these

Dan

Fainaru
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Nelly
H e r story is that o f the Israeli c i n e m a
Emil

Knebel
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films.

A l s o i n this issue, w e b i d f a r e w e l l t o the l e g e n d a r y f i l m e d i t o r
N e l l y G i l ' a d , one o f the k e y figures o f e a r l y I s r a e l i film m a k i n g
and w e b r i n g y o u one m o r e i n s t a l l m e n t o f " 1 0 0 years o f L i f e a n d
C i n e m a i n the H o l y L a n d " c o v e r i n g t h e p e r i o d 1 9 5 8 - 6 7
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