
16-20.7 פסטיבל תל־אביב 
הבינלאומי 

לסרטי ילדים
ה־15

30 סרטים נבחרים מהארץ ומהעולם בהקרנות 
בכורה חד-פעמיות, תחרויות הקולנוע עם שופטים 

בינלאומיים, סדנאות קולנוע חדשניות לילדים ומגוון 
פעילויות חוויתיות לכל המשפחה בכניסה חופשית!



פסטיבל תל אביב 
הבינלאומי לסרטי 

ילדים ה־15 
תכנית הפסטיבל

קולנוע הוא גשר לעולם הדמיון – ובקיץ הזה פסטיבל תל 
אביב הבינלאומי לסרטי ילדים  מביא אל אולמות הסינמטק  

מגוון של סרטי ילדים מובחרים מרחבי העולם.
ייחודים  סרטים  ולראות  לבוא  מצוינת  הזדמנות  זוהי 
בהקרנות בכורה בלעדיות, להשתתף בסדנאות מסקרנות   
הנותנות הצצה אל מאחורי הקלעים של  עולם הקולנוע 
ולחגוג איתנו בפעילויות חינמיות לקהל הרחב בקיץ שכולו 

חגיגה מהסרטים. 

אירועים מיוחדים / סדנאות, כיתות אומן ופעילויות מעשירות שיפתחו לכם את הראש ויעודדו יצירה

הכל על פסקול

מרצה: עומר רייס, יוצר ובמאי קולנוע 

איך יוצרים פס קול בסרטים, מהסרט המדבר הראשון ועד 
היום, המשתתפים יחוו איך המוסיקה והאפקטים הקוליים 
משפיעים על חוויית הצפייה שלנו. המשתתפים ילמדו איך 
יוצרים פס קול ואפקטים קוליים בעזרת חפצים יום יומיים 
ויצרו יחד על הבמה פס קול משלהם לסצנות מוכרות. 

לגילאי +6 | 60 דקות

שבת 20/7 בשעה 14:30

איפור מהסרטים

בהנחיית מיכל הניג

סדנת איפור חווייתית, שבה ילמדו הילדים לצייר לעצמם על 
היד או הפנים ציור באמצעות צבעי מים מיוחדים.

עד 20 משתתפים לסדנה. 

לגילאי +6 | 60 דקות  

שבת 20/7 בשעה 11:30, שבת 20/7 בשעה 13:30

לרכישהלרכישה

https://www.cinema.co.il/event/%d7%90%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-2019/
https://www.cinema.co.il/event/%d7%94%d7%9b%d7%9c-%d7%a2%d7%9c-%d7%a4%d7%a1%d7%a7%d7%95%d7%9c/


פסטיבל תל אביב הבינלאומי לסרטי ילדים 

מעבדת הירח – איך עושים אפקטים?

בית ספר למשחקהצגה – תעלומת האחים לומייר

בהנחיית קארן דוידוף

סדנה ייחודית שחושפת את האפקטים שמאחורי היצורים 
והעולמות המיוחדים על המסכים ומגלה לנו איך מכינים 
אותם. סטודיו מעבדת הירח מתמחה ביצירת אביזרים 
מיוחדים, תחפושות מקוריות ואפקטים מרהיבים באיפור 

של סרטי קולנוע, טלוויזיה ותיאטרון.

לגילאי +7 | 60 דקות

תקלת עבודה קסומה שולחת את אוגוסט ולואי, האחים 
לבית לומייר, יותר ממאה שנה קדימה בזמן לסינמטק, 
שם יגלו לראשונה שיום יבוא ויהיו שניהם מפורסמים בכל 
העולם כממציאי אומנות הקולנוע. עכשיו רק נותר להם 
להחליט מי משניהם נחשב הממציא האמיתי - אוגוסט 
החולם, או לואי המעשי והם ממש לא מתכוונים לחזור 
לפני שזה ייפתר אחת ולתמיד. ההצגה כוללת הקרנה של 

קטעי סרטיהם הראשונים של האחים לומייר. 

לגילאי +5 | 50 דקות

אירוע חשיפה לסרט הקיץ החדש ׳פול גז׳ 
בהנחיית זוהר ישראל

ויצירת סרטי קיץ  עם   ייחודי  על משחק, בימוי  מפגש 
וקווין רובין.  הבמאי קובי מחט והשחקנים תובל שפיר 
במהלך המפגש יחשף סרט הלהיט הבא של הקיץ הסרט 
"פול גז " בבימוי של קובי מחט ובהשתתפות השחקנים.

לגילאי +8

יום ו' 19/7 בשעה 12:30

יום ה' 18/7 בשעה 18:30יום ו' 19/7 בשעה 10:00

מפגש עם השחקן נוה צור

איך נער בן 16 מצפת שהוגדר כנכשל וחריג יוצא לדרך של 
הגשמה עצמית כנגד כל הסיכויים? מה גרם לו להאמין 
ומעורר  האישי  סיפורו  מגוללת את  בעצמו? ההרצאה 
ההשראה של נער שהאמין בעצמו למרות שבבית ספר 
לא זיהו בו משהו מיוחד. נוה צור הוא זוכה בפרס אופיר 
לשחקן הטוב ביותר )2018( ובפרסי פסטיבל חיפה לשחקן 

הטוב ביותר ועל תרומה אומנותית יוצאת דופן.

לגילאי +6 | 60 דקות

יום ה' 18/7 בשעה 17:00

לרכישהלרכישה

לרכישהלרכישה

https://www.cinema.co.il/event/%d7%aa%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a8-%d7%a4%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%91%d7%9c-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d/
https://www.cinema.co.il/event/%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a2-%d7%97%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%94-%d7%9c%d7%a1%d7%a8%d7%98-%d7%94%d7%a7%d7%99%d7%a5-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%92%d7%96/
https://www.cinema.co.il/event/%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%97-%d7%9e%d7%90%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%a7%d7%9c%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%a4%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9d/
https://www.cinema.co.il/event/%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%97-%d7%9e%d7%90%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%a7%d7%9c%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%a4%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9d/


פסטיבל תל אביב הבינלאומי לסרטי ילדים 

פיצ'ינג סרטי ילדים 
בשיתוף איגוד התסריטאים

מוזמנים לאירוע מיוחד במינו בו יוצרים יגישו את הרעיון 
שלהם לסרט הילדים הבא! הרעיון הזוכה יזכה במענק 

כספי לפיתוח הרעיון לסרט ילדים. 
האירוע בשיתוף פורום איגוד התסריטאים. 

הכניסה חופשית | 60 דקות

יום ה' 18/7 בשעה 18:00

שעת סיפור ויצירת סטוריבורד 
בשיתוף איגוד התסריטאים

בהנחיית תמר לינדר 

שעת סיפור יצירתית. מספר המקומות מוגבל. 

לגילאי +4 | 60 דקות

שבת 20/7 בשעה 11:30 

סדנת צילום ועריכה בסמארטפון

בהנחיית ורד ברטפלד 

סדנה מעשית וחווייתית לילדים לצילום ועריכה בעזרת 
הסמארטפון. עד 20 משתתפים לסדנה.

לגילאי +8 | 60 דקות

יום ו' 19/7 בשעה 11:30

סדנת אוריגמי

בהנחיית הדר אלפסי 

אוריגמי היא אומנות קיפולי הנייר שהגיעה מיפן. 
מוזמנים להצטרף לסדנא שבה ניצור יחד חוויה מהסרטים 
באמצעות קיפול מיוחד לניירות. עד 20 משתתפים לסדנה.

לגילאי +5 | 45 דקות

יום ה' 18/7 בשעה 11:45, יום ה' 18/7 בשעה 14:00

לרכישהלרכישה

לרכישה

https://www.cinema.co.il/event/%d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%aa-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%92%d7%9e%d7%99/
https://www.cinema.co.il/event/%d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%aa-%d7%a6%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%95%d7%a2%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%91%d7%a1%d7%9e%d7%90%d7%a8%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d/
https://www.cinema.co.il/event/%d7%a9%d7%a2%d7%aa-%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%95%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%93/


פסטיבל תל אביב הבינלאומי לסרטי ילדים 

סרטים בדיבוב לעברית / טרום בכורות וסרטים מעוררי השראה בדיבוב לעברית

הסוד של לילי
)גרמניה 2018(

בימוי: יואכים מסנק

מיה והאריה הלבן
)צרפת, גרמניה, דרום אפריקה 2018(

בימוי: ז'יל דה מאיס

LITTLE MISS DOLITTLE
)Germany 2018(

Dir: Joachim Masannek

MIA AND THE 
WHITE LION
Dir: Gilles de Maistre

דיבוב: סער בדישי, שרון שחל, מיה אלון

יכולתה של לילי הקטנה לדבר עם בעלי חיים מתגלה 
מגן  להיעלם  מתחילות  חיות  כאשר  במיוחד  כמועילה 
החיות העירוני. יחד עם חבריה היא יוצאת למרדף רצוף 

הרפתקאות אחר הגנב שגורם לצרות צרורות. 
לגילאי +5

יום ה' 18/7 בשעה 10:00, שבת 20/7 בשעה 12:30

דיבוב: מאיה שפירא, צחי כהן, לירון אליידי

חייה של מיה בת ה-10 עוברים טלטלה כאשר משפחתה 
חוות  לנהל  מחליטה לעבור מלונדון לאפריקה בשביל 
אריות. כאשר גור אריות לבן ויפהפה בשם צ'ארלי נולד 
בחווה, הדיכאון של מיה מהמעבר מתחלף באושר עז, 

ומתפתחת בין הילדה לאריה חברות אמיצה. 
לגילאי +8

שבת 20/7 בשעה 10:30

120 דקות )לכל המפגש( | מדובב לעברית

98 דקות | מדובב לעברית   .MIN. | HEB. DUB 9696 דקות | מדובב לעברית

120 MIN. | HEB. DUB.

98 MIN. | HEB. DUB.

לעוף על אפריקה )נורבגיה 2018(
בימוי: טובי גנקאל, רזה ממרי

A STORK'S JOURNEY
Dir: Toby Genkel, Reza Memari

דיבוב: איתי סולומון, שחר סויקוס, מיה אלון

בתור ציפור שבקעה וגדלה עם חסידות, ריצ'רד הקטן משוכנע 
שגם הוא חסידה, ומתרגש מאוד לקראת עונת הנדידה 
הקרובה לאפריקה. אולם כשהלהקה יוצאת לדרך, הוא נאלץ 
להישאר מאחור. חמוש בנחישות, הוא יוצא להרפתקה של 

חייו בעזרת ינשוף עם חבר דמיוני ותוכי נרקיסיסטי.  
לגילאי +4

לעוף על אפריקה:
מפגש וסרט בהנחיית דנה קסלר 

עיתונאית  חיים בקולנוע, בהנחיית  מפגש בנושא בעלי 
התרבות דנה קסלר

מאריות וכלבים מאולפים שמשמשים כשחקנים לכל דבר, 
דרך דובים וקופים מצוירים שעברו האנשה – סרטי הילדים 

מלאים בבעלי חיים מכל הסוגים ומכל המינים.
לאחר המפגש יוקרן הסרט ׳לעוף על אפריקה׳

שבת 20/7 בשעה 16:00

טרום
בכורה

טרום
בכורה

לרכישהלרכישה

לרכישה

https://www.cinema.co.il/event/%d7%94%d7%a1%d7%95%d7%93-%d7%a9%d7%9c-%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%99-2/
https://www.cinema.co.il/event/%d7%9e%d7%99%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%9c%d7%91%d7%9f-2/
https://www.cinema.co.il/event/%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%a3-%d7%a2%d7%9c-%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%a4%d7%92%d7%a9-%d7%95%d7%a1%d7%a8%d7%98-%d7%93%d7%a0%d7%94-%d7%a7%d7%a1%d7%9c%d7%a8/


פליימוביל – הסרט )צרפת 2019(
בימוי: לינו דיסאלבו

רמי ילד של אף אחד )צרפת 2018(
בימוי: אנטואן בלוסיה

PLAYMOBIL:THE MOVIE 
Dir: Lino DiSalvo

REMI SANS FAMILLE )France 2018(

Dir: Antoine Blossier

טרום בכורה חגיגית – סרט הנעילה של הפסטיבל  

שהתגנב  הצעיר  צ'ארלי  אחיה  את  מוצאת  כשמרלה 
יחד אל  לתערוכה קסומה של פליימוביל, הם נשאבים 
תוך המיצג המרכזי והופכים בן רגע לדמויות פליימוביל 
בעצמם! צ'ארלי הופך לויקינג עוצמתי ונחטף, ומרלה יוצאת 

דניאל אוטיי – גדול שחקני צרפת – בעיבוד קולנועי כובש 
ומרגש לספרו הבלתי נשכח של הקטור מלו. רמי, יתום 
צעיר, יוצא למסע התבגרות, חיפוש והרפתקאות ברחבי 
צרפת. לצידו של ויטאליס, מוזיקאי נודד ומסתורי, נאלץ רמי 
לשיר עבור פת לחם ועובר שיעור בהישרדות. רק בזכות 

בעקבותיו. בדרך היא עוברת בין עולמות משחק שונים, 
ומצטרפים אליה גיבורים בלתי נשכחים לחוויה סוחפת של 

צחוק והרפתקאות. 

לגילאי +6

שבת 20/7 17:30 

החברות, הסכנות, העזרה ההדדית ושירתו המופלאה, 
יצליח רמי לפענח את סוד מוצאו. 

לגילאי +7

יום ו' 19/7 בשעה 12:00, שבת 20/7 בשעה 10:00

.MIN. | HEB. DUB 105105 דקות | מדובב לעברית

.MIN. | HEB. DUB. & SUB 110110 דקות | מדובב ומתורגם לעברית

פסטיבל תל אביב הבינלאומי לסרטי ילדים 

טרום
בכורה

לרכישה

לרכישה

https://www.cinema.co.il/event/%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%99-%d7%9e%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9c/
https://www.cinema.co.il/event/%d7%a8%d7%9e%d7%99-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%a3-%d7%90%d7%97%d7%93/


1. דוב – דוב )קוריאה(
BEARBEAR

דוב הקוטב, צ'ארלי, מתגעגע ליער. יום אחד הוא מחליט 
להיכנס ליער שם הוא פוגש את אונג, הדוב החום.

2. פופ פופ )קוריאה(
POPPOP

זרעי התירס נמצאים בתחרות – מי יהפוך להיות הפופקורן 
המשובח ביותר?

3. טוק )צרפת(
ET TOC

הבובות והצעצועים מתעוררים לחיים ומחליטים לצאת 
ממקומם רק כדי שיוכלו להיות כולם יחדיו.

4. טווס )גרמניה(
PEACOCK

נוצותיו המרהיבות של טווס ראוותן מחליטות להשתובב 
דווקא ברגע הכי לא מתאים.

5. פיל )גרמניה(
ELEPHANT

ונרגן מקבל חיים משל עצמו  החדק של פיל משועמם 
ופוצח בשירה משעשעת במיוחד.

6. כבשה )גרמניה(
SHEEP

כשכבש קטן ושובב במיוחד מפר את חיי השגרה של העדר 
ונקלע לסכנה חבריו מצילים אותו בדרך מקורית ומפתיעה.

7. אחרי הגשם )צרפת(
AFTER THE RAIN

רועה כבשים מיוחד במינו מצליח לשלוט בחילופי העונות 
וליצור ענני גשם מצמר הכבשים. כלבו הנאמן והנבון מצליח 

למצוא שיטה יצירתית במיוחד לסייע לאדונו.

8. הבנאי )קנדה(
DAM THE STORY OF THE BEAVER

במקום לעזור לכולם לבנות את הסכר לקראת החורף, 
מעדיף הבונה הקטן להשתעשע עם חיות היער האחרות. 
בשעת סכנה חבריו החדשים יעזרו לו לפתור את המצב!

9. קאופ - הראשן שרצה להיות צפרדע )שוויץ(
KUAP

סיפורו של ראשן קטן שמאחר להתפתח.

10. לעוף )אנגליה(
LEMON ELDEFOWER

זוג ציפורי שיר חייבות למצוא דרך יצירתית כדי ללמוד 
לעוף כמו כולן.

11. העורב הלבן )קרואטיה(
WHITE CROW

גוזל לבנבן וחמוד, שגדל בקרב חבורת עורבים, מנסה 
למצוא את המקום שאליו הוא שייך.

לגילאי +4
)60 דקות, ללא דיאלוג(

יום ד' 17/7 בשעה 10:00, יום ש' 20/7 בשעה 10:00

פיצי פיצי - 
החוויה הקולנועית הראשונה שלי 

מקבץ סרטים קצרים לקטנטנים בהקרנת בכורה:

PITZI PITZI -
MY FIRST CINEMATIC EXPERIENCE

פסטיבל תל אביב הבינלאומי לסרטי ילדים 

לרכישה

https://www.cinema.co.il/event/%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%99-%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%99-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%95%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%9c-2/


סרטי פנורמה / סרטים מומלצים מרחבי העולם במגוון ז'אנרים על פי בחירת צוות הפסטיבל

הבית הוא שלנו 
)גרמניה 2019(

בימוי: ז'קלין זונד

הקיץ שלי עם ראנה
)הולנד 2019(

בימוי: סאנה פוגל

הילד קורע מצחוק
)גרמניה 2018(

בימוי: קרולין לינק

טאיקי – יוצא מהמסך
)הולנד 2019(

בימוי: מרים דה וויט

WHERE WE BELONG
)Germany 2019(

Dir: Jacqueline Zünd

SUMMER WITH RANA
)Holland 2019(

Dir: Sanne Vogel

ALL ABOUT ME
)Germany 2018(

Dir: Caroline Link

TAIKI
)Holland 2008(

Dir: Mirjam de With

סרט דוקומנטרי רגיש ומיוחד המציג את נקודת מבטם של 
חמישה ילדים מרקעים שונים שהוריהם נפרדו. הילדים 
משתפים בחוויותיהם, ברגשותיהם ובתפיסת החיים שלהם 
על משפחתם המשתנה, ומציגים ראייה בוגרת ועניינית 

המביאה בחשבון גם את הצד של הוריהם. 

לגילאי +11

יום ו' 19/7 בשעה 14:00, שבת 20/7 בשעה 13:30

משחק: אנקה בלוק, קטרין ואן בורדן

המלחמה  את  בחדשות  לסקר  נוסעת  שאימה  בזמן 
בסוריה, סוזן נוסעת לסבתה. היא פוגשת שם נערה סורית 
המתגוררת במחנה פליטים סמוך, ובין השתיים נרקמת 
חברות אמיצה. על אף הבדלי התרבות השתיים מצליחות 
ללמוד זו על חייה של זו ויחד הן צוברות חוויות חדשות. 

לגילאי +8

יום ו׳ 19/7 בשעה 16:00ֿ, שבת 20/7 בשעה 14:30

משחק: דיאנה אמפט, סונקה מורינג

להנס-פטר כישרון מיוחד במינו - הוא יכול לגרום לכולם 
הוא מצליח  יכולתו להצחיק  בזכות  להתפוצץ מצחוק! 
להתמודד עם הצקות של חבריו לכיתה ועם הטלטלה 

הרגשית המתעוררת בעקבות עזיבתו של אביו.

לגילאי +10

יום ד' 17/7 בשעה 12:00, שבת 20/7 בשעה 14:30

משחק: פפיין ון דר סמן, ג'ניפר הופמן

טאיקי הוא גיימר היוצא כנגד רצונו לחופשה משפחתית 
למריבה  הופכת  המשותפת  הנסיעה  טכנולוגיה.  ללא 
היוצאת מכלל שליטה וטאיקי מוצא את עצמו אבוד ביער, 
רק בזכות השראה ממשחק מחשב הוא יצליח לשרוד 
ותוך כך יגלה שהעולם שמחוץ למסך מרתק לא פחות. 

לגילאי +9

יום ד' 17/7 בשעה 14:00, יום ו' 19/7 בשעה 10:00

78 דקות | גרמנית | תרגום לעברית

70 דקות | הולנדית | תרגום לעברית

100 דקות | גרמנית | תרגום לעברית  

85 דקות | הולנדית | תרגום לעברית  

78 MIN. | GER. | HEB. SUB.

70 MIN. | DUT. | HEB. SUB

100 MIN. | GER. | HEB. SUB. 

85 MIN. | DUT. | HEB. SUB. 

פסטיבל תל אביב הבינלאומי לסרטי ילדים 

לרכישהלרכישה

https://www.cinema.co.il/event/%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%95%d7%90-%d7%a9%d7%9c%d7%a0%d7%95/
https://www.cinema.co.il/event/%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a2-%d7%9e%d7%a6%d7%97%d7%95%d7%a7/
https://www.cinema.co.il/event/%d7%94%d7%a7%d7%99%d7%a5-%d7%a9%d7%9c%d7%99-%d7%a2%d7%9d-%d7%a8%d7%90%d7%a0%d7%94/
https://www.cinema.co.il/event/%d7%98%d7%90%d7%99%d7%a7%d7%99-%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%90-%d7%9e%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%9a/


לוטה ולואיז 
)גרמניה 2016(

בימוי: לנסלוט פון נאסו

מכשפופה
)דנמרק 2018(

בימוי: קספר מונק

לחגוג את החיים 
)הולנד, גרמניה 2019(

בימוי: סטיבן ווטרלווד

מעבר לכוכבים
)קרואטיה 2019(

בימוי: מרינה אנדרי 
סקופ, דראזן זרקוביק

LOTTE & LUISE:
TWINS ON BOARD
Dir: Lancelot von Naso

WILD WITCH
)USSR 1972(

Dir: Kaspar Munk

MY EXTRAORDINARY 
SUMMET WITH TESS
Dir: Steven Wouterlood

MY GRANDPA IS 
AN ALIEN
Dir: Marina Andree Skop, 
Drazen Zarkovic

משחק: דלפין לוהמן, מיה לומן

תאומות שהופרדו בילדותן נפגשות לגמרי במקרה במחנה 
קיץ והופכות לחברות הכי טובות. הן אולי דומות במראה, 
וגם  אך הן שונות מאוד באופיין. בזכות הרבה תושייה, 
הרבה מזל, הן מצליחות להחליף תפקידים, אך האם יצליחו 

להפגיש שוב בין הוריהן ולחזור להיות משפחה? 

לגילאי +8

יום ד' 17/7 בשעה 14:00, יום ו' 19/7 בשעה 16:30

משחק: גרדה לי קאס, סוניה ריכטר, סינה אגהולם אולסן

חייה של קלרה מתהפכים לגמרי כאשר היא פוגשת חתול 
מסתורי ואף מצליחה לתקשר איתו. כשהשאלות מציפות 
את ראשה, אימה חייבת לספר לה שהיא נצר למשפחת 
משפחתה  את  להציל  שכדי  מבינה  וקלרה  מכשפות, 
וחבריה מכוחות הרשע יהיה עליה ללמוד לשלוט בכוחותיה 

המופלאים. לגילאי +9

יום ה' 18/7 בשעה 15:00, שבת 20/7 בשעה 12:00

משחק: הנס דאגלט, ג'ניפר הופמן

סם חושש שיום אחד יישאר לבדו בעולם. הוא מתכנן לנצל 
את החופשה המשפחתית כדי להתאמן להיות לבד, אבל 
אז הוא פוגש את טס – נערה מרתקת ומלאת שמחת 
חיים. יחד איתה הוא פוגש חברים חדשים שמלמדים אותו 

להסתכל אחרת על החיים. 

לגילאי +10

יום ד' 17/7 בשעה 13:00, יום ה' 18/7 בשעה 12:30

משחק: לנה הארנייץ , נילס אולה אופטברו

סרט מדע בדיוני סוחף על נערה צעירה שמגלה שסבא 
שלה נחטף בידי חייזרים, ומשם הדברים רק מסתבכים. 
למרבה המזל היא מוצאת רובוט חמוד ומשעשע שהיה 
בעברו טייס של ספינת חלל מרהיבה. יש להם 24 שעות 
ישובו למסלולם רק אם  לגלות לאן נעלם סבא. החיים 

השניים יצליחו במשימה. לגילאי +9

יום ד' 17/7 בשעה 10:00, יום ו' 19/7 בשעה 12:30

94 דקות | גרמנית | תרגום לעברית

75 דקות | קרואטית | תרגום לעברית95 דקות | דנית | תרגום לעברית

85 דקות | הולנדית | תרגום לעברית   94 MIN. | GER. | HEB. SUB

95 MIN. | DAN. | HEB. SUB75 MIN. | CRO. | HEB. SUB

85 MIN. | DUT. | HEB. SUB. 

פסטיבל תל אביב הבינלאומי לסרטי ילדים 

לרכישהלרכישה

לרכישהלרכישה

https://www.cinema.co.il/event/%d7%9c%d7%95%d7%98%d7%94-%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%90%d7%99%d7%96/
https://www.cinema.co.il/event/%d7%9c%d7%97%d7%92%d7%95%d7%92-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d/
https://www.cinema.co.il/event/%d7%9e%d7%9b%d7%a9%d7%a4%d7%95%d7%a4%d7%94/
https://www.cinema.co.il/event/%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%9c%d7%9b%d7%95%d7%9b%d7%91%d7%99%d7%9d/


תוכנית ישראלית / מבחר סרטי ילדים  מתוצרת הארץ

אח שלי גיבור 
)ישראל 2016(

בימוי: יונתן ניר

הקיץ של אביה 
)ישראל 1988(

בימוי: אלי כהן

גאליס - קונקט
)ישראל 2018(

בימוי: אסף קורמן

חסמבה ונערי ההפקר
)ישראל 1971(

בימוי: יואל זילברג

MY HERO BROTHER
)Israel 2016(

Dir: Yonatan Nir

AVIYA'S SUMMER
)Israel 1988(

Dir: Eli Cohen

GALIS - CONNECT
)Israel 2018(

Dir: Asaf Korman

HASAMBA AND THE 
BLACK HANDKERCHIEF 
GANG Dir: Joel Silberg

סרט דוקומנטרי המלווה צעירים ישראלים עם תסמונת 
דאון יוצאים עם אחיהם ה"רגילים" לטיול תרמילאים בצפון 
הודו. המסע המאתגר חושף את הקשיים ואת מערכות 
היחסים המורכבות השוררות בין האחים. בליווי מוסיקה 
מקורית של אהוד בנאי, מסע אל עבר פסגתו של הר הופך 

למסע אל תוך הלב.

לגילאי +9

שבת 20/7 בשעה 13:30

משחק: גילה אלמגור, קאיפו כהן

פוקוס גילה אלמגור.  אביה נשלחת לפנימיה לאחר שאימה 
מאבדת את שפיותה בעקבות מוראות השואה. הסרט 
לאם  הרגישה  הילדה  בין  היחסים  מערכת  את  מתאר 
הכואבת בקיץ ישראלי חם ועמוס מטענים רגשיים. עיבוד 
קולנועי לספר אוטוביוגרפי מאת גילה אלמגור. לגילאי +8

ההקרנה בנוכחות יוצרת הסרט הגברת גילה אלמגור
יום ה' 18/7 בשעה 10:30

משחק: תובל שפיר, אליענה תדהר, נוה צור, עופר שכטר

מבית היוצר של סדרת הנוער הפופולרית 'גאליס'. הסרט 
זדוני שאחראי  ידי תאגיד  על  בעולם הנשלט  מתרחש 
להמצאת צ'יפ המתחבר למוח האנושי ומכוון את אופן 
החשיבה שלו. אנו נכנסים למציאות עתידית בה כל העולם 
כבר פועל רק באמצעות הצ'יפ, והמתנגדים נרדפים בידי 

התאגיד ונמצאים תחת סכנת חיים. לגילאי +7

יום ה' 18/7 בשעה 15:00

משחק: שלמה ארצי, זאב רווח, דובי גל

חבורת סוד מוחלט בהחלט – ובקיצור חסמב"ה – נחושה 
להצליח לגבור על כנופיית הפשע המרושעת של אלימלך 
זורקין המכונה "המטפחת השחורה", ולשים סוף למזימותו 
השפלות. הסרט מבוסס על ספריו המצליחים של יגאל 
מוסינזון, וזכה בפסטיבל סרטי הילדים בספרד. לגילאי +7

שבת 20/7 בשעה 11:30

78 דקות | עברית | תרגום לעברית

95 דקות | עברית | תרגום לעברית

98 דקות | עברית  | תרגום לעברית  

90 דקות | עברית | תרגום לאנגלית 

78 MIN. | HEB. | HEB. SUB.

95 MIN. | HEB. | HEB. SUB

101 MIN. | HEB. | HEB. SUB.

90 MIN. | HEB. | ENG. SUB.

פסטיבל תל אביב הבינלאומי לסרטי ילדים 

לרכישהלרכישה

לרכישהלרכישה

https://www.cinema.co.il/event/%d7%90%d7%97-%d7%a9%d7%9c%d7%99-%d7%92%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8/
https://www.cinema.co.il/event/%d7%92%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%a1-%d7%a7%d7%95%d7%a0%d7%a7%d7%98/
https://www.cinema.co.il/event/%d7%94%d7%a7%d7%99%d7%a5-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%94/
https://www.cinema.co.il/event/%d7%94%d7%a7%d7%99%d7%a5-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%94/


ילדי פרא
)ישראל 2018(

בימוי: טל פסס

עץ הדומים תפוס
)ישראל 1994(

בימוי: אלי כהן

להציל את חיות הבר
)ישראל(

הפלנטונים
)ישראל(

WILD KIDS
)Israel 2018(

Dir: Tal Pesses

UNDER THE DOMIM TREE
)Israel 1994(

Dir: Eli Cohen

SAVE THE WILDLIFE
)Israel(

PLANTUNS
)Israel(

סרט דוקומנטרי העוקב אחר נערים, דור שני לאומנים-
רוסי, המגיעים בכל שבוע אל סטודיו  מהגרים ממוצא 
עוקב  בירושלים. הסרט  ישן  לאנימציה השוכן במקלט 
אחר שנה בחייהם של שני אומנים צעירים שבה מתעצבת 
דמותם במציאות ישראלית שמציעה להם בעיקר בינוניות. 
הדימויים שהם יוצרים מלווים אותם גם אל מחוץ לסטודיו, 

ומשתלבים בנקודת מבטם הבלתי מתפשרת. 

לגילאי +7

שבת 20/7 בשעה 15:30

משחק: גילה אלמגור, קאיפו כהן, אוהד קנולר

פוקוס גילה אלמגור. בכפר נוער מתגוררים יתומים שהגיעו 
לישראל לאחר זוועות השואה ונערים ישראלים עם בעיות 
שונות. כשהזיכרונות המכאיבים חוזרים, המקום היחיד 
שבו הם יכולים להרגיש בטוחים ולמצוא מעט שלווה הוא 
תחת עץ הדומים היפה. סיפוריהם נרקמים יחד לסיפור 
רב-עוצמה. עיבוד קולנועי לספר אוטוביוגרפי מאת גילה 

אלמגור, סרט המשך ל'הקיץ של אביה'. לגילאי +8

ההקרנה בנוכחות יוצרת הסרט הגברת גילה אלמגור
יום ה' 18/7 בשעה 12:30

הצצה לפרק מהעונה החדשה של הסדרה הדוקומנטרית 
"להציל את חיות הבר" בה עוקבים אחר אנשים העוסקים 
בהצלת חיות הבר בישראל, תוך כדי היכרות עם בעלי 
נבחר  פרק  יוקרן  בנוסף,  ידם.   על  המטופלים  החיים 
מהעונה הקודמת. לאחר ההקרנה יהיה מפגש עם היוצרים  

רוני שמיס, אלעד גולדמן וארז ברנהולץ. 

לגילאי +4 | הכניסה חופשית

יום ו' 19/7 בשעה 14:30

האנימציה  סדרת  של  החדשה  לעונה  ראשונה  הצצה 
לילדים "פלנטונים". לאחר ההקרנה יהיה מפגש עם נועם 
משולם האנימטור מחברת פיצ'י פוי שיספר על תהליך 

היצירה ויענה על שאלות.

לגילאי +4 | הכניסה חופשית

יום ד' 17/7 בשעה 11:30

54 דקות | עברית | תרגום לעברית

102 דקות | עברית | תרגום לעברית

45 דקות | עברית | תרגום לעברית  

45 דקות | עברית | תרגום עברית   

54 MIN. | HEB. | HEB. SUB.

102 MIN. | HEB. | HEB. SUB

45 MIN. | HEB. | HEB. SUB.

45 MIN. | HEB  | HEB. SUB

פסטיבל תל אביב הבינלאומי לסרטי ילדים 

לרכישהלרכישה

לרכישה

https://www.cinema.co.il/event/%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99-%d7%a4%d7%a8%d7%90-%d7%a4%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%91%d7%9c-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d/
https://www.cinema.co.il/event/%d7%9c%d7%94%d7%a6%d7%99%d7%9c-%d7%90%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%a8/
https://www.cinema.co.il/event/%d7%a2%d7%a5-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a4%d7%95%d7%a1/


לגילאי +8 
65 דקות | עברית | תרגום לעברית ואנגלית

65 MIN. | HEB. | HEB. & ENG. SUB

יום ד' 17/7 בשעה 15:30

מקבץ סרטים קצרים: 
ילדות ישראלית 

SHORT FILMS COLLECTION: 
ISRAELI CHILDHOOD

יוצרים  לראשונה בישראל משבצת סרטים קצרים של 
ישראליים העוסקת כולה בילדות והתבגרות ישראלית. 
הקרנות מיוחדות המאגדות סיפורים על אהבות, לבטים 

והרפתקאות של ילדים ונוער במציאות הישראלית.

הבה נרעישה
בימוי: רומן נוטקו 

מוצאים בטעות דמות  פורים,  ילדים בחופשת  שלושה 
מסתורית באגם מאחורי הסופרלנד ויוצאים למסע הצלה. 
היצור  את  הרוצים  בריונים  זוג  ידי  על  נרדפים  בעודם 

לעצמם.

גבות 
בימוי: שירי כהן 

תמרה בת ה-12 ואימה מגיעות למכון של סופי כדי לעשות 
המצווה.  בת  לקראת  הראשונה  בפעם  גבות  לתמרה 
מתחרטת  תמרה  הגבות,  במריטת  מתחילה  כשסופי 
וצועקת לאימה. אימה מגיעה לעזרתה, אך בעידוד הנשים 
מחזיקה את תמרה עד תם התהליך הכואב. לבסוף תמרה 
מחליטה למרוט גם את שיערות השפם, הפעם אף אחד 

לא צריך להחזיק אותה

תהילה 
בימוי: אילת בן אליהו 

על  שומעת  כשהיא  מקובלת".  "לא  ילדה  היא  תהילה 
מסיבת כיתה שאליה לא הזמינו אותה, היא מחליטה להגיע 

בכל זאת, ולהיות חלק מכולם

ההוא שעמד על הראש 
בימוי: דור סמרה ורענן פוגל

פורים הגיע, ואּורי רואה במסיבת התחפושות הכתתית 
הזדמנות להציע חברות לתמר, הילדה שהוא אוהב. תכניתו 
התחפושות  בתחרות  לנצח  לבן-גוריון,  להתחפש  היא 
ולכבוש את ליבה. אך אסון קורה ולאחר שתכניתו נכשלת, 
מוצא אורי מעבדה מסתורית המאפשרת לו לחזור לעבר 

ולשנות את גורלו!

בריכה 
בימוי: עידו ויסמן 

בוקר יום אביב חמים בבריכת השחייה הציבורית של הקיבוץ. 
למרות היותו אדם מבוגר, אריה )60( אינו יודע לשחות, ולכן 
הוא מובל אל המים העמוקים באמצעות מדריך השחייה 

שלדעתו היה הראוי ביותר - בנו בן ה13, יואב.

פסטיבל תל אביב הבינלאומי לסרטי ילדים 

לרכישה

לרכישה

https://www.cinema.co.il/event/%d7%9e%d7%a7%d7%91%d7%a5-%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%aa/


אירוע הקרנה מיוחד של סרטים נבחרים מתוך מגמות 
הקולנוע ברחבי הארץ. הצצה לדור העתיד של הקולנוע 

הישראלי. 

לגילאי +12 | כניסה חופשית
60 דקות | עברית | תרגום לעברית

יום ד' 17/7 בשעה 18:30

לגילאי +12 
65 דקות | עברית | תרגום לעברית ואנגלית

65 MIN. | HEB. | HEB. & ENG. SUB

יום ד' 17/7 בשעה 17:00

מקבץ סרטים קצרים: 
התבגרות ישראלית 

SHORT FILMS COLLECTION: 
ISRAELI TEEN

סלואו כיתה ו'3 
בימוי: יותם דוד ציטר 

לפני שמתפזרים לחטיבות  במסיבת הכיתה האחרונה 
הביניים, עמית בן ה-12 מגלה שחברו הטוב ביותר, נועם, 
מתכנן לעבור לבית ספר אחר. עמית, שהבין שהחברות הזו 
הפכה להתאהבות, תוהה להתוודות ואולי לזכות לרקוד 

סלואו עם נועם.

עד חצות
בימוי: ירדן סבג 

שלושה חברים ללא רישיון יוצאים למסע אל העיר הגדולה. 

חייל לארג'
בימוי: נעה גוסקוב

הימים הם ימי מלחמת יום כיפור וכל מה ששרי בת ה-15 
גורמת לה  רוצה זה חבר. התכתבות עם חייל מסתורי 

להאמין שהאהבה הראשונה שלה בדרך

טיפה 
בימוי: יותם קניספל 

נטע, ילדה דחויה חברתית, מקבלת מחזור ראשון בבית 
ספר, ממש לפני שיעור ספורט. הצורך להימנע ממבוכה 

מוביל אותה לנקוט אמצעים קיצוניים.

קולנוע צעיר: סרטים נבחרים ממגמות הקולנוע בארץ 

פסטיבל תל אביב הבינלאומי לסרטי ילדים 

לרכישה

https://www.cinema.co.il/event/%d7%9e%d7%a7%d7%91%d7%a5-%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%aa%d7%91%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%aa/
https://www.cinema.co.il/event/%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%a0%d7%95%d7%a2-%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%91%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9e%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%a0%d7%95/


תחרות בינלאומית / 

הילדה מההימלאיה
)הודו 2018(

בימוי: פרייה ראמסובאן

המספרה של סבתא 
)הולנד/גרמניה 2019(

בימוי: מישה קמפ

המסע לאיסלנד 
)הולנד 2018(

בימוי: מאן ואן דה ברג

כפפת האגרוף של בו
)הולנד 2018(

בימוי: יוהאן טימרס

CHUSKIT
)India 2018(

Dir: Priya Ramasubban

ROMY'S SALON
)Netherlands/Germany 2019(

Dir: Mischa Kamp

ICELANDIC GANG
)Netherlands 2018(

Dir: Mann van de Berg

FIGHT GIRL
)Netherlands 2018(

Dir: Johan Timmers

משחק: ג'יגמנט דיואה למו, מורפיק נמיגאל

צ'וסקיט היא נערה עם מוגבלות אשר חלומה הוא ללמוד 
בבית הספר כמו כולם. סרט מלא אופטימיות המספר את 
סיפורם של מי שמעז לחלום ושל מי שעוזר להגשים אותו. 

לגילאי +11
יום ד' 17/7 בשעה 10:00, שבת 20/7 בשעה 11:30

משחק: ויטה היימן, ביפי מליסן

רומי הקטנה נאלצת ללכת יום יום למספרה של סבתא 
שלה. כשהזיכרון של הסבתא מתחיל להתעמעם נכדתה 
היא היחידה שתצליח להשיב את החיוך לפניה. לגילאי +9

יום ה' 18/7 בשעה 10:00, שבת 20/7 בשעה 12:30

חבורת ילדים מנצלת את חופשת הקיץ כדי להתכונן למסע 
רצוף אתגרים באיסלנד הרחוקה. מה שמתחיל כתוכנית 
שובבה ומשעשעת מסתיים במסע מרגש ומפתיע בעקבות 

אביו המנוח של מנהיג החבורה. 

לגילאי +10
יום ה' 18/7 בשעה 12:00, יום ו' 19/7 בשעה 14:30

משחק: אניקו בימסטרבור, האלי בן הורסטינג

כחלק מהתמודדותה עם שינויים במשפחתה, בו מגלה את 
עולם הקיק-בוקסינג. נחישות, אומץ וחברות יוצאת דופן 
מלווים אותה בדרך אל תחרות הגמר – שבה היא תנצח 

אם רק תלמד לשלוט ברגשותיה. לגילאי +11
יום ה' 18/7 בשעה 16:30, שבת 20/7 בשעה 16:30

מבין הסרטים הנבחרים ייבחר הסרט הזוכה על ידי חבר 
ייחודי  שופטים  ושחבר  העולם  מרחבי  מקצועי  שופטים 

המורכב מילדים. אוצרת: מיכל מטוס

75 דקות | הולנדית  
תרגום לעברית ואנגלית

75 MIN. | DUT. 
HEB. & ENG. SUB.

84 דקות | הולנדית  
תרגום לעברית ואנגלית

84 MIN. | DUT. 
HEB. & ENG. SUB.

90 דקות | הולנדית  
תרגום לעברית ואנגלית

90 MIN. | DUT. 
HEB. & ENG. SUB.

83 דקות | הינדית  
תרגום לעברית ואנגלית

83 MIN. | HIN. 
HEB. & ENG. SUB.

פסטיבל תל אביב הבינלאומי לסרטי ילדים 

לרכישהלרכישה

לרכישהלרכישה

https://www.cinema.co.il/event/%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%94-%d7%9e%d7%94%d7%94%d7%99%d7%9e%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%94-%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a2-%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%94/
https://www.cinema.co.il/event/%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%a2-%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%a1%d7%9c%d7%a0%d7%93/
https://www.cinema.co.il/event/%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%a1%d7%91%d7%aa%d7%90/
https://www.cinema.co.il/event/%d7%9b%d7%a4%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%a3-%d7%a9%d7%9c-%d7%91%d7%95/


לאלף גמל
)נורבגיה 2019(

בימוי: קארל אמיל ריקרדן

סיפור של פרידה
)דרום קוריאה 2018(

בימוי: קים טאי יונג

נבחרת הפלקונס
)איסלנד 2018(

בימוי: בראגי ת'ור הינריקסון

עולמו של אנבסה
)איטליה/ארה"ב 2019(

בימוי: מו סקארפלי

THE ARCTIC CAMELS
)Norway 2019(

Dir: Karl Emil Rikardsen

KOKDU: A STORY OF 
GUARDIAN ANGELS
Dir: Tae-yong Kim

THE FALCONS
Dir: Bragi Thor 
Hinriksson

ANBESSA
)italy/usa 2019(

Dir: Mo Scarpelli

שני אחים משתוקקים לרכוב על סוס משלהם, אך הוריהם 
מפתיעים אותם בחיית מחמד מיוחדת במינה: זוג גמלים. 
זהו סרט דוקומנטרי על חיי המשפחה, המתגוררת באזור 
צפוני ומושלג, שמבינה שאילוף גמלים איננו משחק ילדים. 
את שיטות האילוף המסורתיות הם ילמדו רק במסעם אל 

מונגוליה הרחוקה. 

לגילאי +8
יום ד' 17/7 בשעה 12:00, שבת 20/7 בשעה 15:30

משחק: סו-קים, צ'הו גו

כששני אחים צעירים מגלים שסבתם חלתה הם יוצאים 
למסע כדי לעזור לה ולהחזיר את הגלגל לאחור, במסעם 
הם פוגשים דמויות מהמיתולוגיה הקוריאנית ולומדים על 

משמעות החיים. 

לגילאי +12
יום ד' 17/7 בשעה 18:00, יום ו' 19/7 בשעה 16:30

משחק: באלדר ארנסון, ויקטור בנדיקסון

השנתית,  הכדורגל  לתחרות  מגיעה  הפלקונס  קבוצת 
המתקיימת באי געשי באיסלנד ומארחת נבחרות צעירות, 
ובנות, מכל רחבי העולם. העלילה מסתבכת  של בנים 
כשמתגלה שאחד מחברי הקבוצה היריבה סובל מאלימות 
כדי  הכול  עושים  חבריו  לאימון  בין משחק  במשפחה. 

להוציא את האמת לאור. 

לגילאי +8
יום ד' 17/7 בשעה 16:00, יום ו' 19/7 בשעה 10:00

משחק: אבינט, אסתר בירק אדרי

סרט העוקב אחר התבגרותו של אנבסה, נער החי בשוליה 
של עיירת איכרים פשוטה באתיופיה ההולכת ומתפתחת 
לעיר לנגד עיניו. רק בזכות סיפורים, אגדות ועולמות דמיוניים 

הוא מצליח להתמודד עם השינויים המתרחשים בחייו. 

לגילאי +12
יום ה' 18/7 בשעה 14:30, שבת 20/7 בשעה 10:00

97 דקות | איסלנדית  
תרגום לעברית ואנגלית

97 MIN. | ICE. 
HEB. & ENG. SUB.

75 דקות | נורבגית  
תרגום לעברית ואנגלית

75 MIN. | NOR. 
HEB. & ENG. SUB.

75 דקות | קוריאנית  
תרגום לעברית ואנגלית

75 MIN. | KOR. 
HEB. & ENG. SUB.

85 דקות | אמהרית  
תרגום לעברית ואנגלית

85 MIN. | AMH. 
HEB. & ENG. SUB.

פסטיבל תל אביב הבינלאומי לסרטי ילדים 

לרכישהלרכישה

לרכישהלרכישה

https://www.cinema.co.il/event/%d7%9c%d7%90%d7%9c%d7%a3-%d7%92%d7%9e%d7%9c/
https://www.cinema.co.il/event/%d7%a0%d7%91%d7%97%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%a0%d7%a1/
https://www.cinema.co.il/event/%d7%a1%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%a9%d7%9c-%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94/
https://www.cinema.co.il/event/%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%a0%d7%91%d7%a1%d7%94/


טקס חלוקת פרסים / הכניסה חופשית 

הקרנת הסרט הזוכה בתחרות הבינלאומית

בואו לגלות איתנו מי הזוכה בפרס הסרט הטוב ביותר 
בתחרות הבינלאומית והקרנתו לקהל הרחב. 

תרגום לעברית ואנגלית
 Heb. & Eng. Sub.

יום ו' 19/7 בשעה 12:00

אירועי חוצות לקהל הרחב / 

ג'אגלינג עם קסם הקרקס 

סדנת ג'אגלינג עם קסם הקרקס.
בואו ליהנות איתנו במגוון פעילויות לכל הגילאים! 

הכניסה חופשית  

יום ה׳ 18.7 14:00-15:00 ברחבת הסינמטק

ציור שיתופי ענק 

בואו לצייר איתנו יחד ציור שיתופי ענק שכל אחד לוקח 
בו חלק קטן ובסוף נצא עם ציור צבעוני ומיוחד. האמנית 
יפעת לאב גנוז מאמינה שבכל אחד ואחת יש חלק אומנותי 
וצבעוני ורק צריך לעודד אותו לצאת החוצה ולחגוג איתו.

יום ד 17.7 9:30-15:00 ברחבת הסינמטק 

פסטיבל תל אביב הבינלאומי לסרטי ילדים 



מופע בלונים

החיה  ליצור מבלונים את  מזמין אתכם  קסם הקרקס 
האהובה עליכם. מומלץ לקטנים ולגדולים!

בלובי הסינמטק 

VRGO מציאות מדומה

הפרחת בועות סבון

קצת קשה לתאר את חווית המציאות המדומה במילים, 
פעם  כל  ומפתיע  לכולם  העובדה שזה מתאים  מלבד 
מחדש. אנחנו יכולים להבטיח שאחרי שתנסו, לא תשכחו 

אותה הרבה זמן.

בואו לגלות דברים שלא ידעתם על בועות סבון, לחקור 
וליצור בועות ענק עם באבלס.

שבת 20.7 14:00-15:00 בלובי הסינמטק יום ו׳ 19.7 11:30-15:30 בלובי הסינמטק 

יום ו׳ ושבת 19-20.7 15:30-16:30 ברחבת הסינמטק

פסטיבל תל אביב הבינלאומי לסרטי ילדים 



כדאי לדעת

 01

 02
 03

כל חמשת אולמות הקולנוע בסינמטק תל אביב, עומדים 
בכל התקנים הקיימים המאפשרים נגישות מלאה לנכים 
קופה  דלפקי  מעליות,  זה:  ובכלל  גלגלים  בכיסאות 

מונמכים, שירותים מיוחדים ועוד.

63, 238, 64, 23 מרכבת השלום )עזריאלי(
289, 189, 89 חולון
70, 142 ר"ג + ת"א

8, 249, 149 כפ"ס + הרצליה

חניה במחיר מיוחד* /  מידע למנויי הסינמטק / 

תקני נגישות וגישה לנכים / הזמנת כרטיסים ורכישת מנוי / 

קווי אוטובוס / 

 01
 02
 03

04

כניסה חופשית להקרנות סינמטק ללא הגבלה!
הקרנות טרום בכורה חינם למנויים.

הקרנות קבועות ב-50% הנחה ועם ירידת הסרט מהאקרנים 
בין 2 ל-3 הקרנות חינם למנויים.

מיוחדים,  אירועים  לפסטיבלים,  מיוחדים  ומחירים  הנחות 
הרצאות, קורסים וסדרות.

מנויי הסינמטק נהנים מהטבות בלעדיות:

מנוי הסינמטק הינו אישי ואינו ניתן להעברה. איסוף כרטיסים 
בקופות ייעשה עם הצגת פרטים מזהים.

ביטול כרטיסים עד 24 שעות לפני מועד ההקרנה.
לאחר  ההקרנה,  מועד  לפני  דקות   5 עד  כרטיס  שמירת 
יופנו למקומות  מכן המקום ישוחרר ללקוח אחר. מאחרים 

פנויים, אם נותרו.

תנאי שימוש במנוי

לשירותכם הסדרי חניה מיוחדים כמבקרי הסינמטק. עבור 
כל המקרים יש לקבל שובר מתאים מקופות הסינמטק

* ייתכנו שינויים במחירים מעת לעת

חניה חד פעמית 15 ₪ 
א׳-ה׳ החל מ־16:00 ועד 05:00 למחרת

שישי שבת 00:00-07:00 - 10 ₪

חניון המילניום
רח׳ הארבעה 17

חניה חד פעמית 20 ₪
בכל שעות היום.

חניון הבימה
רח׳ הוברמן 1

חניון גבעון
רח׳ הארבעה 

חניה חד פעמית 12 ₪
א'-ה' מ-16:30 אחה"צ עד 06:30 למחרת

שישי ושבת - 10 ₪

להזמנת כרטיסים באתר הסינמטק:
www.cinema.co.il

הזמנת כרטיסים ומנויים: 6876*

שעות פעילות:
ימים א׳-ה׳ 09:00-21:30 

יום ו׳ 09:00-15:00
שבת 09:00-21:30

כדאי לדעת /

סינמטק תל–אביב ע”ר 58000205

תוכניה זו יוצאת לאור 
בסיוע קרן יהושע רבינוביץ’ לאמנויות

--
סינמטק תל–אביב נתמך על–ידי משרד התרבות 

והספורט, המועצה הישראלית לקולנוע




