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B12 Karlibach Station TLVB12 Karlibach Station TLV

03-7327888
b12kstlv@gmail.com

03-7327888
b12kstlv@gmail.com

Karlibach
Station

בוזה ת"א , חשמונאים 91, 03-5465295, בכיכר גבעון - דקת הליכה מהסינמטק
www.buzaisrael.co.il      Buzainsta      בוזה פשוט גלידה

בהצגת מודעה זו 10% הנחה 

בוזה לכווולם



 מודעת חצי
מוזיאון הקומיקס

תערוכות חדשותתערוכות חדשות
 המוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס
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ארז צדוק
מסע אישי בקומיקס

ציפורן שלופה
 תגובות מצוירות

לשערוריות ציבוריות

61, חולון ויצמן  www.carרח'  toon.org. i l     |  

Pre
לבאי פסטיבל אנימיקס

 כל המציג מודעה זו יקבל 10% הנחה
תקף לתאריכים 30 ביולי - 3 באוגוסט 2019

רח' החשמונאים 105 תל אביב
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Greetings / ברכות

מירי רגב 
שרת התרבות והספורט 

ברוכות וברוכים הבאים לפסטיבל הבינלאומי לאנימציה, קומיקס וקריקטורה.

הפסטיבל מביא לידי ביטוי מדי שנה את עולמות הקסם של ההוויה האנושית 
והחברתית כפי שהם משתקפים בידי היוצרות והיוצרים, שתורת האנימציה, 

הקומיקס והקריקטורה היא אמנותם. 

מרוכזת  בכמות  משקפות  והקריקטורה  האנימציה  הקומיקס,  שפות 
של  חזיונותיהם  את  החזותית  האמנות  ובאמצעי  מלל  של  ומצומצמת 
ייחודיות  בסוגות  ורשמים  מילים  אלפי  שוות  תמונות  והדמיון.  המציאות 

אלה, המעוררות מחשבה ומעוף. 

אני גאה בתמיכתו של משרדי בפסטיבל ומברכת את הזוכה באות יקיר הפסטיבל, 
שי צ'רקה, יוצר רב תחומי, המאייר, מעטר ומשרטט את סיפורי חיינו ביד אמן 

שנים רבות וטובות. 

ניסים  תודה חמה לכל העמלים על כינונו של הפסטיבל, למנהל האמנותי 
חזקיהו, לאוצר האנימציה דודו שליטא, למפיקה גלית ברסקי, לכל היוצרות 
 והיוצרים המשתתפים, המציירים לנו דרך עיני הדמיון תמונות ממציאות 

חיינו, ולכל מי שבא לרחף על כנפי ההשראה בפסטיבל הקסום הזה. 

בברכה, 
ח״כ תת אלוף )במיל׳(, מירי רגב

Miri Regev 
Minister of culture and sports 

Greetings and good wishes to all those attending the annual 
International Festival for Animation, Comics and Cartoons, and to 
the creators who depict their magic for us.

It’s said that one picture equals a 1000 words, and indeed these visual 
arts show us the gamut from reality and imagination.

I am proud to congratulate the festival’s supporters and Festival Notable.

Warm thanks to those who work so hard on behalf of the festival, 
and to the participants whose art allows us to soar on the wings 
of inspiration. 

Ron Huldai 
Mayor of Tel Aviv Yafo 

The abundance of animated films - in all their varied techniques - 
those that are hand-drawn, computerized or filmed in the veteran 
stop-motion - all await you in Animix 2019.

Animation - literally giving life - is exactly that, celebrating life. It 
makes something from nothing, creates imaginary worlds, ignores 
logic, the laws of physics and allows itself to do whatever takes its 
fancy. Animators give us a alternative reality in all its dimensions.

I rejoice that Animix has the opportunity to entertain, intrigue, challenge 
and invite criticism - of politics, society, history and current events 
ethics and, of course, the soul of man.

I wish you all an illuminating experience.

רון חולדאי
ראש עיריית תל אביב-יפו

הגיבור הקולנועי שלי בקיץ הקרוב הוא ללא ספק מיסטר לינק! היצור הפרוותי 
הענקי והחביב הזה הוא דמות כובשת לב ואנושית כל כך, ובדומה לכולנו הוא 
כמה לקשר ולחברות, למשפחה ולקהילה, לחוויות ולהרפתקאות. ואם לא די 
בכך שהוא וחבריו לסרט האנימציה הם יצירי הדמיון העשיר והפרוע של יוצריו, 
הרי שהם גם תוצר של טכנולוגיית תלת־ממד מתקדמת, שפותחה בחברת 

״סטרטסיס״ כאן אצלנו בישראל. מקור לגאווה.

שלל סרטי אנימציה, בכל טכנולוגיות היצירה - כאלה שמצוירים ביד, בגרפיקה 
ממוחשבת או המצולמים בשיטת הסטופ־מושן הוותיקה - מחכים לכם בקיץ 

הזה באנימיקס, הפסטיבל הבין־לאומי לקריקטורה, קומיקס ואנימציה.

אנימציה, שפרושה המילולי הוא ״להעניק חיים״, היא בדיוק כזו - מחוללת חיים. 
היא יוצרת סיפור יש מאין, בוראת אשליות ועולמות בדיוניים, מתעלמת מההיגיון 
ומחוקי הפיסיקה, ולמעשה יש בה חופש לעשות כל דבר העולה על הדעת. יוצרי 
האנימציה מציירים לנו עולמות חלופיים החושפים את היפה והמפתיע, המגוחך 

והעצוב, את הניתן לשינוי ואת המצריך שינוי.

אני שמח על ההזדמנות שיוצר פסטיבל אנימיקס לבדר, לסקרן, לעורר דיון 
ולמתוח ביקורת - על סוגיות פוליטיות, על סטריאוטיפים חברתיים, על אירועים 
היסטוריים ואקטואליים, וגם בשאלות של חברה ומוסר וכמובן בנפשו של האדם.

אני מאחל לכם הצופות והצופים חוויה מהנה ומאירת עיניים.

בברכה, 
רון חולדאי
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ניסים חזקיהו
מייסד הפסטיבל ומנהל אמנותי

ברוכים הבאים לפסטיבל אנימיקס ה־19 - החגיגה השנתית הגדולה של סרטי 
האנימציה, גיבורי הקומיקס, דמויות הקריקטורה, הסדנאות, ההרצאות, מפגשי 
האמן, האורחים מחו״ל, שוק הדוכנים ואווירת ההפנינג הגדולה שמלווה אותנו 

בימי הקיץ בסינמטק תל אביב. 

וולקאם לאורחינו מחו״ל! לורי גורדון ולוק צ׳מברלנד מקנדה ואנשי קהילת 
האנימציה בארה״ב המכבדים אותנו בביקור מולדת: אייל רש, לירית רוזנצוייג-

טופז וטל שוורצמן.

ברכות חמות ליקיר אנימיקס 2019: המאייר המוערך שי צ׳רקה.

רשימת התוכניות עשירה וארוכה כתמיד - ואתם מוזמנים לעבור על התפריט 
המגוון ולבחור לכם את המנות האהובות עליכם במיוחד.

תודות למועצה הישראלית לקולנוע, ליו״ר אייל בורס ולרכזת תחום הקולנוע 
במועצה אתי כהן. תודה למחלקת המופעים של עיריית תל אביב בראשות שאבי 
מזרחי, ותודה לאירית בר, מפיקת המחלקה. תודה לכל הצוות הגדול והמסור 
של הסינמטק ולכל המתנדבים הרבים והטובים, המסייעים לנו מידי שנה לקיים 

את אנימיקס ולהפוך אותו להפנינג המצויר הגדול בישראל.

תודה מיוחדת, כתמיד, לשני שותפיי המופלאים לצוות ההנהלה: אוצר האנימציה 
האגדי דודו שליטא והמפיקה המיתולוגית גלית ברסקי.

בילוי נעים, ואל תשכחו - יש לנו ארץ מאוירת! 
נוסקו

Nissim Hizkyahu 
Founder and artistic director 

Welcome all of you to Animix 19, its films, lectures, workshops, guests 
and happenings at the Tel Aviv Cinematheque.

A warmwelcome to our guests from Canada, Laurie Gordon and Luc 
Chamberland, and to the Israeli animatorss working in the US, coming 
home for a visit: Ayal Rash, Lirit Rosenzwieg and Tal Schwartzman.

Warm congratulations to Animix 2019 Notable, the illustrious 
illustrator Shay Charka. 

We invite you to peruse the rich program and choose what you like best.

Our sincere thanks go to Cinema Council head Eyal Bors, to CC 
coordinator Etty Cohen. Thanks to Tel Aviv Municipality Events 
Dept. head Shabi Mizrahi and to its producer Irit Bar. Thanks to 
the dedicated crew of the Cinematheque and the volunteers who 
gave so unstintingly. A special thanks as always to legendary Animix 
curator Dudu Shalita and to mythological producer Galit Barski.

קה
צ׳ר

שי 
ר: 

איו
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צוות הפסטיבל
מייסד ומנהל אמנותי | ניסים )נוסקו( חזקיהו

אוצר האנימציה | דודו שליטא
מפיקה | גלית ברסקי

עיריית תל־אביב-יפו
סגן מנהל אגף התרבות והאמנויות ומנהל המח' למופעים | שאבי מזרחי

מפיקת המחלקה למופעים | אירית בר

עוזר למנהל האמנותי | עודד נעמן
עוזרת הפקה | שרון טופורק

קשרי חוץ ואיסוף סרטים | ויקי מאגר
ניהול אמנותי אירועי ״אסיף״ | צח כהן
הפקת אסיף וניהול שיפוט | חן חייפץ

אירגון סדנאות והרצאות | שלומי צ'רקה

עיצוב גרפי | סטודיו קרן וגולן, 
נבו ארט בע״מ - רחל חסיד

עיצוב אימג' אנימיקס 2019 | שי צ'רקה
הנפשת הלוגו | רונלי נמט

יחסי ציבור | פאר לוין
ניהול הפרויקט | אלון ארנון, רעות יעקובי

עיצוב אתר הפסטיבל | סטודיו קרן וגולן
אתר הפסטיבל | אביטל קורן

פייסבוק, רשתות חברתיות | אמיתי סנדי
הפקת שוקומיקס | אמיתי סנדי, אור בנדל

הפקות דפוס ותערוכות | נבו ארט בע״מ
תליית תערוכות | ראובן ברנע-אלי, שאול נבו, יוסי ברשן

עיצוב לוגו אנימיקס | עמוס אלנבוגן
תרגום סרטים | טרנסטייטלס

צלם סטילס | אבי נבי
עיצוב פסלונים | חיים סרור, תילתן, ערכות למידה בע״מ

אינסטגרם | אורי קוזמא
תרגום הקטלוג לאנגלית | הלן אלעזרי

עריכת התוכניה | שולה לוריא
הגברה ותאורה | קולן אלקטרוניקה

אסיף
ועדת הסרטים המקצועיים של אסיף:

יסכה מאיו, ניר פילוסוף, דניאל דימנשטיין, שריאל קסלסי, יואב בריל
ועדת סרטי הסטודנטים של אסיף:

יהלי הרברט, תום מדר, אמיר פורת, אורי לוטן, סתיו לוי
ועדת גיימינג | שחר צין, גל כפיר, גלית וייסברג 

ועדת ביקורת אסיף | נוני טל, אילה שרוט 
פתיח אסיף 2019 | שחף רם

ועדת פרס גרוס | דודו שליטא, יעל ענבר, אורי טור
מנחי פרוייקט מעברונים

אלון סימון - מנשר, איתמר דאובה - שנקר, דובי קייך - ויצו

צוות סינמטק תל־אביב 2018
מנכ״לית הסינמטק | דינה פלד

סמנכ״ל הסינמטק | ג'ורג' מנצור
מנהל תפעול | אלי ענבר

מנהלת שיווק | סמדר ברכה
מנהל בטיחות ואחזקה | נועם סולמי

מנהל חדר הקרנה | יובל קרפף
מנהל התכנייה | פיני שץ

מנהלת כספים | רחל שמש
הנהלת חשבונות ורכש | אורלי הלל, עפרה לוי, לואיזה נורוב, אורטל כהן

מפיק תוכן | אבישי כהנא
מנהלת כנסים ואירועים | טוני תרין-פייזק

רכז תחום מדיה דיגיטלית | דורון לחמן
מנהלת מערכות מידע | מיה גולק

מנהלת מוקד מכירות | ירדן רבינוביץ
אחראית רכש | שילי אמיתי

עוזרת למנכ״לית | ברכי וינשטיין
מתאם | גיל הלפרין

ילדים משפחה וצעירים | דרור רוזנברג, קליה ליבנה עמרם
מחלקת חינוך - מפיקה | מיכל שעשוע

מקרינים | ירון בן חיים, איוון אמירוב, ירון סגל, אנה רובינשטיין, אורטל ששון, 
אילון מורג, אלכס סמירנוב, עידו זילברשטיין

ספרייה | עמרי חורש, ד״ר דרור יזהר, עמית איצקר
אחמ״שים | דניאל ארליך, ניקולס זכך, ירון כהן

תודה גדולה לכל נציגי שירות הלקוחות, הקופאים, הסדרנים, המאבטחים 
עובדי המשק והנקיון

הפסטיבל הבין־לאומי ה־19
לאנימציה, קומיקס וקריקטורה

ANIMIX TEL AVIV THE 19TH ISRAEL INTERNATIONAL
ANIMATION, COMICS & CARICATURE FESTIVAL

30 ביולי - 3 באוגוסט 2019 | סינמטק תל־אביב 
30 JULY – 3 AUGUST 2019 | CINEMATHEQUE TEL AVIV

www.animixfest.co.il
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תודות

יעל עוז סיני, מאי סימסולו

משרד התרבות והספורט / מועצת הקולנוע
יו״ר המועצה הישראלית לקולנוע | אייל בורס

מנהלת המועצה ורכזת תחום קולנוע | אתי כהן

סיגני כץ, שגרירות קנדה בתל אביב 

קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, פרויקט קולנוע
גיורא עיני, יואב אברמוביץ

פרסי אסיף
משפחת יעקובסון זהר ויענקלה, חברת דיסק אין פרו

פרס גרוס 
משפחת גרוס - אוסטרליה 

סיוע בתרגומים | מרים שטיין-גרוסמן

ארכיב המוזיאון לקריקטורה ולקומיקס חולון | הילה זהבי

Festival Staff
Founding artistic director | Nissim )Nusko( Hezkiyahu
Animation curator | Dudu Shalita
Producer | Galit Barsky

Tel Aviv-Jaffa Municipality
Culture and the Arts and Events Dept. Mgr. | Shabi Mizrachi
Events Dep. producer | Irit Bar

אנימיקס הפסטיבל הבין־לאומי לאנימציה, קומיקס וקריקטורה
סינמטק תל אביב, רח׳ שפרינצק 2, ת.ד 20370, ת״א 61203

טל. 03-6060800 | פקס. 03-6962841

חפשו אותנו בפייסבוק
אנימיקס פסטיבל האנימציה הקומיקס והקריקטורה

 תחבורה לבאים ברכב פרטי מומלץ לחנות בחניון רידינג 
ולהגיע באוטובוס לסינמטק

מהדורות הפסטיבל בפריפריה אנימיקס מגדל העמק, אנימיקס ערד

מחירון פסטיבל אנימיקס ה־19

סוג הכרטיס
רכישה

בקופות / בטלפון
רכישה
באתר

מחיר 
למנויים

40 43₪ ₪לתוכנית אנימציה
בקופות 33 ₪
באתר 30 ₪

לתוכנית אנימציה - 
מחיר לאזרח ותיק

לסרטי הפסטיבל בלבד
₪ 30₪ 28

43 ₪ 46 ₪לסדנת קומיקס

32 ₪ 35 ₪אנימציה ישראלית 

32 35₪ ₪הרצאות

כל הנכנס לסדנאות ולהרצאות מחויב בכרטיס

מבצע מיוחד: 10 כניסות ב 280 ₪ בלבד!
כרטיסייה לכל סרטי פסטיבל אנימיקס )ובתוקף לשנה לכל סרטי הסינמטק(

רכישה בקופות או 6876*.

מבקרי הסינמטק נהנים מהסדרי חניה מיוחדים
• חניון הבימה אחוזת החוף )רח' הוברמן 1( 

חניה חד פעמית 20 ₪ בכל שעות היום - מקבלים מדבקה בקופות הסינמטק
• חניון המילניום )רח' הארבעה 17( 

- חניה חד פעמית 15 ₪, החל מהשעה 16:00 עד 05:00 למחרת
- שישי-שבת 10 ₪ לכל היום

מקבלים מדבקה בקופות הסינמטק
• חניון גבעון )רח' הארבעה, מול הסינמטק(

- חניה חד פעמית 12 ₪ א'-ה' מ־16:30 אחה״צ עד 06:30 למחרת
- שישי-שבת 10 ₪ לכל היום

מקודדים במכונה בקופות הסינמטק

קווי אוטובוס
63, 238, 64, 23 מרכבת השלום )עזריאלי( • 289, 189, 89 חולון

70, 142 ר״ג + ת״א • 8, 249, 149 כפ״ס + הרצליה

- 11 -
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תערוכות קומיקס, קריקטורה, אנימציה

חיוך עם הדר
מקבץ מדפי הרישומים של סגן הדר גולדין

תמונתו וסיפורו של הקצין הקרבי החייכן מוכרת היטב לכולנו מאז מבצע ״צוק 
איתן״ בעזה, לפני חמש שנים בדיוק. מעטים מכירים את הפן האמנותי/הומוריסטי 
שלו, כפי שהוא בא לידי ביטוי באיורים וברישומים ששירבט ביד קלה לפני גיוסו 

ובמהלך שירותו הצבאי בצה״ל. 

באדיבות המשפחה, אנימיקס מציג בתערוכה זו הצצה קטנה אל הדמויות 
הקריקטוריסטיות שהדר איפיין בחן רב ובכישרון גדול. תמיד עם חיוך נצחי, 

הפותח דלת אל הנשמה. חיוך שכולו הדר.

A smile with Hadar 
An exhibition of drawings and illustrations by the late Lt. 
Hadar Goldin who was killed during Operation Protective Edge 
in Gaza, 2014. Courtesy of the family.

טליקובסון

״טליקובסון״ היא גיבורת־על אקטיביסטית שנוצרה על ידי טל יעקובסון ז״ל. 
הסטודנטים של שנה ב׳ במחלקת האנימציה של ״מנשר״ עיצבו את דמותה 

במסגרת קורס עיצוב דמויות בהנחיית יונתן פופר.

Tlikobson
Tlikobson is an activist super-heroine created by the late Tal Jacobson. 
Second-year animation students did a series on her guided by 
Yonatan Popper

הן
 כ

דן
 ע

ור:
אי

קומיקס בריבוע
קומיקס שעוסק בקומיקס, בקריקטורות ובציור בכלל

תערוכת יקיר אנימיקס 2019 שי צ׳רקה

״לבעלי מלאכות ותיקים יש תיאוריות שלמות על עיסוקם. אתה יכול לפגוש למשל 
שרברב עם תפיסת עולם שלמה שכולה בנויה על צינורות, צולים, סתימות וזרימה. 
גם לי במהלך השנים יצא לחשוב רבות על תחומי העיסוק שלי, על המשמעות 

של היותי אדם מצייר, על חשיבות הקריקטורה ויתרונות הקומיקס. 

״את המחשבות האלה ביטאתי, באופן הכי מתבקש, בסדרות ובספרי הקומיקס 
השונים שלי. בעיקר בספרים מסדרת ׳מעבר לקו׳ שגיבורה הוא הקריקטוריסט 
צ׳ארטר, אבל גם ב׳בבא׳ ואפילו בנובלה הגרפית שעוסקת בשואה, ׳יודיסאה׳. 

קומיקס שעוסק בקומיקס הוא קומיקס בריבוע״.

Comics squared 
an exhibition of comics, cartoons and drawings  
by Animix 2019 Notable Shay Charka

Mr. Charka has often mused on the nature of what he does, on the 
importance and advantages of cartooning, and observes that ״Comics 
on comics are comics squared.

דין
ול

ר ג
הד

ר: 
איו
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פה קבור הכלב?

מה הופך קריקטורה נשכנית לאנטישמית 
והאם כל איור בוטה וביקורתי, שמגן דוד 

מתנוסס בו, הוא בר השוואה ל״דער שטירמר״? 
 תערוכה זו מציגה קריקטורות בהן נמשלים ראשי מדינות 

בעולם לכלבים ומעלה את השאלה האם כל איור נובח גם נושך. 

תצוגה מיוחדת בעקבות ״סערת הקריקטורה האנטישמית״ שהופיעה 
לאחרונה ב״ניו יורק טיימס״ וגרמה להחלטה שערורייתית של העיתון 
לחדול באופן גורף מפרסום קריקטורות פוליטית. כך נראה כלי תקשורת 

יוקרתי ההולך עם הזנב בין הרגליים.

במשתתפים: 
מושיק לין, מישל קישקה, אורי פינק, שי צ׳רקה, ליאו אטלמן ועוד.

The Language Academy 
What makes a cartoon anti-semitic? If a cartoon barks, does  
it also bite? And what was the uproar over its political 
cartoons that decided the New York Times to cease their  
publication altogether.

Participating: Moshik Lin, Michel Kichka, Uri Fink, Shay Charka, 
Leo Altman and others.

האקדמיה ללשון

תערוכת קריקטורות שנעשתה בשיתוף פעולה עם המגזין ״פרה דוקס״ - כתגובה ציורית הולמת וכמחווה 
מיוחדת של אמני קריקטורה מובילים למועדון אבירי החנפנות ולקקני הצמרת, שלא יפספסו שום זמן 

מסך או פיסת תקשורת כדי ללחך ולהאדיר את המשפחה הכי קיסרית בישראל.

בין הגיבורים המאוירים במועדון האקסקלוסיבי: רני רהב, אמיר אוחנה, דודי 
אמסלם, מירי רגב, אביחי מנדלבליט, בני ציפר, איוב קרא - רשימה חלקית, 

שלא לומר חלקלקה.

מקבץ עבודות מתוך הגיליון החדש )מס׳ 9( של המגזין הסאטירי ״פרה 
דוקס״, שיופיע באוגוסט.

בין המשתתפים: מושיק לין, גיל אלקבץ, יוני שלמון, 
איתמר דאובה, בני לוין ועוד.

The Language Academy 
An exhibition of political cartoons in the Para 
Dox magazine that never misses an opportunity 
to skewer our own Imperial Family, and others of 
like ilk such as Miri Regev, Dudi Amsalem, Avichai 
Mendelblit and more.

Participating: Moshik Lin, Gil Elkabetz, Yoni Shalmon, 
Itamar Daube, Benny Levin and others.

בעקבות סערת 
הקריקטורה 
האנטישמית 

ב״ניו יורק טיימס״

איור: מושיק לין



Home for a visit / ביקור מולדת

אורחים מחו״ל
בפסטיבלים הקודמים

Previous
Animix Guests

אריק גולדברג
Eric Goldberg

US | ארה״ב

ג׳יין פילינג
Jayne Pilling
 UK | בריטניה

זביגנייב ריבז׳ינסקי
Zbigniew Rybczynski

US | ארה״ב

ג׳ו קיוברט
Joe Kubert
US | ארה״ב

ז׳אן פלאנטו
Jean Plantu

France | צרפת

לייזה דוניילי
Liza Donnelly

US | ארה״ב

מורדילו
Mordillo

France | צרפת

סם ויויאנו
Sam Viviano

US | ארה״ב

סזאר קוולהו
Cesar Coelho
Brazil | ברזיל

 מייק רייס
Mike Reiss 
US | ארה״ב

ראו פרטים עמ׳ 26 <<ראו פרטים עמ׳ 26 <<ראו פרטים עמ׳ 26 <<

אייל רש ארה״ב

אייל רש עושה סרטי פעולה בלייב וסרטי אנימציה. 
הוא גדל בתל אביב, סיים בהצטיינות את מגמת 
הסרטים של בית הספר לאמנויות תלמה ילין 
ולאחר מכן שימש כמנהל יחידת הקולנוע של חיל 
האוויר הישראלי. הוא בוגר תוכנית בימוי סרטים 
MFA של CalArts. עבודתו של אייל הוקרנה וזכתה 
 Sundance, Tribeca, LA להכרה בפסטיבלים כגון
Film Festival, Outfest, Viennale ועוד. הסרט 
הקצר שלו Boys הופץ וזכה ליותר ממיליון צופים 
ברחבי העולם. לאחרונה ביים את האנימציה בסרט 
הדוקומנטרי ״שאלו את דר' רות״, שהבכורה שלו 

הייתה ב־Sundance וב־Tribeca ב־2019.

Eyal Rash USA
Shoots live action and animation movies. 
Grew up in Tel Aviv, graduated in film from 
Thelma Yellin High School of the Arts and ran 
the Israel Airforce’s film unit. His work has 
been screened at festivals such as Sundance 
and Viennale, including the animation he 
directed for Ask Dr. Ruth.

טל שוורצמן ארה״ב

טל שוורצמן הישראלי, שהחל כאן את דרכו לפני 
כ־19 שנה, יצא למרחבי האנימציה האמריקאית 
ועבד בהנפשת דמויות בחברות הגדולות ביותר: 
בלו־סקי, דרימוורקס ופיקסר. בין הסרטים בהם נטל 
חלק: קונג־פו פנדה, הדרקון הראשון שלי 2, מוצאים 
את דורי, מכוניות 3, צעצוע של סיפור 4 וזוכה 
האוסקר הקצר ״פייפר״. לפני הפרק האמריקאי 
הספיק לעשות תואר באנימציה קלאסית במכללת 
שרידן בקנדה. זה תשע שנים הוא מלמד ומרצה 

במוסדות שונים. 

Tal Schwartzman USA
Tal started as an animator here 19 years 
ago, then went to the US where he worked 
for such as Dreamworks and Pixar. Among 
the rest, he has worked on Kung-Fu Panda, 
My First Dragon, and Toy Story 4. He also 
teaches and lectures.

לירית רוזנצויג-טופז ארה״ב

לירית רוזנצויג-טופז היא מפיקת אנימציה, מופעי 
טלוויזיה, קליפים מוסיקליים ואירועים חיים, לרבות 
סרטים, בעלת ניסיון של 20 שנה. היא גם המייסדת 
והמפיקה בפועל של Neko Productions, סטודיו 
 FBF לאנימציה בבורבנק, קנדה, וכן הבעלים של
אנימציה, בית ספר מקוון לאנימציה המכשיר 
אנימטורים ואמני קונספט בעולם כולו. כמפיקה 
בפועל עבדה על מגוון פרויקטים עבור להקות 
 Sonic the Hedgehog, Marvel כגון  גדולות 
Avengers, Harry Potter, Barbie והפיקה את 

הסרט העלילתי ״שאלו את דר' רות״. 

Lirit Rosenzweig-Topaz USA
Has produced animation, TV shows and 
more for 20 plus years. Founder and CEO of 
Neko Productions. Founder of FBF Animation 
School. Has produced for large companies 
such as Harry Potter, Marvel Avengers and 
more. Produced feature Ask Dr. Ruth.
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אורחים מחו״ל

ראו פרטים עמ׳ 25 <<

לורי גורדון קנדה

לורי גורדון היא המנהלת של Animaze, הפסטיבל 
הבינלאומי לאנימציה של מונטריאול. היא יוצרת 
פוריים של אנימציה, סרטים,  שיתופי פעולה 
משחקים ותעשיות טכנולוגיות בתחום, יוזמת 
ומשווקת סרטים ותקשורת. בין היתר, הפיקה את 
Spare Change עבור האנימטור זוכה האוסקר 
״ראיין״,  זוכה האוסקר  )בסרט  ראיין לארקין 
אותו סיימה לביים אחרי מותו בטרם עת במהלך 
ההפקה(.גורדון משתתפת ומרצה במעגל של 
וכנסים של התעשייה. היא אצרה  פסטיבלים 
פסטיבלים בסנט פטרסבורג, בקזחסטאן ובירוואן 
ואף תכננה את פסטיבל הסרטים הבינלאומי 
במוסקבה, הפיקה את יום האנימציה בפסטיבל קאן 
ואת פסטיבל הסרטים בגלזגו. כרגע היא עסוקה 
בקדם־ההפקה של סרטי אנימציה ולייב ובהקלטה 

של מוסיקה חדשה )כן, היא גם מוסיקאית(.

Laurie Gordon Canada
is the director of Canada’s Animaze Festival 
in Motnreal, the producer of the Oscar-
winning animated short, Ryan, and also 
initiates collaborations in the fields of 
animation, games and other technologies 
in the field, lectures at conventions and 
festivals worldwide, and has curated 
Francophone materials for festivals in 
the former Soviet Union, including for the 
Moscow Film Festival.

ראו פרטים עמ׳ 25 <<

לוק צ׳מברלנד קנדה

לוק צ׳מברלנד הוא במאי סרטים קנדי עטור 
פרסים, יוצר, מחבר ומנהל סרטי אנימציה ו/או 
לייב אקשן. צ׳מברלנד חי עשרים שנה בברלין, 
בודפשט, מדריד, פריז ולונדון, עשה אנימציה 
לכ־12 סרטי עלילה, היה מנהל האנימציה של 
אין ספור סרטי  וניהל  ״יוסף מלך החלומות״ 
פרסומת בסגנונות מגוונים מאוד. עכשיו הוא שוב 
במונטריאול, כותב ומנהל סרטים רבים למועצת 
הסרטים הלאומית של קנדה )NFB(. סרטו באורך 
מלא ״הדומיניון של שת״ זכה להצלחה ולהכרה 

מקצועית משמעותית.

Luc Chamberland Canada
Chamberland is a prize-winning film 
director, creator and animation producer. 
He lived all over Europe for 20 years and 
another 15 in London. He has overseen 
animation for 12 plus features, was director 
of animation for Joseph, King of Dreams 
among the rest. Back in Montreal he works 
for the NFB where his Seth’s Dominion was 
nominated for the Canadian Oscar.

קשר משפחתי

באירוע הפתיחה של הפסטיבל, המתקיים השנה 
באווירה משפחתית, נגיש טעימות מלוח התוכניות 
העשיר והמגוון שלנו: התערוכות, מפגשי האמן, 
המקבצים והספיישלים המאוירים. את האנימציה 
נציג במבחר סרטים שלא תראו בשום מקום 
אחר. הנושא המרכזי הוא קשרי משפחה, אותו 
דופק הפועם אצל כולנו ומשמש כר יצירה עתיר 

דמיון ורגש. 

בין הסרטים: ״קשרים״ מקנדה, ״חמש שנים אחר 
המלחמה״ על צעיר צרפתי שאמו היהודייה נפרדה 
מאביו שהיה פליט עירקי ועתה הוא יוצא לחפש את 
האב שלא פגש מעולם, ועוד סרט מרגש מארה״ב: 
״המספר על זרועו של סבא רבא שלי״ שעשתה 
הבמאית המבריקה אמי שץ, העוסקת בניצול 

שואה קשיש המבקר אצל נינו האהוב.

ניתן  שטרם  הפתעות  מיני   - אצלנו  וכרגיל 
לחשוף ומפגשים אנושים איכותיים עם אמנויות 

האנימציה, הקריקטורה והקומיקס.

Family connection 
opening ceremony for Animix 2019

Family connections are in all our hearts and 
they are the theme of the opening films 
you won’t see anyplace else. They include: 
Connections from Canada, 5 years after the 
War on a young French lad who goes to seek 
out the Iraqi father he has never met, and 
from the US, The Number on Great-Grandpa’s 
Arm by Amy Shatz. And of course surprises 
we can’t reveal.

למבוגרים <

שלישי, 30.7, שעה 20:00, אולם 1

אירוע 
פתיחת 
אנימיקס

2019



שי צ׳רקה
קומיקסאי, קריקטוריסט, אנימטור

צוות אנימיקס בחר השנה במאייר שי צ׳רקה כיקיר הפסטיבל לשנת 2019. 
צ׳רקה, המאייר הכישרוני, נחשב לפורץ דרך בכל הקשור לחשיפה ולהנגשת 
תחום הקומיקס בפני המגזר הדתי. מאז החל לפרסם 
את סדרת הקומיקס ״בבא״ בעיתון הילדים ״אותיות״ 
)שערך חברו אורי אורבך ז״ל(, הפך צ׳רקה לכוכב 
הבלתי מעורער של המגזר, ובמקביל קנה את מקומו 
גם במחנה החילוני עם שלל פתיחים אנימטיביים, 
מעברונים ובובות החרצופים הזכורות מהטלוויזיה. 
הוא מפליא לבטא בקו ברור ובסגנון אישי עמדות פרו־

יהודיות וישראליות מימין, תוך הקפדה על כיבוד הזולת 
מהצד האחר של המפה הפוליטית. לאורך השנים השתתף צ׳רקה בפעילויות 
רבות של אנימיקס ותרם מכישרונו הייחודי לתכני הפסטיבל. בשנים האחרונות 
משמש שי כקריקטוריסט פוליטי של העיתון ״מקור ראשון״. על כל אלה מוענק 

לו בהערכה גדולה אות יקיר פסטיבל אנימיקס לשנת תשע״ט.

Animix Notable 2019 Honorable – 
Shay Charka 
Animator, cartoonist, comics writer 

Shay Charka, 2019 Animix Notable, is considered a comics groundbreaker 
for the Religious Zionist sector. He pioneered the ״Baba״ comic strip in 
Otiyot )Letters( a magazine for children while also becoming an animation 
star in the secular, as well as in the observant world. His scrupulous, 
always pro-Jewish and pro-Israeli work, thought it tends to the right, 
causes no little discomfort in certain political circles. He has given his 
talents for free to Animix over the years.

שי צ׳רקה: סימני דרך בגוף ראשון

״נולדתי ילד מצייר. בגיל צעיר מאוד נדלקתי 
על הדמויות של דיסני, קצת מאוחר יותר 
גיליתי את הקריקטורות הפוליטיות מדוש 
לראש  מעל  התאהבתי  ואז  זאב,  ועד 
באסטריקס, דרכו התחברתי אל הקומיקס. 

מילאתי מחברות בציורי דמויות היסטוריות 
בסגנון קריקטוריסטי, וידעתי שאצייר כל 
להיות  יוכל  שזה  חשבתי  לא  אבל  חיי 
המקצוע שלי. חשבתי שאם אתה עובד 
בלצייר, אתה צריך לצייר מה שאומרים 
לך, ומבחינתי, החופש בציור הוא קדוש. 

אז תכננתי להיות היסטוריון. 

בשנים שחלפו הספקתי לאייר עשרות ספרים לסופרים שונים, בהם רוב ספריו 
של חברי אורי אורבך ז״ל, ספרים של גלילה רון-פדר, שלמה אבס ועוד. יצרתי 
סדרות וספרי קומיקס, ׳בבא׳ היה הראשון שבהם, בעקבותיו באו ׳מעבר לקו׳, ׳שי 
ועגנון׳, ׳יודיסאה׳ ואחרים. 18 ספרים עד כה. בתחילת דרכי כאדם עובד עסקתי 
בעיקר באנימציה, יצרתי פתיחים, קטעי פרסומת, מעברונים קצרים וקליפים 

לשירי ילדים של אריק איינשטיין. 

יום אחד, כשבאתי למערכת החרצופים כדי להציע קטעי אנימציה, ביקשו שאפסל 
בובות, אז ניסיתי. יצא החרצוף של דן מרידור, וממנו המשכתי. עיצבתי עשרות 
בובות לתוכניות שונות ופרסומות - ׳שקע ותקע׳ הן המוכרות שבהן. כבר 15 שנה 

אני מפרסם קריקטורות פוליטיות בעיתון הבית שלי ׳מקור ראשון׳. 

במהלך השנים פורסמו איורים וקריקטורות שלי ברבים מעיתוני ישראל ופה 
ושם גם בעולם. אני ממשיך לאייר, ליצור קריקטורות וקומיקס )גם ׳בבא׳ חדש(, 

להרצות על התחומים הללו ולשמור על החופש״.

Shay Charka – 
signposts in the first person 

 I was born drawing. I fell for Disney at an early age, followed by such״
as Dosh, Zeev and Asterix. It took me a while to realize I could make a 
living drawing. I’ve illustrated scores of children’s books. After ״Baba״ 
came such as ״Shay veAgnon״ and ״Beyond the Line״.

 I’ve made animated commercials, clips for children’s songs as well as 
scores of Hartzufim puppets of whom Dan Meridor was the first. I’ve 
been publishing political cartoons in Makor Rishon for 15 years, and 
over the years many have made their way to the secular and world press. 

יקירי 
הפסטיבל 
הקודמים

אורי פינק
2007

נועם משולם 
 2011

שלמה כהן 
2008

דני קרמן
2009

יוסי אבולעפיה 
2010

יקיר
אנימיקס 

2019

בר
 ה

חף
ש

ם: 
לו

צי
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מושיק לין 
2012

רוני אורן
 2013

נעם נדב
 2014

מישל קישקה
 2015

תמי ברנשטיין
2016

עמוס אלנבוגן
2017

שרון גזית
2018

הפנורמה של שי צ׳רקה
מפגש אמן עם יקיר פסטיבל אנימיקס 2019

״בין שתי הנקודות על ציר הזמן - נקודת ההתחלה שלי כילד מצייר־כרוני ונקודת 
ההווה שלי כמבוגר מצייר חשוך מרפא שגם מתפרנס מזה - נדמה שעובר קו 
ישר אחד. האמת היא שזה קו מפותל עם לא מעט פניות, התפצלויות וסלסולים.
אנסה לסמן את הנקודות הבולטות על הציר: יצירה של סדרת הקומיקס ׳בבא׳, 
עיצוב ופיסול חרצופים, ההישאבות אל הקריקטורה הפוליטית ועוד נקודות ציון 
רבות. תוך כדי כך ננסה לברר ולהסביר איך קרה שהגעתי עד הלום כשבתיק 
העבודות שלי 18 ספרי קומיקס שיצרתי, מאות קריקטורות פוליטיות, עשרות 

ספרים שאיירתי ובובות כוכבות טלוויזיה שעיצבתי ופיסלתי״.

Shay Charka panorama 
An encounter with Animix Notable 2019

-I think there’s a single line on the axis of time between the chronic״
drawing child and the dyed-in-the-wool adult illustrator who makes 
his living from it. I’ll try to catch the highlights of this line, try to explain 
what happened and how I got here.״

לנוער ולמבוגרים <

רביעי, 31.7, שעה 20:30, אולם 2

זהירות, הדתה מצוירת!
המאייר שי צ׳רקה חושף את מקורותיו

״כששואלים אותי איפה למדתי לצייר אני עונה: ׳בחיים, המוסד האחרון שלמדתי 
בו הוא הישיבה׳, ונשמע כאילו בישיבה למדתי תורה ובחיים למדתי לצייר. זה 
נכון, אבל האמת היא שהמקורות היהודיים שנחשפתי אליהם בישיבה )ואני 
עדיין ממשיך ללמוד(, ובהם ספרי המדרש, תפיסות קבליות, כתבי המהר״ל 
מפראג, תורותיו ומעשיותיו של ר׳ נחמן מברסלב - מכל אלה אני לומד רבות 
על ציור ויצירה, קריקטורות וקומיקס. במשהו מכל זה אשמח לשתף בהרצאה״.

Caution! Drawing religion 
illustrator Shay Charka reveals sources

 ,The truth is that the Jewish sources to which I was exposed at Yeshiva״
and from which I continue to learn, kabbalistic precepts, the teachings 
of such as Rabbi Nachman of Breslav or the Prague Maharal, all these 
inform my work and I am happy to include them in my talk.״

60 דקות | לנוער ולמבוגרים <

חמישי, 1.8, שעה 20:00, אולם 5

דו קרב מצויר: פינק מול צ׳רקה
שני הקריקטוריסטים מגיבים על הקווים

תערוכת יקיר אנימיקס 2019: קומיקס בריבוע
קומיקס שעוסק בקומיקס, בקריקטורות ובציור בכלל

ראו פרטים עמוד 12 <<ראו פרטים עמוד 52 <<
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 אסיף חוגג את יבול האנימציה הישראלית משנת היצירה שחלפה, 
 במטרה לחשוף, לשתף ולקדם את אמנות האנימציה בישראל. אסיף הוא האירוע השנתי 

של יוצרי האנימציה בארץ, אירוע שנוצר עם הקהילה המקצועית ולמענה. אסיף נוסד על ידי אסיפ״א ישראל 
בשנת 2000, ומופק על ידי פסטיבל אנימיקס - הפסטיבל הבינלאומי לאנימציה, קומיקס וקריקטורה, בסינמטק 

תל אביב. במסגרת אסיף מתקיימות מספר הקרנות ובנוסף תחרות סרטים נבחרים בקטגוריות שונות.

הפקת אסיף: צח כהן מנהל אמנותי | חן חייפץ מפיקה    asif-animation.org :אתר אסיף
פתיח אסיף 2019: שחף רם ועדת ביקורת: נוני טל, אילה שרוט  

רם
ף 

שח
ר: 

איו

אסיף - סרטי סטודנטים

מבחר של מיטב סרטי הסטודנטים שנוצרו בשנה האחרונה. יצירה 
עצמאית צעירה במגוון שפות ויזואליות, נושאים וטכניקות אנימציה, 
בסרטי גמר של סטודנטים מבתי ספר שונים, שנבחרו מתוך עשרות 

סרטי גמר שהוגשו לאסיף.

עברית | למבוגרים <

חמישי, 1.8, שעה 16:30, אולם 2

לי
רזי

 ב
דן

עי
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אסיף - הסרטים המועמדים והזוכים
כולל טקס הענקת הפרסים

הקרנת הסרטים המועמדים לפרס מבין סרטי האנימציה שנוצרו בארץ 
בשנה האחרונה בכל הקטגוריות: סרטי אנימציה עצמאיים, מוזמנים 
ומסחריים, אנימציית גיימינג, קליפים, סרטים לילדים, סרטי סטודנטים 
וסרטים עצמאיים קצרצרים. ההקרנה תכלול את טקס זוכי אסיף לשנת 

2019 וזוכה פרס גרוס למצוינות באנימציה.

עברית | למבוגרים <

חמישי, 1.8, שעה 20:30, אולם 1



פרויקט המעברונים באנימיקס

לאורך כל הפסטיבל יוקרנו בתכניות השונות ובמתחם הפסטיבל מעברונים 
אנימטיביים שנוצרו על ידי סטודנטים לעיצוב ואנימציה מבתי הספר שנקר - 

בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב, מנשר לאמנות והמרכז האקדמי ויצו חיפה.

אירועי Off אסיף

תערוכת אנימציה והקרנות מיוחדות במהלך אנימיקס ובשבוע שאחריו במתחם 
״המקרר״, גלריה עצמאית לאמנות בבית הקירור לשעבר של השוק הסיטונאי.

למבוגרים <

המקרר, רחוב החשמונאים 90

אסיף - הסרטים הארוכים
הקרנת הסרטים הארוכים של אסיף 2019.

עברית | למבוגרים <

שבת, 3.8, שעה 18:00, ק.ק חדר סדנאות

אנימציה ישראלית - אסיף 2019
נק

פוי
יו 

וד
סט

מסיבת אסיף

מסיבת אסיף השנתית חוזרת! האירוע המרכזי 
של האנימציה הישראלית חוגג שנה חדשה 
ומזמין אתכם - יוצרים, צופים, אנשי תעשייה, 
סטודנטים ומתעניינים להרים כוסית או שתיים 

לאחר טקס הענקת הפרסים של אסיף.

ניפגש, נשתה ונחליף חוויות מהשנה שעברה.

בירה ראשונה עלינו!

למבוגרים <

חמישי, 1.8, שעה 22:30, המקרר, רחוב החשמונאים 90

אסיף - מיטב הסרטים של 2019

הקרנה חגיגית של מיטב סרטי האנימציה שנעשו בארץ בשנה האחרונה ונבחרו 
לאסיף בקטגוריות סרטים עצמאיים, סרטי ילדים, סרטים מוזמנים, אנימציית 
גיימינג, קליפים, סרטי סטודנטים וסרטים עצמאיים קצרצרים. המבחר משקף 

מבט רוחבי על יצירת האנימציה בישראל לשנה זו..

עברית | למבוגרים <

 חלק א׳ רביעי, 31.7, שעה 16:30, אולם 2
חלק ב׳ רביעי, 31.7, שעה 18:30, אולם 2
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אנימציה ישראלית - אסיף 2019

פרס יורם גרוס למצוינות באנימציה
מוענק לשחף רם

פרס גרוס מוענק השנה לאנימטור והבמאי העצמאי שחף רם. שחף הוא יוצר צעיר 
שכבר עם תום לימודיו העמיד רף אנימציה והיקף יצירה מרשימים. האנימציה 
שלו וירטואוזית, מתעלה מעל לכל הגדרה של ״נכון״ או צריך״, ובה בעת שומרת 
על עומק ודיוק פואטיים. ההתמקדות של שחף ביצירה עצמאית, המחקר האישי 
שהוא עורך סביב חיבורים בין מוסיקה, טקסט ודימוי, וחיפושי השפה הספציפית 

לכל יצירה - כל אלה מסמנים אותו כיוצר מבטיח בעל קו ואמירה ייחודיים.
חברי ועדת פרס גרוס: דודו שליטא, אורי טור, יעל עינבר. 

פרס מיוחד זה, על סך 10,000 ₪, 
מוענק מטעם משפחת גרוס לזכרו 
של יורם גרוס, מחלוצי האנימציה 
בישראל וללא ספק אחד הפוריים 
והמצוינים שבהם. בשנות ה־50 
וה־60 יצר יורם גרוס סרטי אנימציה 
רבים, מסחריים ואישיים, וכן את 
״בעל החלומות״, סרט האנימציה 
באורך מלא הראשון בארץ. מסוף שנות ה־60 חי ויצר באוסטרליה. הפרס מוענק 
ליוצר אנימציה ישראלי אשר הביא אל האנימציה מצוינות יוצאת דופן והוכיח 
עשייה לאורך זמן. מטרת הפרס היא לעודד יוצרים להמשיך יצירה עצמאית 
ואישית, ובכך לקדם את האנימציה בישראל. המועמדים לפרס מוצעים על ידי 
קהילת האנימציה ונבחרים על ידי ועדה מקצועית. הפרס מוענק בפסטיבל 

אנימיקס במסגרת ״אסיף״.

תומכים

פרסים נוספים בחסות:

חברת דיסק־אין אשר מובילה למעלה משני עשורים 
עשייה קריאטיבית מקורית, המשלבת בין אדריכלות 
עכשווית וטכנולוגיה מתקדמת, המטשטשת את גבולות 
התפר בין כל האמצעים והמרכיבים של הפרויקט 
ומאפשרת יצירת פרויקטים ועולמות תוכן מקוריים 

חדשניים ומתקדמים.

אאא - קבוצה של מעצבי פונטים ופלטפורמה המסורה 
לאותיות ולטיפוגרפיה עברית מקורית ואיכותית.

 פרס לסרט 
סטודנטים מצטיין

מוענק לזכרה של טל יעקובסון על ידי הוריה זוהר 
ויענקלה יעקובסון, שהחליטו להמשיך את דרכה 
ואהבתה לאנימציה. ההורים מעניקים מדי שנה 
פרס על שמה לסרט הסטודנטים הטוב ביותר, 
במטרה לעודד איכות, חדשנות ויצירה. הם גם 
ייסדו את עמותת ״מרכז טל״, שאחראית למיזמים החדשניים: ״מרכז טל לרפואה 
אונקולוגית אינטגרטיבית בתל השומר״, ו״חלאסרטן״ - מיזם אינטרנטי לחולים 
ולמחלימים צעירים מסרטן. העמותה הוקמה ברוח חזונה של טל וחרטה על 

דגלה לשנות את תרבות הטיפול בסרטן.
www.tal-center.org

טל יעקובסון 27.10.1983 - 26.12.2009

מדריך יומיומי לחיים.

סון
רמ

אב
ב 

דו
יו 

וד
סט



- 21 -

פליפינג 2019
 דפדוף בין פרוייקטים עכשוויים

מנחה: תמי ברנשטיין

מפגש בין עולמות ומדיות דרך עיניהם של יוצרים מקצוות שונים של האנימציה, 
שיספק מבט כיפי ומרענן על כל מה שאנימציה יכולה להיות. הערב מציג סדרת 
הרצאות ומופעים קצרים וקצביים שמדלגים בין האמנותי לטכני, בין מסורת 
לחידושים טכנולוגיים, בין מובילי תעשייה בארץ ובעולם ליוצרים עצמאיים 
ומופעי פרינג׳ מקומיים, ובין מה שחשבתם שאתם יודעים על אנימציה לבין 
האנשים שפורצים את גבולות הז׳אנר. המשתתפים: נדב ארבל על חינוך מיני 
באנימציה, ריקרדו ורדסהיים על פרויקט האנימציה התיעודי במכללת ספיר, 
גיא חיות על תערוכת המציאות הרבודה ״להיפך״, ניר ברגר ואופיר ששון על 
סדרת הרשת ״כאן! סוף הדרך״, מקס אפשטיין וסטודיו wildkids על תהליכי 
יצירה של ילדים, אולגה גולצר על יצירתה הניסיונית, נדב נחמני על יצירתו 
האישית בקומיקס ואנימציה ברשת, שלומי יוסף, ים מטרסו וניצן כהן ומיצב 

הבאוהאוס האנימטיבי במוזיאון ישראל בירושלים.

Flipping 2019
Host: Tami Bernstein 
90 min | for adults

A series of bite-size talks and performances by various speakers. 
From innovative projects by world-class experts to local fringe 
performances - Flipping provides a fresh insight to animation, and 
all that it can be.

90 דקות | למבוגרים <

שבת, 3.8, שעה 20:30, אולם 2
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אנימציה ישראלית

זוכי פרס טל יעקבסון
מקבץ מיוחד של סרטים נבחרים בתחרויות ״אסיף״

הסרטים המוצגים בתוכנית הם זוכי פרס טל יעקובסון בין השנים 2010 - 2019. 
סרטים אלו מהווים את מיטב סרטי האנימציה שנוצרו בישראל על ידי סטודנטים 
במהלך העשור האחרון, כפי שנבחרו על ידי וועדות השיפוט בפסטיבל, ומהווים 

מקבץ מגוון ומרתק של שפות וסגנונות חזותיים שונים. 

פרס טל יעקובסון לסרטי סטודנטים ישראלים באנימציה נוסד לזכרה של טל יעקובסון, 
שנפטרה ממחלת הסרטן בשנת 2009 ומוענק כל שנה על ידי הוריה יענקלה וזוהר 

יעקובסון, במסגרת התחרות השנתית של האנימציה הישראלית - ״אסיף״.

Tal Jacobson Prize winners 
A medley chosen from ״Assif״ competitions

The films are those by students who won the Tal Jacobson prize from 
2010-2019 and are a fascinating mix of languages and styles. The prize 
was founded by her parents in 2009 in memory of Tal Jacobson who 
died of cancer.

לנוער ולמבוגרים <

רביעי, 31.7, שעה 14:30, אולם 5

מדריך יומיומי לחיים.

צייר לי טיסה
 סיפורי תעופה וחוויות טרמינל | קברניט: אלון פרג | אנימטור: שרון גזית

מנחה: ניסים חזקיהו 

התעופה הפכה לאמצעי תחבורה נגיש לכל פועל בעידן ׳השמיים הפתוחים׳ 
ועדיין יש בה את הקסם והייחוד שאין באף כלי תעבורה אחר. במפגש מיוחד 
בין קברניט ואנימטור ידובר על טיסות, חרדות וגם זמן אוויר בהנפשה. אלון פרג 
הוא קברניט ״אל על״, מטיס מטוסי 747-400, בעברו קברניט ובוחן 737, מוביל 
התוכנית ״לטוס ללא פחד״, במסגרתה אנשים מנצחים את פחד הטיסה. בנסיונו 

הצבאי טייס קרב F-16 בחיל האויר ומדריך טיסה. סא״ל במיל. 

שרון גזית הוא המנהל הקריאטיבי של סטודיו ״פיל אנימציה״, אדריכל בדימוס 
שבחר לעוף דווקא על אנימציה, חתום על עשרות סרטים, קליפים ופתיחים, 

לצד חיבתו לסימולטורים ומיני חוויות תעופה.

Draw Me a Flight 
Stories on flights and terminal tales - Captain Alon Pereg, 
animator Sharon Gazit, Moderator: Nusko

Everybody flies these days, and stands to reason there are tales aplenty. 
Captain Pereg started his aria life as an F16 pilot in the IAF, piloted El Al 
planes from props to 747, and teaches people not to fear flying. Creative 
director of Pil Animation, retired architect Gazit soared up to animation.

לנוער ולמבוגרים <

שבת, 3.8, שעה 16:00, אולם 5

גויאבות בערפל
נירמו )ניר מולד(

לרגל סיום העונה הראשונה של ״גויאבות בערפל״ - 
סדרת המערכונים המצוירת שיצר ניר מולד - יציג נירמו את הפרקים החדשים, 

יספר מה עומד מאחורי הפרקים הישנים, ותוך כדי כך ידבר על הומור שחור, 
אנימציה, סדרות רשת ועוד.

לנוער ולמבוגרים <

שלישי, 30.7, שעה 19:00, ק.ק חדר סדנאות

רו
 ב

בה
זה
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מילים זזות
הקרנת בכורה במסגרת שיתוף פעולה בינלאומי בין יוצרים אמריקאים 

וסטודנטים ישראלים

סטודנטים מHIT, מכון טכנולוגי חולון, וממנשר בית ספר לאמנות, חברו לכותבים 
של ארגון arts by the people ליצירת סרטים המשלבים אנימציה, שירה וספרות, 
 The Santiago בהנחיית דנה בן דוד ואוהד גבעתי. הפרויקט התקיים בתמיכת

Abut Foundation, לזכרו של סנטיאגו אבוט.

הסטודנטים: אבישי פרחי, אורי אבניאון, דינה אוספובט, טל שאולי, יוליה בזוגלי, 
ינאי גיא, ליאל קריסרמן, מריאל בוניפשו, נדב וורטה, נויה מזרחי, אליאב קיקוס, 

בנימין רוט, אורן שוחט, גל כהן, שני ניסים

,Julia Grady  ,Grace Ala  ,Jenna Cooley  ,olivia ferrucci  הכותבים: 
 ,Lynne McEniry ,Megan Gieske ,Ysabel Y. Gonzalez ,Erin Anastasia

Michael Waters ,Mihaela Moscaliuc ,Victoria Russell

הפקת אנימציה: רון לוין, הפקת ספוקן וורד: פול רבינוביץ׳

לנוער ולמבוגרים <

שישי, 2.8, שעה 14:00, אולם 4

שירה בתנועה
 ספוקן־וורד פוגש אנימציה

Premiere עם פרוייקט חדש חוצה ז׳אנרים של תיאטרון האינקובטור

ב״שירה בתנועה״ נוצרו 10 סרטי אנימציה המלווים קטעי ספוקן וורד בעברית, 
תוך שיתוף פעולה בין אמני ספוקן וורד מובילים ליוצרי אנימציה ישראלים צעירים, 
כך שכל סרט מהווה מעין שיר בשני קולות - האחד ויזואלי והשני מילולי. ״שירה 
בתנועה״ נוסד והופק על ידי תיאטרון האינקובטור ופואטרי סלאם ישראל. 

ההקרנה מלווה בביצוע חי.

משוררים: חץ יעל טל כהן, פדרו גראס, יואב טלמור, ענת חולם, אריק אברן, 
אלן פוטלס, זוהר כחול, ג׳ימבו י, פובליק ראויצ׳י

אנימטורים: ילו האבל, יורי הרבט, אורי גולדברג ואוריט אוגרים, עופר וינטר, 
שמעון אנגל, דניאל פוגרבינסקי, מור גלפרין, אפרת דהאן, אייל אורן, שחררו 

אותי, לירון נרונסקי, רון לוין

לנוער ולמבוגרים <

רביעי, 31.7, שעה 21:00, אולם 1

אנימציה ישראלית - ספוקן וורד
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אנימציה - פוקוס קנדה

פסטיבל אנימיקס תל אביב מתכבד השנה לשתף פעולה עם פסטיבל Animaze מונטריאול. במסגרת 
זו יעלו ארבע תוכניות אנימציה מקנדה, הנחשבת למעצמת הנפשה בזכות הפקות המופת של מועצת 
הקולנוע הלאומית )NFB(. שני אורחים מגיעים במיוחד לאירוע: לורי גורדון, מנהלת הפסטיבל הקנדי, 
והאנימטור/במאי לוק צ׳מברלנד. בסוף אוגוסט יתקיים במונטריאול אירוע גומלין: פוקוס אנימציה 
ישראלית של אנימיקס בפסטיבל Animaze. שיתוף הפעולה התרבותי מתקיים בחסות השגרירויות 

בשתי המדינות, קנדה וישראל.

Animix Tel Aviv is pleased to announce a special collaboration with the Montreal 
International Animation Festival, Animaze. This year, Animix will present four programs 
at this annual Canadian animation festival. The National Film Board of Canada is 
considered to be Canada’s animation superpower due to its superb productions. 
Festival Director, Laurie Gordon, and Director-Animator, Luc Chamberland, will attend 
as guests of Animix.

קנדה: מיטב האנימציה של פעם 
 מקבץ סרטים קצרים
הקדמה: לורי גורדון

במשך 15 שנה שלחה Wapikoni Mobile את האולפנים הניידים שלה לקוויבק 
שבקנדה ולרחבי העולם כדי לפגוש קהילות של ילידים ואנשים הרוצים לעשות 

סרטים, ובמסגרת זו סיפקה להם כלים מקצועיים. 
התוכנית היא לקט של סרטי האנימציה הטובים ביותר שהפיקה החברה בתחנותיה 
הרבות, החל מ־Awarwachikamach שבצפון קוויבק ועד למחנות הפליטים 
הסוריים בטורקיה. ביניהם: האורח, ריפוי מסורתי, ילדי העולם, מקורו של 
רודף החלומות, אלה מהערפל, מלך העופות, מנחה חסרה, Log War, בלבך, 

אכזבות, המשקל, אדי, הילד האובד ורבים אחרים.

Best of Pioneers Shorts 
Introduction: Laurie Gordon

For 15 years her Wapikoni Mobile Studio has searched Quebec and 
the world to find communities of children and adults wanting to make 
animated movies. The program cited below offers the best of these 
works created in N. Quebec and a Syrian refugee camp in Turkey. Among 
the films: The Guest, Traditional Healing, Children of Earth, The Origin 
of the Dreamcatcher, Those from the Mist, King of the Birds, Missing 
Offering, War Log, In Your Heart, Setbacks, The Weight, Eddie The 
Missing Child and more.

ההקדמה באנגלית | למבוגרים <

רביעי, 31.7, שעה 20:00, אולם 5

 Animaze תוצרת קנדה: המיטב של פסטיבל
 מקבץ סרטים עכשוויים

הקדמה: לורי גורדון

פסטיבל Animaze מציג תוכנית של סרטי אנימציה שזכו בפרסי חביבי הקהל 
בפסטיבלים קודמים. סרטים אלה מייצגים את הכישרונות המבריקים ביותר 
של קנדה, החל מסרטים ניסיוניים וכלה בנרטיבים קצרים שלבטח יענגו את 
הצופים. בין הסרטים: מולדת נוטאג, אליסי טלנגוט, 2016, ג׳רמי שאנון, 2017, 
טום טאסל, 2016, ביקור, פאריסה מוהיט, 2018, סטיב ווכשן, 2016, אמך גנבת, 

מרי־ג׳וזה סנט פייר, 2018 ועוד.

The best of Animaze Montreal 
A medley of contemporary animations 
Introduction: Laurie Gordon

Animaze presents a program of Canadian animated films curated 
from previous festival winners to audience favourites. The brightest 
talent Canada has to offer is well represented in these films, ranging 
from experimental to narrative films. These shorts are sure to delight.

ההקדמה באנגלית | למבוגרים <

חמישי, 1.8, שעה 18:30, אולם 2
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לוק צ׳מברלנד - פורטפוליו 
מפגש אמן עם הבמאי/אנימטור הקנדי

לוק צ׳אמברלנד הוא במאי סרטים עטור פרסים, יוצר, מחבר ומנהל סרטי אנימציה 
ו/או אנימציה חיה. במשך עשרים שנה התגורר בברלין, בודפשט, מדריד, פריז 
ולונדון, עשה אנימציה לכ־12 סרטי עלילה, היה מנהל אנימציה של ״יוסף מלך 
החלומות״ וניהל אין ספור סרטי פרסומת בסגנונות מגוונים מאוד. עכשיו הוא 
שוב במונטריאול, כותב ומנהל סרטים למועצת הסרטים הלאומית של קנדה 

)NFB(. סרטו האחרון הוא ״הדומיניון של סת׳״, סרט זוכה פרסים באורך מלא.

Portfolio: Luc Chamberland 
Meet the Artist

Luc Chamberland is an Award winning filmmaker, creator, writer and 
director in animation and/or live action. Luc lived 20 years in Europe: 
Berlin, Budapest, Madrid, Paris, and 15 years in London. Luc animated 
more than 12 features films, was the animation director of the dream 
work film “Joseph the King of Dreams”, directed countless commercials 
in very different styles. Now back in Montréal he has written and directed 
many films for the National Film Board of Canada )NFB(. Luc’s last feature 
film was the award winning film “Seth’s Dominion”.

באנגלית | למבוגרים <

רביעי, 31.7, שעה 16:30, אולם 5

הסיפור של ריאן 
 מפגש אמן עם לורי גורדון

בעקבות הקבצן, גיבור זוכה האוסקר ב־2005

התמונה האחרונה של ״ראיין״, זוכה פרס האקדמיה 2005 לסרט האנימציה הקצר 
הטוב ביותר, היא תמונתו של קבצן רחוב. זהו סיפורו של האנימטור ראיין לארקין, 
הקבצן המפורסם ביותר בעולם. בתחילת מסע התחייה שלו ראיין לארקין עדין 
מתגורר בבית מחסה לחסרי בית. לורי גורדון, מוזיקאית ממונטריאול, מבקשת 
ממנו ״איורים אחדים״ לקליפ של הלהקה שלה, וזה הופך במפתיע ולמרבה המזל 
ל-Spare Change, סרט האנימציה הראשון של ראיין זה 33 שנים. ככל ששיתוף 
הפעולה ביניהם מתקדם, לורי הופכת שלא מדעת למפיקת סרטים וראיין חוזר 
להיות מנהל. לורי אף מזמינה אותו לגור בביתה בכפר, יחד עם בעלה ואוסף של 
חתולים וכלבים. התעלמותו הנדיבה של ראיין מהמצלמה מאפשרת לנו לחוות 
רגעים קשים של כאב אנושי, אירועים משעשעים ותובנה מרתקת על יצירתיות, 

חזון וכמיהה למקום שאפשר יהיה לקרוא לו בית.

Ryan’s Story 
Artist encounter: Laurie Gordon

From Ryan, Chris Landreth’s animated biography of the then down 
and out Canadian animator Ryan Larken won the 2005 Oscar for Best 
Animated Short. The movie records his renaissance and Ms. Gordon’s 
part in that and the production of Larkin’s first film in 33 years.

באנגלית | למבוגרים <

חמישי, 1.8, שעה 14:30, אולם 5
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אנימציה - אורחים מחו״ל

משחק באנימציה
הרצאת אורח עם טל שוורצמן מפיקסר

אנו שמחים לארח להרצאה מודגמת את טל שוורצמן, בנושא ה״משחק״ באנימציה 
)Acting(. טל, שהחל את דרכו באנימציה בישראל, לפני כ־19 שנים, יצא למרחבי 
האנימציה האמריקאית ועבד בהנפשת דמויות בחברות הגדולות ביותר: בלו־סקי, 
דרימוורקס ופיקסר. בין הסרטים בהם נטל חלק: קונג־פו פנדה, הדרקון הראשון 
שלי 2, מוצאים את דורי, מכוניות 3, צעצוע של סיפור 4 וזוכה האוסקר הקצר 
״פייפר״. לפני הפרק האמריקאי הספיק לעשות תואר באנימציה קלאסית במכללת 

שרידן בקנדה. זה 9 שנים הוא גם מלמד ומרצה במוסדות שונים. 
הרצאתו של טל מכוונת לכלל שוחרי האנימציה ולאו דווקא למקצוענים. הוא 
יתמודד עם השאלה הקשה מכל ״איך נותנים בדמות מונפשת תחושה של חיים 

ושל רגש אנושי״? הקרנת דוגמאות רבות ומרתקות ילוו את הדברים.

90 דקות | לקהל בוגר | ההרצאה באנגלית, השיחה עם הקהל בעברית <

חמישי, 1.8, שעה 16:30, אולם 5

תפסו את אמריקה
מפגש מקצועי עם אייל רש ולירית רוזנצויג-טופז

ארה״ב, המעוז היציב ביותר של אמנות הקולנוע ותעשיית האנימציה מאז ימיהן 
הראשונים, לוקחת חלק רציני בפעילות העצומה המתרחשת באנימציה העולמית. 
ישראל הקטנה שולחת עוד ועוד נציגים למכונת ההנפשה האמריקאית, והם 
נושאים עמם את הידע שצברו בארץ ואת מכלול התכונות המייחד יזמים ישראלים. 
שני נציגים מצליחים המייצגים תופעה זו משתתפים השנה בפסטיבל, ובמפגש 
מיוחד איתם הם יספרו על עשיית האנימציה בארה״ב ועל מקומם של הישראלים 
בעשייה זו. הם יציגו, יחלקו מניסיונם ויתארו את תמונת האנימציה המסחרית 
בחוף המערבי של ארה״ב, דרישות השוק, הכשרת יוצרים צעירים ומסלול 

ההתקדמות של האנימיטור בלב התעשייה האמריקאית.
לירית רוזנצויג-טופז היא מפיקה עם נסיון של 20 שנה בהפקות אנימציה, קולנוע 
וטלוויזיה. היא גם המייסדת והמפיקה הראשית של Neko Productions, סטודיו 
 frame by frame לאנימציה בברבנק שבמחוז אל־איי בארה״ב, וכן הבעלים של
animation, בית ספר מקוון לאנימציה המכשיר אנימטורים ואמני קונספט 
בעולם כולו. כמפיקה הראשית של Neko היא עבדה על פרוייקטים למותגים 
 Marvel Avengers, Harry Potter, Barbie ,Sonic the Hedgehog כגון
והפיקה את האנימציה בסרט הדוקומנטרי ״תשאלו את ד״ר רות״ המוקרן בבתי 

קולנוע בעולם וב־hulu ) המקבילה של נטפליקס בארה״ב(.
אייל רש עושה סרטי פעולה בלייב וסרטי אנימציה. הוא גדל בתל אביב, סיים 
בהצטיינות את מגמת הסרטים של בית הספר לאמנויות תלמה ילין ולאחר מכן 
שימש כמנהל יחידת הקולנוע של חיל האוויר הישראלי. הוא בוגר תוכנית בימוי 
סרטים MFA של CalArts. עבודתו של אייל הוקרנה וזכתה להכרה בפסטיבלים 
כגון Sundance, Tribeca, LA Film Festival, Outfest, Viennale ועוד. הסרט 

הקצר שלו Boys הופץ וזכה ליותר ממיליון צופים ברחבי העולם.
לאחרונה ביים את האנימציה בסרט הדוקומנטרי ״תשאלו את ד״ר רות״, שהבכורה 

שלו הייתה ב־Sundance וב־Tribeca ב־2019. 

Guests from abroad 
Professional meeting with Eyal Rash and  
Lirit Rosenzweig Topaz

A lot of today’s animation happens in the US, and Israelis migrate thither 
like moths to a flame.
Two of these are coming home to tell it like it is, will share their experience 
and speak of commercial animation on the West Coast, market demands 
and training – all in Israeli Hebrew.

כ־60 דקות | לקהילת אמני האנימציה <

רביעי, 31.7, שעה 22:00, אולם 5
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יפה וטעימה
מקבץ סרטים חדשים מהעולם #1

יפה וטעימה )אקסל קורטייר( אוסקר מונגו, קניבל גורמה, לוהט באהבתו לשכנתו 
העלמה גזר, אלא שהחיבור ביניהם נועד לכישלון: היא טבעונית קיצונית והוא 
סובל מחרדת ירקות חסרת תקנה. המצב מקבל תפנית דרמטית כשהיא מזמינה 
אותו לארוחת ערב. קומדיה של סגנונות מגוונים, כולל הופעת אורחת עוצרת 
נשימה של קתרין דנב הדגולה // מחובקת )ג׳אסטי ווילסטקר( אישה עומדת 
מול החלון הפתוח ובוהה בעננים שבשמים החשוכים. היא מנסה לשכוח עננים 
מעיקים מעברה. לפתע מופיע ה׳אחד׳ שלחיבוקו ייחלה. הוא אמיתי? הוא דמיוני? 
סרט מופלא ביופיו בטכניקת ה״פינסקרין״ )מסך סיכות( הישנה, שמעוררת מדי 
פעם יוצר צעיר להתנסות בה ולגלות את קסמיה // או-יה... )לי וון יו( מפגש בין 
גבר ואישה שרובו מתרחש בדמיון. סערה ארוטית יפהפייה, שנעלמת כשפוקחים 
את העיניים וחוזרים למציאות // לימון )קאת׳רין פרואוס( המקום: אזור קרבות 
מוכה הרס ופצצות. אישה אחת מפיצה שתילי לימון בקרב חסרי הבית כדי 
לטעת בהם תחושת חיים ותקווה. סרט בסטופ ובגזרי רישומים. מרשים ונוגע 
ללב // מעגלי חיים )רוס הוג( חיי השגרה חוזרים על עצמם במעגל מתמשך של 
מונוטוניות. היימצא לנו הכוח לפרוץ את המעגלים האלה? // קצת )ריאן רומבולט(

מעין ״רשימת מכולת״ של מצבי הרגש המרכיבים את חיי היום־יום שלנו. מבוסס 
על הפואמה ועל עבודתו של המעצב האיטלקי אטורה סוטסאס. עיצוב מהמם 
// הנשיקה הראשונה )האנה ג׳ייקובס( המשורר האמריקאי טים סיבלס קורא 
את שירו ״הנשיקה הראשונה״, וצוות אנימציה צעיר מפרש את דימוייו העשירים 
והופך אותם למראות, לצבעים ולתנועה. מיזם ההרצאות ״טד״ הפיק סרטון 
זה למען העוסקים בנושאים של רוח, רגש וידע // מסעי לתל אביב )סמואל 
פאת׳יי( סטודנט שוויצרי, שבילה חצי שנת לימוד בבית הספר שנקר בישראל, 
מתאר את חוויותיו מהמציאות הישראלית. הסרטון המקסים מעיד על יד רושמת 
בקלילות ועל עין חדה המזהה תופעות אופייניות מאוד לישראל ולתל אביב // 
שבעת העולמות )רידלי סקוט( פרסומת לקוניאק ״הנסי״, שמתהדר בטעמים 
רבים. הפקה יוקרתית בבימוי הבמאי ההוליוודי רידלי סקוט )הנוסע השמיני, 
גלדיאטור( ובתקציב של סרט ישראלי באורך מלא. עתיר ניצבים ואפקטים // 
משוגעים על הטבע )אלכסנדרה לאמיי( סרט סטופ מוש׳ן, על יחסי בת ואמא, 
עתיר בלגאנים ולחצים // מיה לאנדסן לוחמת הטרולים העצמאית סרט 
המשקף את רוח ימינו ואת הפחד מ״טרולים״, אותם עכברי אינטרנט המטנפים 
על אחרים בחסות האנונימיות של הרשת. בחורה נורבגית בת 22 התמחתה 
באיתורם והיא פולשת לחשיכה ולמסתוריות של חייהם על מנת להסגירם לידי 
החוק // ריימונד )שרה ואן דן בום( ריימונד, ינשופה מזדקנת החיה בבדידות, 
עורגת לקצת אהבה, מין וזוגיות. סרט סטופ מוש׳ן של יוצרת גדולה ומשוכללת // 
ת׳או וסלסט )האנה דוורי( תיאו וסלסט בוחנים את אהבתם החדשה בשאלות 
היפותטיות כמו ״האם עדיין תאהבי אותי אם...״ כשהמציאות מתערבת בשאלות 

הדמיוניות והמבחן הופך לאמיתי.

Belle a Croquer 
New films from around the world #1

Belle a Croquer )Axel Courtiere( Oscar Mongoût, a gourmet cannibal, 
adores his neighbor, the very vegetal Miss Carrot. This can’t work: she is a 
vegetarian, while he totally abhors vegetables. Things take a drastic turn 
the evening she invites him to dinner // Embraced )Justie Vuylsteker( 
Standing still in front of the open window, a woman stares at the dark 
clouds obscuring the sky. Immobile, she battles past memories. In the 
clouds, a passionate embrace appears // Oh & Yeah )Li Wen Yu( He and 
she meet, mostly in their imagination. An erotic fantasy that disappears 
when they open their eyes, and it’s back to reality // Lemon )Catherine 
Prowse( In a war zone a gardener defies the destruction around her 
by planting lemon trees amid the ruins // Life Cycles )Ross Hogg( The 
routines of life monotonously cycle by. Do we have the courage to break 
free from them? // Some )Ryan Rumbolt( Inspired by the work of and 
a poem by Italian designer Ettore Sottsass, Some is a short film that 
explores the gamut of feelings in everyday life // The First Kiss )Hannah 
Jacobs( Young animators bring to life Tim Siebles’ poem ‘First Kiss’, a 
TED-Ed’s series initiative directed at animating the colors, subjects and 
emotions that poetry brings to our lives // Travelogue Tel Aviv )Samuel 
Patthey( After six months at Shenkar, a young Swiss student brings 
his Israeli/Tel Aviv experiences vividly to life in a spot-on animated 
short // The seven worlds )Ridley Scott( Hollywood director Scott’s 
richly peopled and funded film is an image ad for the seven particular 
flavors of Hennessy cognac // Freaks of Nature )Alexandra Lamay( A 
stop-motion film about a mother-daughter relationship bursting at 
the seams with babies, poodles and flying spaghetti // Mia Landsen 
Independent net Troll Fighter Apr 15, 2019 - Director Jesper Ericstam 
and 22-year-old Norwegian data detective )and Tae Kwon Do champion( 
Mia Landsen celebrate personal freedom and non-conformity as they 
storm into the dark corners of the web and real life // Raymonde )Sarah 
Van Den Boom( An aging owl, lonely Raymonde really would like a bit of 
love, companionship and sex // Theo and Celeste )Hannah Dougherty( 
As Theo and Celeste play a game of ‘would you still be my friend if’ to 
test their new friendship, their hypothetical questions become reality, 
forcing them to confront their deepest fears and strongest yearnings.

75 דקות | למבוגרים <

שלישי, 30.7, שעה 20:30, אולם 2 | חמישי, 1.8, שעה 20:30, אולם 2 

שבת, 3.8, שעה 11:30, אולם 5
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מדיניות בת היענה
מקבץ סרטים חדשים מהעולם #2

מדיניות בת היענה )הו-הו( בנות היענה טומנות את הראש בחול )או בכל מקום 
אחר(, ואנו מפרשים זאת כאינסטינקט חייתי - עד שמתפרסם מחקר חדש של 
פילוגנטיקאי בשם ד״ר קייס, המוכיח שזו בכלל לא התנהגות אינסטינקטיבית 
// היום האחרון )לוק סיטאל סינג׳( השיר הנוגה של הזמר הבריטי המצוין זוכה 
לקליפ רגיש המצויר ביד כמו פעם ונוגע בלב כמו פעם // גלי מוח )ג׳ייק פרייד( 
מעברים בין פנים אנושיות, העשויות כשרשרת של ציורי יד בדיו שחור, הופכים 
למפגן יכולת מרשים, עתיר דמיון וסבלנות. נדיר מאוד לראות עבודה כזאת בימינו 
הממוחשבים // באסטר )ג׳יין אמונה וסוני סטיט( קטעי אנימציה חופשית מתוך 
סרט דוקומנטרי חדש על נגן הבס האמריקאי השחור המכונה באסטר ויליאמס. 
דרך חדשה לאייר סיפורים אישיים טעוני רגש ואירועים עם קולו האמיתי של 
האמן // המשחק האחרון )אופטוס אוסטרליה( כדורגל בין חיות פרא לבין 
שחקנים ידועים - בחסות חברת התקשורת האוסטרלית ״אופטוס״ // קריונה 
)אישוואריה סדאסיבאן( חלום של ילד, בן מהגרים, למצוא בית ומקלט בארץ 
החלומות ״אמריקה״ // המשפיענים )סטודיו פום( סדנה ניסיונית של אולפן 
אנימציה תלת ממד. המשימה: להוסיף מגע של דמיון ופנטזיה לחפצים מוכרים 
ושגרתיים // ללא מסע )אנה נדלג׳קוביץ׳( סרט מסלובניה על נערה הכלואה 
בארצה האפורה העגומה, המסוגרת בחומה מכל עבריה. הנערה חולמת לצאת 
לארץ של יופי וחופש הקרויה חו״ל - אך יציאה כזאת אינה אפשרית // פאנטום 
52 )גוף מארסלט( נהג משאית ענק, הדוהרת בדרכים, מנסה ליצור קשר רדיו כדי 
לחלוק את בדידותו עם מישהו. הזמן העובר ועייפותו מביאים את הנהג להזות 
על שיט במעמקי האוקיינוס עם דגי ענק ורוחות רפאים // הבית של הקיפוד 
)אווה קוביצ׳אנוביץ׳( סרט סטופ מוש׳ן מתוק ומושקע של NFB הקנדי, המבוסס 
על סיפור ילדים של הסרבי בראנקו קופיק. הקיפוד מגן על כבודו של ביתו הצנוע 
והקטן מול חיות היער הלועגות לו ולמקום מגוריו. שיר הלל לבית, שאין חשוב 
ממנו // היופי במספרים )רבקה טאול( מכירים את מספר הפלאים פי )3.14(, 
המופיע בהקשרים מתמטיים רבים? הסרט הופך את הנוסחאות המתמטיות 
למיצג חזותי מרהיב, שיגרום עונג ל-כ-ו-ל-ם // אספראנסה )ג׳ין פאטורל( 
נערה בת 15 מאנגולה יוצאת עם אמה לחפש חיים חדשים בצרפת. בתחנת 
הרכבת הן מחפשות מישהו שיעזור להן למצוא מקום לישון בו ופתח לחיים 
חדשים // די! )אנה מנטזאריס( סרט קטן, עטור פרסים, על האנשים הפשוטים 
ברחוב, שעומס החיים ותסכולי היומיום מביאים אותם לפתע לחרוג מהתנהגות 
שקולה ומאופקת ולהתפרץ על כל מי שעומד בקרבתם. גיבור הסרט: התסכול 
// על האסטרונאוטים שלנו )גלינה גולובווה( סרט רוסי מקסים בטכניקת 
ה״קאטאאוטס״ )גזירות( הקלאסית, מלא בתשבחות על האסטרונאוטים הרוסים 
גיבורי העל ומעלליהם המופלאים לכיבוש החלל. מעוצב כסרט ילדים בסגנון 
אגדות העם, עם שימוש בחומרים בסיסיים - עץ, בדים, חוטים, קרמיקה וכו׳. 
הסרט נפתח ונסגר בקטעי הקלטה אותנטיים של יורי גאגארין, האסטרונאוט 
הראשון בחלל וגיבור נערץ על כל רוסי // באיזה מקום )מלודי בוליסייר( צעיר 
מתכנן טיול למרחקים. אחרי שהוא רוכש את כל הדרוש לו בעזרת המחשב, 
הוא יוצא לעולם כדי לחוש אותו בכל חושיו. הוא פוסע בדרכים אמיתיות, נוגע 

בסלעים, בעשבים ובמפלי המים. אכן, יש עולם אמיתי אי־שם מחוץ למחשב.

Oistrich Politic 
New films from around the world #2

Ostrich Politic )HouHou( Ostriches bury their heads in the sand which 
we interpret as instinctual behavior. Then along comes phylogeneticist 
Dr. Kays and proves otherwise // The Last Day )Luke Sital Singh( Hand-
animated video clip for song ‘The Last Day’ touches the heart // Brain 
Wave )Jake Fried( Hand-drawn animation with ink and white-out; 
sound design by the artist // Buster )Jane Ammona & Sonny Stitt( 
Three hand-drawn animated interludes from a documentary on jazz 
giant Buster Williams // The last game )Optus Australia( A wild-animal 
soccer game // Crayona )Aishwarya Sadasivan( A refugee boy dreams of 
finding asylum in the Land of Dreams – America // Influencers )Foam 
Studio( An experimental 3D piece that applies fantasy and imagination 
to everyday objects // Untravel )Ana Nedeljkovic( A Slovenian film about 
a girl who dreams of escaping to ״Abroad״ from her grey, miserable land 
imprisoned behind a huge wall // Phantom 52 )Geoff Marslett( The lonely 
driver of an 18-wheeler tries to find someone, anyone over his CB radio 
to talk to. Weariness leads him to dream of being at sea with ghosts and 
great sea beasts // The Hedgehog’s Home )Eva Cvijanovic( A Hymn to 
Home that tells of a brave hedgehog who faces off the forest animals 
that mock him, his lifestyle and his modest home // Beauty in Numbers 
)Rebecka Taule( Using numbers, the movie gleefully explores the many 
applications of the mathematical constant pi )3.14( // Esperanca )Jeanne 
Paturle( Just arrived from Angola, Esperança, 15, and her mother hope 
to find a new life in France. At the train station they seek help to find 
them a bed for the night. Will anyone listen? // Enough )Anna Mantzaris( 
Frustration is the hero of this prizewinning film about ordinary people 
who sometimes lose their cool when the daily grind just gets too much 
for them // About Our Astronauts )Galina Golubeva( A song of praise to 
Russian astronauts and their adventures in Space designed as a folktale 
for kids that starts and ends with cosmonaut Yuri Gagarin // Ailleurs 
)Somewhere( )Melody Boulissiere( A computer-addicted young man 
discovers there’s a real world out there after all.

75 דקות | למבוגרים <

שלישי, 30.7, שעה 18:00, אולם 5 | חמישי, 1.8, שעה 22:00, אולם 5 

שבת, 3.8, שעה 13:00, אולם 5



- 29 -

תמנון
מקבץ סרטים חדשים מהעולם #3

אפל אי־פון - זיהוי פנים הטלפון החכם אי־פון X יודע לזהות את פניה של 
נערה ולפתוח את נעילת המכשיר. הצרה היא שזה משפיע גם על כל מה שנעול 
בסביבתה // פרסומת למצלמת הטלפון הואווי פרסומת חמודה המראה מתי 
כדאי דווקא להימנע מצילום במצלמה המשוכללת של המכשיר הזה // גשם 
חומצי )טומק פופאקו( אי שם במזרח אירופה יוצאת צעירה אל העיר הגדולה 
כשהיא נכונה לכל חוויה וריגוש. היא מתחברת לצעיר מוזר, שתקן ובלתי צפוי, 
והשניים מסתובבים בשולי חבורה של צעירים ׳מתודלקים׳, החיים בהווי אנרכיסטי 
כמו בשנות ה־60 בארה״ב. טכניקת הציור הייחודית, המשלבת דו ותלת ממד 
וצבעוניות דהויה, משתלבת היטב באפאטיות המאפיינת את הנעורים המבולבלים. 
סרט פולני, עוצמתי, זוכה פסטיבלים רבים // תמנון )ויקטור הגלין( מהתלה 
על גיבור ללא חת המתגייס להציל נערה יפה מלועו האימתני של תמנון ענק. 
ההקרבה הגדולה נעשית תוך ערבוב דו ותלת ממד במחשב - בדיחה המיועדת 
בעיקר למי שמכיר את הטכנולוגיה הזו. עשוי יפה ומשעשע // נאדין )פאטריק 
פריס( נער מתבגר וגדוש הורמונים מגלה בשולחן מולו בספרייה נערה מתוקה 
שגם ממתיקה לו חיוך קטן. לימוד של ממש לא ייצא לו הפעם // גוקורוסמה 
)קלמנטין פרר( מהתלה יפנית על גברת קשישה שהגב נתפס לה בעת שהיא 
מכינה מאפים בדוכן בקניון. העוזר הנאמן והחסון שלה מתנדב להביא אותה 
לטיפולו של כירופרקטר מומחה העובד כמה קומות למעלה באותו מבנה. המסע 
בנתיבי הקניון עתיר דמיון ומשעשע )במיוחד למי שלא חש כאבי גב( // הזיה 
)פיליפ פיאז׳ה( נער מתמודד עם מותו המתקרב של אביו. הוא כואב וזועם ומנסה 
להרגיע את עצמו בחטיבת עצים ובשחיטת ארנבו האהוב. סרט טעון ברגשות, 
שזכה במקום הראשון לסרטי סטודנטים בכמה פסטיבלים // טלפונים הם 
טובים! )חב׳ UK Three( רשימה של טיעונים הומוריסטיים לטובת הטלפונים 
החכמים. למשל, אם היה טלפון כזה על הטיטאניק בטח היו מגלים את הסכנה 
בזמן, הנרי השמיני היה מצליח למצוא אישה ראויה, וחווה אמנו מן הסתם הייתה 

בוחרת בן זוג מתאים.
הפקה משעשעת של חברת התקשורת הבריטית UK Three // לפנות ערב )לואיז 
באגנל( אמילי, ישישה אנגלית רבת חן, הגיעה למצב בו מתערבבים זיכרונות 
העבר עם אירועי ההווה. בשארית כוחותיה ובקסם אישי רב היא מנסה להיאחז 
במציאות ולא לאבד את זהותה. הסרט היה מועמד לאוסקר בשנה האחרונה 
// קליפ ללהקת אדיטורס ללא קשר למילות השיר, עשרות מכונות מופלאות 
פועלות בתיאום גאוני בקליפ תלת ממדי מרשים בתכנונו ובביצועו. שיר הלל 

להיגיון ההנדסי ולאסתטיקה.

Octopus 
New films from around the world #3

Apple IPhone Face ID The iPhone X’s new app is Face ID. When it 
recognizes your face, it unlocks. But maybe it unlocks more than just 
the face? // Huawei Psmart+ A cute commercial that’s also a warning 
// Acid Rain )Tomek Popakul( Off to the forest, and ready for anything, 
a girl meets up with a boy of odd and unexpected ways. They hitch up 
with a bunch of ‘60s style young people, i.e apathetic and confused. Does 
adventure beckon in this prize-winning Polish movie? // Octopus )Victor 
Haegelin( Will The Hero save the Lady from the Giant Octopus? Check 
into this little 3D parody and see // Nadine )Patric Peris / NFB( From out 
of nowhere, the most beautiful girl in the world sits at the table across 
from me at the library. Is that a smile? // Gokurosama )Clementine 
Frere( When an old Japanese lady puts her back out preparing her baked 
goods, her loyal young assistant volunteers to take her to a chiropractor 
a few floors up in this giant supermall. What could be simpler? Uhuh! 
// Reverie )Philip Piaget( Agonised by his Dad’s impending death, a lad 
must face the fears it brings // Phones are Good )Wieden and Kennedy(
Supposing there’d been a smartphone on the Titanic? A humorous ‘what 
if’ look at history via the smartphone // Late Afternoon )Louise Bagnall(
Past and present memories jostle her mind, but Emily strives to stay in 
the present and maintain her identity in this 2018 Oscar-nominated film 
// Editors - The Blanck Mass Recording An anthem to engineering logic.
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טיגון עמוק
מקבץ סרטים חדשים מהעולם #4

טיגון עמוק )אגוסט פול ניקלאסן( סרט מסוג קולאז׳ הבנוי מרצף קטעים ומשפטים 
ללא סיפור מרכזי וכולל סגנונות ציור מגוונים. האם בעולם בו הכל כבר נאמר, 
הורגש ונעשה יכול מישהו להיות יחיד ומיוחד? והאם עצם המחשבה על כך 
היא רעיון טוב? חשיבה מעניינת ומסעירה את הדמיון // אש בעיר הקרטון )פיל 
ברוג( סרט סטופ מרשים ודרמטי על עיר העשויה כולה מקרטון, כולל המכוניות 
והאנשים, ומה קורה בעיר כזאת כשפורצת בה שריפה. נראה שיוצרי הסרט ניסו 
לחקות כל אירוע ותקלה בסרטי האסונות ההוליוודיים הגדולים // שני בלונים 
)מארק ס. סמית׳( שני למורים )למור - יונק דמוי קוף( מאוהבים והרפתקנים 
מנווטים את ספינות האוויר שלהם מסביב לכדור הארץ אל מקום שבו יוכלו 
להתאחד זה עם זו. פגעי מזג האוויר כמעט טורפים את כל קלפיהם וספינותיהם, 
אבל הסוף טוב, למקרה שתהיו מתוחים // התיאוריה של שקיעת השמש )רומן 
סוקולוב( הסרט הקטן הזה הוא ההזדמנות שלכם לגלות איך באמת זורחת 
השמש בבוקר ושוקעת בערב. סרט רוסי פיוטי ונאיבי מסטודיו בסאן פטרסבורג 
// חופשי לשוטט )ג׳יאנלוקה מארואוטי( קליפ מוסיקלי יפהפה מאולפנתו של 
אמן הבובות והבמאי האיטלקי מארואוטי. סרט הסטופ מוש׳ן המוקפד נעשה 
לשיר באלבום החדש של מאסימו ג׳יאנגראנדה )איטלקי אף הוא(. במהלך השיר 
מרגישים גיבורי הקליפ שיש להם חופש להביע את רגשותיהם, והם מסירים את 
קופסאות הקרטון שכיסו את פניהם // קח בחזרה את המוח שלך אנו חיים 
תחת התקפות בלתי פוסקות של מידע מצד הרשתות החברתיות, מהדורות 
החדשות, אי־מיילים ודומיהם. האם אהבתנו לטכנולוגיה הפכה אותנו לעיוורים 
שאינם מסוגלים להתרכז במשימותיהם? בקיצור, חייבים להשתלט על הטכנולוגיה 
לפני שהיא תשתלט עלינו // הלב האמיץ )לוקה שנטו וסינם ורדר( לב אמיץ 
עושה מסע בתוך הגוף כדי להבין את הבעיות הגופניות של הבוקר שלאחר 
השתייה // ימי החתול )ג׳והן פריקי( הרופאה מודיעה לאב שבנו חולה בקדחת 
חתולים, והמסקנה העולה מכך היא שהילד הוא חתול. סיפור הזוי עם משמעויות 
עמוקות של ״הייה מה שאתה רוצה להיות״. פרסים ראשונים בפסטיבלים חשובים 
// מרטין המפליץ )בן קולייר מארש( יצירת מופת שעיסוקה במרטין אלוף 
הפלוצים. הומור נמוך אך משעשע להפליא, הלוקח את חובבי האנימציה לכיוון 
משולח כל רסן ומגבלה // זה אחר זה )ניקולאס פגון( מוסיקאי אמריקאי בשם 
גראנט סאבין נודד בתוך ביתו, בין ערימות חפציו וקרעי זיכרונותיו, בחיפושיו 
אחר השראה ליצירה חדשה. אנימציה מונוכרומטית להבעת מפגש אינטימי, 
ללא העמדת פנים, עם יוצר רגיש המחפש את המשך דרכו // מוזיאון )אגי לי 
פאק טי( שם הסרט באנגלית הוא חידוד המחבר את המילה ״שקט״ )Mute( עם 
המילה ״מוזיאון״. מורה מובילה את תלמידיה בין שכיות החמדה של המוזיאון 
ותוך כדי כך משתיקה ללא הרף את תגובותיהם הקולניות. הסרט נחל הצלחה 
בכל פסטיבל ומביא רוח של הומור וקלילות למכמני האמנות הנחשבים. יוצרת 

מוכשרת מהונג קונג בסרט גמר בבית ספר לאמנות באסטוניה.

Deepness Of The Fry 
New films from around the world #4

Deepness of the Fry )August ״Poul״ Niclasen( An absurdist-type collage 
that asks whether, in a world where everything’s already been said, done 
and experienced is there anybody who’s truly unique? And is thinking 
about that a good idea? // Fire in Cardboard City )Phil Brugh( What’s 
gonna happen when a totally cardboard city catches fire? A comment on 
big-budget Hollywood disaster movies // Two Balloons )Mark C. Smith( 
As two lemurs in love pilot their airship around the world they must 
contend with Weather that )nearly( scuttles them. We did say ‘nearly’ 
// The Theory of Sunset )Roman Sokolov( Sunrise. Sunset. This poetic 
little Russian film about a cyclist traversing the forest shows us what 
occurs at both and in between // Free To Roam )Gianluca Maruotti( 
Music video on the freedom to express emotions from Giangrande’s 
album Beauty at Closing Time // Get Your Brain Back )Remarkable( 
The social media, the news, email – Information bombards us 24/7. 
Has our love for technology made us blind to what really matters? 
In short - we’d better control technology before it controls us // The 
Brave Heart )Luca Schenato & Sinem Vardarli( A brave heart goes on a 
journey through the body to try and sort out its problems the Morning 
After – that’s a hangover // Cat Days )Jon Frickey( ״Be what you are״ 
is the message from this prize-winning short about a little boy, cat 
fever and identity // Farting Martin )Ben Collier Marsh( Low humor yet 
funny, about a young boy whose farts are formidable // One After the 
Other )Nicolas Pegon( Grant, a young American musician wanders idly 
through his home seeking inspiration from scraps of memory, from bits 
and pieces of his stuff // Muteum )Aggie Lee Pak Tee( A play on words 
of ‘museum’ in which a teacher takes her pupils to an art museum – 
and keeps shutting them up when they respond to what they see. They 
learn a bit - just the same.
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ציפור ירוקה
מקבץ סרטים חדשים מהעולם #5

הליכה סולארית )רקה בוצ׳י( הפקה מרהיבה מדנמרק על הישגי האדם במערכת 
הסולארית העוטפת אותנו. הסרט רומז להישגי האדם הבודד, להשפעות על 
המערכת הסולארית וליכולת לקבל את היופי בכאוס ובבלתי נודע. ערבוב של 
טכניקות, סגנונות ושלל תובנות שיישא איתו כל צופה על פי פרשנותו ואבחנותיו 
// הציפור הירוקה )מאקסימיליאן בוג׳וא( ציפור ירוקה, היסטרית והיפר אקטיבית 
מטילה את ביצתה הראשונה. היא תעשה כל מה שביכולתה )ומעבר לכך( כדי 
לדגור על הביצה ולהביא לעולם את הדור הבא. משעשע ומרענן // אולי זה 
אני )דימיטרי סימו( יוצר הסרט בונה במחשב את זיכרונות חייו ומשחזר את 
מהלך אובדן הזיכרון של סבו. בליל רגשות, זיכרונות, פחדים וגעגועים חוזרים 
ומשתלבים בקווי המתאר של התוכנה התלת ממדית // שפתיים סדוקות )קלסי 
פונג( נער ואמו בארוחת צהריים. האם מלאה טענות על התנהגות בנה בבית 
הספר.הבן מנסה לקשור שיחה שונה עם האם ולפרוק מטען כבד הרובץ עליו // 
נבדה )אמילי אן הופמן( סוף שבוע רומנטי של זוג אוהבים מופרע בגלל ׳תקלה׳ 
באמצעי המניעה. מה עלול לקרות? מה זה עושה לאהבה? // אתה אחר )אוליבייה 
לסקוט( וידאו קליפ מושקע ללהקת ברייקבוט, עם שירה המצליח ״אתה אחר״. 
שפע של פרשנויות כבר עסקו בגיבור הקליפ )המשלב שני גיבורים קודמים(, אבל 
מומלץ פשוט ליהנות מהמוסיקה, מהאנימציה המשוכללת והזורמת ומהארוטיקה 
המסוגננת הנוזלת מהמסך בדליים // ספר הזיכרונות של סבי )קולין לוי( עוד יצירה 
בז׳אנר ההולך ומתרחב של יוצרים המגלים את הוריהם או סביהם המתים בזכות 
ממצאים חסויים שהשאירו אחריהם. יוצר הסרט גילה אחרי מות סבו, עליו ידע 
כי הוא צייר מחונן, כמות אדירה של ציורים שמעולם לא ראה // הנורמלי החדש 
סרטון המעודד את צריכת הקנאביס למטרות טובות. עשוי בסגנון הדיורמות 
)חלונות התצוגה במוזיאון הטבע( ויוצר סצנות אנושיות דרמטיות, הממחישות 
את הצורך בקנאביס // צלצול הטלפון )אנקה דאניאן( חדר אמבטיה של אישה 
מבוגרת הופך למקום בו ניתן להתרפק על זיכרונות, הזיות וחלומות הקשורים 
במים. סרט עתיר דמיון ושלל אמצעים חזותיים של במאית האנימציה הבולטת 
ביותר בקולנוע הרומני, שהעמידה כבר כמה יצירות בולטות וייחודיות בפסטיבלי 
אנימציה נחשבים // בתוך קוביה )יו אן־גה( דמויות עם ראשים של קובייה הונגרית 
משמשים את הבמאית ילידת סין, תושבת סינגפור, ליצור מטפורה מתוחכמת 
על יחסים בינאישיים. האנשים עם ראשי הקובייה מנסים למצוא נקודות מפגש 
והסכמה המסומלות על ידי צבעי הקובייה. ריבוי הווריאציות מעיד על מורכבות 
הקשר בין אנשים, על הדמיון ועל השוני, על הגמישות לשנות ועל העקשנות 
לחפש אחר קשר למרות הקושי והכישלונות. סרט חכם ומעורר למחשבה.

The green Bird 
New films from around the world #5

Solar Walk )Reka Bucsi( On the ability to find beauty in Chaos and the 
Unknown, this film also relates to the achievements of individual man 
in, and influences on the solar system we are part of // The Green Bird 
)Maximilien Bourgeois( A hyperactive green bird lays its first egg. She’ll do 
anything )and more(, to make it hatch // Maybe It’s Me )Dimitris Simou( 
His own memories, his Grandpa’s loss of memory. fears, regrets. It all 
comes together in 3D // Les Levres Gèrcées )Chapped Lips( )Kelsi Phung(
Over lunch a mother and her son struggle for dialogue. She’s worried 
about his behavior at school. Questions of gender arise // Nevada )Emily 
Ann Hoffman( In this stop-motion comedic short, a birth control mishap 
interrupts a young couple’s romantic weekend getaway // Another You 
)Olivier Lescot( Lescot’s stylish music video has Breakbot and Ruckazoid 
merge into galactic pimp Breakazoid who’s all for cosmic love in Another 
You // My Grandfather’s Memory Book )Colin Levi( When he died, Byron 
Levy left behind a vast inheritance — of never-before-seen drawings 
// The New Normal Welcome to The New Normal, a dioramic journey 
through America’s complex history with cannabis // The Call )Anca 
Damian( An elderly woman’s bathtub becomes a place to escape into 
memories, fantasies, and other watery reveries in this free-flowing, 
astoundingly intricate animation // Cubed )Xue En Ge( People with 
Rubik’s Cube heads are a metaphor for interpersonal relationships, its 
colors signifying encounter.
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דוקומציה 2019
מקבץ סרטים חדשים מונפשים

תוכנית מסורתית בפסטיבלי השנים האחרונות. הז׳אנר הדוקומנטרי 
באנימציה )או בשילוב אנימציה( מתפתח ומתרחב

5 שנים לאחר המלחמה )סמואל אלבריק וקווארט אונט פוינג( דוקו מרגש 
בנושא שכיח בקולנוע הדוקומנטרי החדש - בן המחפש את אביו שנעלם מחייו 
לפני שנים. האב עירקי, האם יהודייה, והבן מחפש נואשות אחר זהותו ושייכותו 
בעולם המורכב הסובב אותו // אין הומואים בניגריה )אנדרה טומונארי( הסיפור 
האמיתי של ביסי אלימי, לשעבר כוכב טלוויזיה ניגרי, שהיה הראשון שהתעלם 
מהגהינום השמור בארצו לחשודים בהומוסקסואליות ויצא מהארון קבל עם 
וטלוויזיה // מאחורי היער )פרי. ס. צ׳ן( סיפור הישרדותה של ילדה יהודייה בת 
שמונה בזמן השואה שימש נושא לסרט אנימציה קצר ומרגש של ילד קוריאני 
מחונן באותו גיל. ביל פלימפטון, האנימטור הגדול מארה״ב, סייע לפרויקט בהכנת 
הסטורי בורד. הילדה היהודייה, גיבורת הסרט, התפרסמה בבגרותה ככוכבת 
הוליוודית בשם אינגריד פיט // המספר על זרועו של סבא רבא )עמי שוורץ( 
סבא בן 90 מבקר אצל נינו בן העשר ומספר לו היכן ״זכה״ לקעקוע של המספר 
שעל זרועו. סיפור נוסף על אלפי הסיפורים מזמן השואה זוכה לביטוי מרגש בשני 
מסלולים מקבילים. האחד, תיעוד דוקומנטרי נוגע ללב על הקשר האוהב שבין 
הילד וסבו הישיש, בנוסף, זוכים סיפורי הסבא לביטוי אנימטיבי רגיש ויפהפה 
של האמן האמריקאי ג׳ף שר // MeToo# )דניאלה קונטרראס, נטאלי לאבאר( 
סרט קטן אך רב עוצמה, המביא עדות אחת מני רבות של נערה שעברה אונס 
וניצול מיני בידי אדם רב כוח ואטום רגש. האנימציה מעניקה לעדות האישית 
המטלטלת ממד נוסף של סמליות, הנוגעת בכל הנשים שחוו טראומה דומה ובכל 
הסובבים אותן, שלא תמיד יודעים כיצד לתמוך בהן // קלטות הפורנו של אבי 
המת )צ׳רלי טירל( סרט דוקומנטרי קצר בו מנסה הבמאי, בעזרת אחיו ואחיותיו, 
להבין טוב יותר את דמות אביהם המת. הוא בוחן תצלומים ישנים וחפצים שנותרו 
מחייו, כולל ערימת קלטות פורנו // לשוחח על גזענות )ג׳ורדן ברונר( מעין סרט 
הדרכה להורים ולילדים על אחד מהנושאים ש״עליהם לא מדברים עם ילדים״. 
הסרט שובר את השתיקה ומעודד לדבר, להסביר ולהדריך ילדים ביחסם אל 
השוני החיצוני בין בני האדם. שימוש באגדות, בסרטים מצוירים ובהסתכלות 
על אחרים עשוי להפיל את חומות הזרות // העיצוב לעזרת ההפרדה הגזעית 
)מרק לופז( סרט עם הבחנות מרתקות על הדרך שבה ממשלות, עיריות וארגונים 
תורמים ללא ידיעה וללא כוונה רעה להעברת מסרים גזעניים ולהעמקת הבעיה 

שהם בעצם מתכוונים לפתור.

Documation 2019 

5 Years After the War )Samuel Albaric & Quart Avant Poing( How does 
one grow up between an absent Iraqi father and a mother? Tossed 
around by the upheavals of the current age, Tim tries as hard as he can 
to find his place in the world // There Are No Gays in Nigeria )Andre 
Tomonari( The true story of Bisi Alimi, a former Nigerian TV star, who 
went from ״preaching hell fire and damnation״ awaiting homosexuals 
to become the first person in his country to come out on national TV 
// Beyond the Forest )Perry S. Chen( The Holocaust through the eyes of 
8-year-old Jewish girl, Ingrid Pitt, animated by Perry Chen, an 8 year old 
Korean boy, produced by his mom Zhu Shen, storyboard by Bill Plympton 
// The Number on Great Grandfather’s Arm )Amy Schatz( Ten-year-old 
Elliott asks his 90-year-old great-grandfather, Jack, about the number 
tattooed on his arm. But this isn’t just another Memory. The one track 
dwells on the fond relationship between the old man and his great-
grandchild, the other animates the old man’s stories // #MeToo )Daniela 
Contreras, Natalie Labarre( A small, hard-punching film that testifies to 
the rape and sexual abuse of a young woman by a powerful man. This 
film was one of four PSAs released by the #MeToo movement, created 
by Tarana Burke in 2006 to support survivors and end sexual violence 
// My Dead Dad’s Porno Tapes )Charlie Tyrell( Director Charlie Tyrell 
tries to achieve a better understanding of his dead father as he and 
his siblings sift through the stuff left behind, including a stack of porno 
videos // Racial Conversations )Jordan Bruner( A ״how to״ animation on 
how to talk to kids on tough subjects such as race using stories and old 
animated classics to help bring down barriers // Segregated By Design 
)Mark Lopez( Shows how our federal, state and local governments 
unconstitutionally segregated every major metropolitan area in America 
through law and policy. The film suggests that to solve a problem you 
have to understand what caused it.

75 דקות | למבוגרים <

שלישי, 30.7, שעה 22:30, אולם 2 | רביעי, 31.7, שעה 14:30, אולם 2 

חמישי, 1.8, שעה 22:00, אולם 2
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העוגה המופלאה
 שלישיית סרטים על אנשים בודדים הנאבקים בתוך עצמם 

 ועם סביבתם העוינת. 
 אסופה של שלושה סרטי אנימציה משובחים ומורכבים בטכניקות עיליות. 

אל תחמיצו!! שני הסרטים הראשונים של אולפן ביסט הבלגי

עוגה נפלאה )מארק ג׳ימס רולס ואמה דה סווף, אולפן ביסט בלגיה( סרט מרהיב 
ביופיו ובעושרו החזותי, העוסק בקולוניאליזם הבלגי באפריקה בסוף המאה 
ה־19. הסרט מביא כמה סיפורים של אנשים שונים שכל אחד מהם מציג צד 
אחר של הסיפור. כולם אנשים בודדים בסביבה שאינה מאירה להם פנים ושאינם 
שייכים אליה. הסרט עשוי בטכניקת סטופ מוש׳ן עם דמויות עשויות צמר, רכות 
ומלאות הבעה, ותפאורה מושקעת ומפורטת ללא תקדים. זכה לפרסים רבים 
בפסטיבלים ברחבי העולם. 44 דקות, מתורגם // או ווילי )מארק ג׳ימס רולס 
ואמה דה סווף, אולפן ביסט בלגיה( סרט קודם של אותם יוצרים. ווילי, אדם 
בודד, בוגר, חוזר לקהילת שוחרי הטבע והנודיזם, בה שהה בילדותו עם אמו. 
האם חולה במחלה סופנית, ווילי בא להיפרד ממנה. הסביבה בה גדל מציפה 
אותו במראות, בזיכרונות ובתחושות מעיקות אותן ניסה לשכוח כל השנים. 16:40 
דק׳ // אגואורו )אות משמים( )דויד דוטל וואסקו סה( סרט מפורטוגל, העשוי 
בטכניקה קשה ולא נפוצה של ציור בצבעי שמן על זכוכית, בעיבוד מחשב. סיפור 
מורכב וקודר על דילמה מוסרית והחלטה קשה ואכזרית. בחורף נידח, ליד אגם 
קפוא, בבקתה עלובה נמצאים שני גברים. הם בני דודים בקרבתם זה לזה, אך 
שונים מאוד באופיים. היחסים ביניהם מורכבים וטעונים עד כדי פיצוץ. 15 דק׳. 

The magnificent cake
A trio of films on personal struggles

Ce Magnifique Gateau )Marc James Roels, Emma de Swaef, Studio 
Belgium( Visually rich, the film offers five narratives set in colonial 
Africa in the late 19th century telling the stories about a troubled king, a 
middle-aged Pygmy who works in an upscale hotel, a failed businessman 
who goes on an expedition, a lost porter, and a young army deserter // 
Oh Willy )Emma De Swaef & Marc Roels, Studio, Belgium( Willy, middle-
aged and lonely, returns to the nudist colony where, as a boy, he lived 
with his mother. She is on her deathbed and Willy has come to say 
goodbye. Memories, sights and feeling that he has repressed all these 
years come flooding back. )16.40 min.( Agouro )A Sign from Heaven(
)David Doutel, Vasci Sa( The medium – oil paints on glass – is rare. 
Two men live a lonely life in a hut by a frozen lake. They are cousins, 
but very different. Relationships become strained until…the tale of a 
moral dilemma and a stark decision.

75 דקות | למבוגרים <

חמישי, 1.8, שעה 18:00, אולם 4 | שבת, 3.8, שעה 18:30, אולם 2 
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חגיגת אוסקר 
 מקבץ זוכים ומועמדים בקטגוריית הקצרים בפרס היוקרתי

עוד תוכנית שהפכה מסורת באנימיקס. אסופת סרטי אנימציה קצרים שזכו 
בפרס האוסקר בקטגוריה זו או שהיו מועמדים לאוסקר. כולל, כמובן, הזוכה 

האחרון לשנת 2018

התנהגות חייתית )אליסון סנודן ודויד פיין( מועמד 2018 עוד סרט חכם ומיוחד 
של שני היוצרים הקנדים )יום הולדת של בוב(. חמש חיות נאספות בביתו של 
הפסיכותרפיסט ד״ר קלמנט כלב, כדי להשיח על בעיותיהן. התוצאה: שיח מוטרף 
על פסיכולוגיה, הפרעות אישיות, אלימות מודחקת ושלל נברוזות ואובססיות. 
הומור שחור וביצוע מוקפד הביאו את הסרט להיות מועמד לאוסקר האחרון // 
מדאם טוטלי פוטלי )כריס לאביס, מצ׳ייק שצ׳רבובסקי( מועמד 2008 סטופ 
מוש׳ן יוקרתי של NFB הקנדי. גברת בודדה ומוזרה נוסעת לבדה, עמוסה בעשרות 
תיקים ומזוודות, ברכבת לילה מהירה. אירועים מוזרים קורים בעת הנסיעה וקשה 
להבחין אם הם אירועי אמת או פרי השדים המתרוצצים בדמיונה הקודח. הסרט 
התפרסם בטכניקת מבטי העיניים של הדמויות המשתתפות, ושינה לעד את דרכי 
הנפשת בובות וחפצים // סופי השבוע )טרבור ג׳ימנז( מועמד 2018 סרט רגיש 
על החוויה שילדים כה רבים עוברים בימינו - חלוקת השבוע בין ההורים שנפרדו 
ונדודים בין שני הבתים. סרט יפהפה, עצוב, מעוצב לעילא ומצויר ביד // לפנות 
ערב )לואיז באגנל( )מופיע גם בבינלאומי 3( מועמד 2018 אמילי, ישישה אנגלית 
רבת חן, הגיעה למצב בו מתערבבים זיכרונות העבר עם אירועי ההווה. בשארית 
כוחותיה ועם קסם אישי רב היא מנסה להיאחז במציאות ולא לאבד את זהותה. 
היה מועמד לאוסקר בשנה האחרונה // כיסא נדנדה )פרידריק באק( זוכה 1981 
אחד הסרטים הבלתי נשכחים באנימציה של עידן טרום המחשב. קורותיו של 
כיסא נדנדה כפרי באזור נידח בצפון קנדה. החל מבול העץ שממנו בונה אותו 
הנגר, דרך כל השמחות והעצבונות שהכיסא ראה, ועד שהושלך לאשפה ונלקח 
משם למוזיאון כפריט רטרו מצועצע. סרט מצויר ביד, בפסטלים רכים, בידי אחד 
מגדולי יוצרי האנימציה בעולם // באו )דומי שי( זוכה 2018 סרט עצמאי של ילידת 
סין שגדלה ולמדה בקנדה והשתלבה במחלקת הסטוריבורד ב״פיקסר״. אישה 
קטנה )ממוצא אסייני( מכינה כופתאות לארוחה. אחת מהכופתאות מגלה סימני 

חיים, והאישה, המשוועת לאימהות, מאמצת את הכופתה כבן.

Oscar Animation 
Nominees and winners – an Animix tradition

Animal Behaviour )Alison Snowden and David Fine( 2018 nominee Five 
animals meet regularly to discuss their inner angst in a group therapy 
session led by canine psychiatrist, Dr. Clement Kalev. The group’s disorders 
run the gamut from eating disorders to repressed violence and the film 
gleefully takes on the lot // Madame Tutli Putli )Chris Lavis & Maciek 
Szczerbowski0 2018 nom. As she travels alone on the night express, 
weighed down by all her earthly possessions and the ghosts of her past, 
Madame Tutli-Putli isn’t sure whether the odd things that occur are real 
or imagined // Weekends )Trevor Jimenez( 2018 nom. We all know this 
one. A small child shunts between his divorced parents’ homes. Lovely, 
sad and touching // Late Afternoon )Louise Bagnall( 2018 nom. )see also 
international #3(Past and present memories jostle her mind, but Emily 
strives to stay in the present and maintain her identity // Crac )Frederic 
Back( winner 2018 The unforgettable story of a rustic rocking-chair in 
Canada’s backwoods from its start as a log through the joys and sorrows 
it witnessed to its disposal and rescue, and then its reincarnation as a 
shiny retro relic in a museum // Bao )Domee Shi( winner 2018 A woman 
suffering from empty nest syndrome gets a second shot at motherhood 
when one of her handmade dumplings springs to life.

75 דקות | למבוגרים <

שלישי, 30.7, שעה 21:00, אולם 4 | שישי, 2.8, שעה 22:00, אולם 5 

שבת, 3.8, שעה 10:00, אולם 5
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הנבחרת של מיו 
 מקבץ סרטים בינלאומיים

חברת הפצת הסרטים מפריס מיו הציעה לנו שיתוף פעולה בהצגת מבחר 
סרטי האנימציה שהיא מפיצה. שמחנו והוחמאנו מהפניה ואנו שמחים 

להגיש תוכנית של סרטים חדשים המופצים כולם דרך בית ההפצה 
המכובד הזה

לכל החיים )רוברטו קטאני( היוצר האיטלקי הוותיק והמוערך מתאר את מסעם 
של גבר ואישה לתוך נבכי זיכרונותיהם ואל הרגעים הגדולים בתולדות אהבתם. 
קטאני אוהב להשתעשע באפקט של תנועת מצלמה מצוירת ביד, שהוא מהמורכבים 
ביותר לביצוע // האניו )הנשים מהים( )אלויק גימן( סרט המוקדש לנשים 
הצוללות בים של קוריאה הדרומית כדי למצוא קונכיות נושאות פנינים. הסרט 
אינו נסחף לתיעוד דוקומנטרי של התופעה הייחודית אלא שומר על ממד פיוטי, 
מופשט ומלא דמיון // ביצה )מרטינה סקרפלי( האם יצא לכם לחשוב על אוכל 
כמוצר של בחירה ולא של צורך? האם הרהרתם במשמעותו של הבית כמקום 
המספק ביטחון מלא לחולה? האם אתם סבורים שתענוג מיני יכול להיות קשור 
באכילה? כל אלה הם תחושותיה של אישה צעירה עם הפרעת אכילה. סרט 
קשה וחושפני המתאר לראשונה את עולמה הרגשי הסבוך של החולה - בדרך 
מסוגננת המצליחה לצייר את הקושי והכאב // ריקוד מעודן )קווארט אונט פוינג( 
סרט אמנותי כפרסום למסעדה ידועה )וממש לא כשרה( עם מוסיקה מקסימה 
של קלוד דביסי // הלהטוטן )סקירמנטה ג׳אקייט( סרט מעמיק, כבד, מעוצב 
לתפארת, הלוקח אותנו למציאות אלטרנטיבית, כזו שאיננו רוצים לדעת עליה, 
ממנה מגיחים הפחדים, האובססיות וכל מה שאיננו יודעים על העולם הבא, 
הנמצא לכאורה קרוב מאוד אלינו // לוג )מיכאל דופרה( הילדות, כנראה, היא 
תקופה שמתגעגעים אליה כל החיים, גם אם טרם הגענו לזיקנה. מריון רוצה 
לשחזר את ההחלקה על השלג כפי שעשתה כמה שנים קודם, כשעוד הייתה 
״ילדה״ // רחוב בלויי 11 )ניינקה דויטז( שתי ילדות, חברות בנפש, חוות קיץ 
אחרון של ילדות חסרת מעצורים וחסרת דאגות. בקרוב יתחיל גופן להשתנות, 
ועמו ישתנו כנראה גם חייהן וידידותן. סרט מיוחד בשילוב תלת ודו ממד. חביב 
פסטיבלים רבים // יעדו של איש מת )קואנטין ויין( מסעו המטאפורי של איש 
צעיר למציאת זהותו ולמציאת הכיוון שעליו לקחת אליו את חייו. אחרי שנרדם 
ברכבת, הוא מוצא עצמו במדבר, תועה במרחבים, הוזה על נשים, שורף את 
הגיטרה, אבל מגלה את יכולתו לכתוב שירים. האם זה יוציא אותו מהמדבר, 

מהבדידות, מהאלכוהול ומהחיפושים?

MIYU Productions 
A collaboration with the Parisian company that offered some 
of the animations it distributes to Animix

Per Tutta La Vita )Roberto Catani( On a journey into the very crevices of 
their memory a woman and a man retrace the most important moments 
of their love-story // Haenyo )The women of the sea( )Eloic Gimenez( 
This film focuses on the life of the Haenyo, the women pearl-divers of 
Jeju in South Korea, focusing also on their idioms and the musicality 
of their language // Egg )Martina Scarpelli( Have you ever thought of 
food as a choice rather than a need? Have you ever considered that 
your home offers complete security when you’re ill? And how about 
sexual pleasure and food? Some musings from a girl with an eating 
disorder // Danse Exquise )Quart Avant Poing( A commercial for upscale 
restaurant La Grenouillère // The Juggler )Skirmanta Jakaite( A profound 
film that moves us to an alternative reality, the kind we shrink from, 
that scares us, the one we never quite grasp but that’s oh, so close to 
us // Luge )Mickaël Dupre( Ah childhood! Marion wants to go sleighing 
on ״the״ hill of her childhood; she and her brother go in search of it // 
Bloeistraat 11 )Nienke Deutz( Inseparable best friends, the two little 
girls have a rare ol’ time that last summer of their childhood. Pretty 
soon their bodies will start to change and so, maybe, will their lives 
// Dead Man’s Reach )Quentin Vien( A young man’s metaphorical 
journey to discover his identity and purpose in life: he falls asleep on 
the London Underground only to ‘awaken’ in the desert. He discovers 
he can write songs. Will music lift him above loneliness and alcohol?
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אנימציה בינלאומית

משפחה כן בוחרים 
מקבץ נבחר של סרטים על התא המשפחתי

הסרטים ממחישים את הגיוון, העוצמה והתעוזה שרק האנימציה יכולה 
לספק לנושא שהכל כבר נאמר בו

באדי ג׳ו )ג׳וליין דויד( צייר לשעבר של תפאורות לסרטים מסכים להתראיין 
אצל חתנו ג׳ולווין. בכנות, ללא רחמים, בהומור ובחוכמה הוא מתאר את מאבקו 
העיקש במחלת הפרקינסון המתפשטת בגופו. את המחלה הוא מדמיין כשחקן 
הוקי קרח ביריון הקרוי באדי ג׳ו. שחקן זה מסתובב חופשי בתוך מוחו ומנתק 
את כל מה שהוא מצליח להגיע אליו // הנמנעים )סנדרין טראגנו( מונולוגים של 
גברים ונשים בגילים שונים, המדברים על אי היכולת לדבר בחופשיות על מה 
שמעיק עליהם, מפחיד אותם ומונע מהם להיות מה שהם באמת רוצים. הסרט 
עשוי כולו מגזירות צילומי סטיל, המאפשרות להראות את מה שהמילים לא 
מסוגלות לבטא // תומאס בעמק זאבי הפרא )צ׳ינטיס לאנדגרן( תומאס הוא 
עובד מצטיין ואיש משפחה למופת. יום אחד הוא מפוטר מעבודתו לאחר שלא 
נענה לפיתוייה של המנהלת הלוהטת. במאמציו לפרנס את משפחתו הוא הופך 
לג׳יגולו. מה לא יעשה גבר כדי להביא אוכל הביתה // גונג )זוזו ג׳ן( המסע שעובר 
ילד בן 7 כדי לקבל את מותו של סבו האהוב, בעת טקס לוויה מסורתי בטיוואן // 
או אמא )פאולינה זיאוטקובסקה( קשר הדוק )מדי( בין אמא פולניה וילד המשווע 
לקצת עצמאות וחופש תנועה. היא שולטת בכל צעדיו, עד ששניהם רואים כלב 
מפחיד, ואז הם מחליפים תפקידים: הוא תופס פיקוד וממלט את אמא. האם 
תקבל אמא את האישה שיאהב יום אחד? סרט שחור־לבן ברישום ידני מופלא 
// קשרים )טוריל קובה( סרט יפהפה ונוגע ללב מפרי יצירתה של טוריל קובה, 
זוכת האוסקר מנורווגיה )המשורר הדני, 2007(. סרטה החדש מתאר קשרי הורים 
וילדים כחוטים ההולכים ומתחברים, מסתבכים, נמתחים ואף נחתכים לעתים.

You also choose your family 

Buddy Joe )Julien David( With wry humor a former movie set painter 
talks about ״Buddy Joe״, his nickname for the Parkinsons Disease that is 
ravaging his body and his mind // Les Empeches )The Thwarted( )Sandrine 
Terragno( Nine monologues from people about the inability to speak 
freely about the things that plague them, that they fear, that prevent them 
from becoming who they want to be // Toomass Beneath the Valley of 
the Wild Wolves )Chintis Lundgren( Toomass, a exemplary office worker 
and family man, is fired for refusing to satisfy his predatory boss. How 
can he tell his beloved family he works as a gigolo to support them // A 
Gong )Zozo Jhen( A seven year old boy moves toward acceptance of his 
beloved Grndpa’s death at a traditional funeral in Taiwan // O Mother 
)Paulina Ziotkowska( An over-possessive mother shadows every step her 
boy takes. One day they meet a scary dog and now he’s the one in charge. 
Will Mama take the hint and let him live his own life? // Threads )Torill 
Kove( In her latest animated short, Academy Award winning director 
Torill Kove explores parental love as threads that come together, get 
complicated, stretch and – sometimes – break.
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אנימציה מודרנית מיפן 
 מקבץ סרטים בלתי מוכרים מארץ השמש העולה

אוצר: הירומיטסו מוראקמי

האנימציה היפנית עשתה לה שם של אמנות סטריאוטיפית מסוג המכונה אנימה. 
תוכניתנו נועדה להפריך דימוי זה מכל וכל ולהראות את פניה העשירים של 

האנימציה האמנותית העצמאית ביפן של היום. 

את הסרטים אצר עבורנו הירומיטסו מורקאמי, יליד 1975, יוקוהמה. מורקאמי 
למד אנימציה ואמנות אינטראקטיבית באוניברסיטה בטוקיו ועשה תואר שני 

באנימציה ברויאל קולג׳ בלונדון, בעל אולפן פליקר. יוצר ואוצר עצמאי. 

אני אוהב אווזים )קיו רייס( סרט שנעשה ללא תסריט. איש קשיש משוטט 
להנאתו, אבל אז... // חלום באור היום )צ׳יהירו סאוואמורה( על נערה שגרה 
בפאתי העיר // היה ואיננו )יוקה סאטו( היוצר משחזר את מותו של סבו האהוב. 
מחבר את הזיכרונות שנשארו ואת הזיכרונות שנמחקו, ואת שלל הרגשות 
המעורבים שנותרו בו מהאירוע שהיה קשה וכואב עבורו // פיל ומו )טושיקו 
האטה( סרט ילדים ב״סטופ מוש׳ן״. בובה עם כתר מלכות העשוי מסרט קולנוע 
משוטטת בעולם קולנועי. ידידה קטנה ואדומה שמצטרפת אליה מייצגת את 
האנימציה ובזכותה יכולה הבובה לחלוף בסצנות קולנועיות ידועות ולחוות 
חוויות דמיוניות מופלאות. מהתלה לילדים עם קריצה למבוגרים // משחקי 
מילים יפניים )מיו סאטו( לכל ארץ ולכל שפה יש משחקי מילים ושירי פעוטות. 
היוצר אסף שירים אלה והלביש אותם בשלל עיבודי אנימציה. מתוק, תמים ויפה 
להפליא // הבט רק בי )טומוקי מיסאטו( זוג במסעדה. לבחור יש שרקן מחמד 
העושה נזקים ודי מבאס את נערתו. הרומנטיקה שלהם כבר לא משהו, והוא 
גם שולח מבטים לצדדים. אבל הבחור עקשן, ועושה הכול להחזיר את האהבה 
בינו לבין נערתו הכעוסה // ילדה שהוחזקה בין העצים מאז לידתה )צ׳יהירו 
ימאנאקה( סרט מחשבות, משאלות לב ומצבי נפש. ילדה-אישה מתארת את 
חווייתה כציירת ואת מצבי הרוח שמביאים לה ציוריה. היא מביאה עצמה למצב 
״איבאשו״ )הביטוי היפני ל״מקומי בעולם״, המקום אליו אני שייכת( ושם מרגישה 
את החיבור ליקום ואת שלוות הנפש המלאה // חתיכות תפוח )מאו קויאנו( 
נער נמשך לנערה המגלה יכולות כישוף. הוא עוקב אחריה בתקווה ליצור עמה 
קשר, ואז מגלה את קרבתה ליצור בלתי מוכר. סטודנטית יפנית באקדמיה הדנית 
לאנימציה עשתה סרט זה המביא את המסתורין היפני בשפה קולנועית מערבית 
// סבא הבושם שלי )קייקו שיראשי( עקבות הטראומה האטומית של יפן עדיין 
מחלחלות. הבמאית מספרת על סבה שסחב איתו את הצלקות מאותו אירוע ויש 
דברים שהיא תבין רק בחלוף שנים רבות // החיפוש אחר האלים הלוחמים 
)יוסוקה טאני( מעין פארודיה על סיפורי הענק של מלחמות האלים הכבירות. 
ציורים אבסטראקטיים והומוריסטיים מציגים את האירועים הקולוסאליים האלה 
כקרבות מפלצונים מהסרטים המצוירים // זמן קיץ )אקינו פוקוג׳י( אמא אושפזה 
בבית החולים, אבא עסוק, והילדה מסתובבת לבדה כשכלבה האהוב גויאפוצ׳י 

צמוד אליה ושומר על כל צעדיה. סרט בעיצוב ידני מיוחד באופיו.

Modern Japanese Animation 
Selected by Hiromitsu Murakami

In contrast to the ubiquitous animé, this program is dedicated to 
independent artistic animation in Japan today. Hiromitsu Murakami 
Born 1975 in Yokohama, Japan. He studied video, animation and 
interactive art at Tokyo Polytechnic University and IAMAS in Japan. 
Moved to the UK in 2000, where he completed his MA in Animation 
at Royal College of Arts in 2004. He later founded his own company 
.after working as a freelance creator ״Flicker Corporation״

I Like Ducks )Q Rais( Unscripted. An old man dawdles along, when … 
// Daydream )Chihiro Sawamura( About a girls living in the suburbs // 
Had Lived )Yuka Sato( A film about death. Recalling the death of his 
beloved grandfather, Sato recalls memories that remain, those that 
are gone and the myriad feelings that remain after this painful event 
// Fill and Moo )Toshiko Hata( One day, Fill finds a film projector and 
when it is turned on, Moo appears out of nowhere. ״Join me,״ says 
Moo, and a big adventure starts // Japanese Word games )Miyo Sato( 
Word games and kiddie songs for anyone everywhere // Look at Me 
Only )Tomoki Misato( It doesn’t help romance when your boyfriend 
brings his pet guinea pig to a dinner date, and looks around..Still, he’s 
determined, so maybe… // A Girl Held Between the Trees since Birth 
)Chihiro Yamanaka( A woman artist speaks of her experiences in the 
field and the moods her paintings instill. Her musings bring her to 
serenity and the feeling of her place in the world // Apple Slices )Meo 
Koyano( A boy is attracted to a girl who can do magic. He follows her, 
hoping for a meeting, then discovers he closeness to a strange creature. 
Japanese mystery in a Western idiom // My Balsam Grandpa )Keiko 
Shiraishi( Japan’s atomic trauma lingers. The film tells of a grandfather 
who carries its scars with him, then tell his granddaughter when she’s 
old enough to understand // Quest of the Battling Gods )Yosuke Tani( A 
kind of parody on the gods’ epic battles through abstract animations 
// Summer time )Akino Fukuji( Mommy is in the hospital. Daddy, of 
course, is busy, so the little girl is left to her own devices with only 
her dog to watch over her.
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10:00 10:00
גיבורי על

ובעלי חיים
סדנה

עופר זנזורי 
ראה עמ’ 68

10:00
לקט 

ישראלי
מקבץ 

לילדים 
ראה עמ’ 50

10:00
אנימציה

כמשל
מקבץ 

לילדים 
ראה עמ’ 49

10:00
מלכוד 
פרעוני

סדנה
רחל אחונוב 

ראה עמ’ 69

10:00
חבילה 

קלאסית
מקבץ 

לילדים 
ראה עמ’ 49

10:00
ללא מילים

מקבץ 
לילדים 

ראה עמ’ 48

10:00
לקט 

ישראלי
מקבץ 

לילדים 
ראה עמ’ 50

10:00
צופים 

עם דודו
דודו שליטא 

ראה עמ’ 50

10:00
תגלית 

מספינה
סדנה 

רחל אחונוב 
ראה עמ’ 64

10:00
ללא מילים

מקבץ 
לילדים 

ראה עמ’ 48

10:00
לב טוב

מקבץ 
לילדים 

ראה עמ’ 47

10:00
צופים 

עם דודו
דודו שליטא

ראה עמ’ 50

10:00

10:30 10:30
חוגגים עם 
ארתור ובלו

סדנה 
דובי קייך 

ראה עמ’ 65

10:30
צופים 

עם דודו
דודו שליטא 

ראה עמ’ 50

10:30
האקדמיה

לציור
דניאל ליכטר

ראה עמ’ 68

10:30
לב טוב

מקבץ 
לילדים 

ראה עמ’ 47

10:30
עיצוב 

דמויות
נדב נחמני 
ראה עמ’ 64

10:30
קייטנות

(אירוע סגור) 

10:30
חוגגים עם 
ארתור ובלו

סדנה 
דובי קייך 

ראה עמ’ 65

10:30

11:00 11:00

11:30 11:30
קומיקס 
היברידי

סדנה, צוות 
המוזיאון 

ראה עמ’ 68

11:30
יפה 

וטעימה 
מקבץ 
בינ״ל 1

ראה עמ’ 27

11:30
איך עושה 

שפן 
סדנה, אופיר 
גל, גילת פרג

ראה עמ’ 46

11:30
כלב אחרי

בן אדם
סדנה

ארז צדוק 
ראה עמ’ 67

11:30
חיות 

קצרות
מקבץ 

לילדים 
ראה עמ’ 48

11:30
דוקרב

פינק / צ׳רקה 
מערכה 

בציור חי
ראה עמ’ 52

11:30
דינומניה

הרצאה 
בת חן צרפתי 

ראה עמ’ 60

11:30
אנימציה

כמשל
מקבץ 

לילדים 
ראה עמ’ 49

11:30
קייטנות

(אירוע סגור) 

11:30
חיות 

קצרות
מקבץ 

לילדים 
ראה עמ’ 48

11:30
טעויות של

מתחילים
סדנה 

תומיקס 
ראה עמ’ 68

11:30
חבילה 

קלאסית
מקבץ לילדים 

ראה עמ’ 49

11:30
איך עושה 

שפן 
סדנה, אופיר 
גל, גילת פרג

ראה עמ’ 46

11:30
אנימציה 

כמשל
מקבץ לילדים 

ראה עמ’ 49

11:30

12:00 12:00
קומיקס 

חייזרי
סדנה

אורי פינק 
ראה עמ’ 63

12:00
ללא מילים

מקבץ 
לילדים 

ראה עמ’ 48

12:00
מגנטו צדק

הרצאה
חגי נוימן 

ראה עמ’ 60

12:00
פלואי 

פיצ׳ר
ראה עמ’ 45

12:00
עיצוב 

בפלסטלינה
שחר ליבוביץ 

ראה עמ’ 69

12:00
סדנת 

פלסטלינה
נעם רז 

ראה עמ’ 65

12:00

12:30 12:30

13:00 13:00
מה היה 

קורה אילו
הרצאה

מתן כהן 
ראה עמ’ 61

13:00
מדיניות

בת היענה 
מקבץ 
בינ״ל 2

ראה עמ’ 28

13:00
לב טוב

מקבץ 
לילדים 

ראה עמ’ 47

13:00
סדנת 

פלסטלינה
נעם רז 

ראה עמ’ 65

13:00
מאסטרו 

מורדילו
מפגש אמן 

נירמו 
ואלנבוגן 

ראה עמ’ 53

13:00
עמק 

המומינים
ראה עמ’ 46

13:00
משחקי 

הקאצ׳
הרצאה 

שחר קרן 
ראה עמ’ 60

13:00
ציפור 
ירוקה 
מקבץ 
בינ״ל 5

ראה עמ’ 31

13:00
גיבורים
צנועים

מקבץ 
פנטזיה 

ראה עמ’ 40

13:00
קומיקס

בסמרטפון
סדנה 

עופר זנזורי 
ראה עמ’ 65

13:00
תמנון 

מקבץ בינ״ל 3
ראה עמ’ 29

13:00
פלואי 

פיצ׳ר
ראה עמ’ 45

13:00
חיות 

קצרות
מקבץ לילדים 

ראה עמ’ 48

13:00

13:30  13:30
מה הסטורי

שלך?
סדנה

ארז צדוק 
ראה עמ’ 67

13:30
פלואי 

פיצ׳ר
ראה עמ’ 45

 13:30
אנא 

התנהגו
בטבעיות
שחר ועדי 
ראה עמ’ 61

13:30
איזה 

טיפוסים
דודי שמאי
ראה עמ’ 69

13:30
ציור 

דמויות
למתחילים

סדנה 
ערן אביאני 

ראה עמ’ 64

13:30

14:00 14:00
מילים זזות 

ספוקן וורד 
מקבץ 

אנימציה
ראה עמ’ 23

14:00
משפחה כן

בוחרים 
מקבץ 

אנימציה
ראה עמ’ 36

14:00

14:30 14:30
כנופיית 

האם דראם
הרצאה

עומר הופמן 
ראה עמ’ 61

14:30
תמנון 
מקבץ 
בינ״ל 3

ראה עמ’ 29

14:30
ההר 

הקסום 
פיצ׳ר

ראה עמ’ 43

14:30
למה לי

פוליטיקה
סדנה 

אורי פינק 
ראה עמ’ 63

14:30
תמנון 
מקבץ 
בינ״ל 3

ראה עמ’ 29

14:30
העוגה 

המופלאה
3 סרטים

ראה עמ’ 33

14:30
המערב 

הפרוע
בקומיקס

הרצאה 
אלי אשד 

ראה עמ’ 59

14:30
הסיפור של 

Ryan
לורי גורדון
ראה עמ’ 25

14:30
קומיקסאי 

נולד
2019

אורי פינק
ראה עמ’ 62

14:30
מסע 

האנימה
בישראל

הרצאה 
אור בנדל 
ראה עמ’ 57

14:30
זוכי פרס 

טל
יעקובסון 
מקבץ אסיף

ראה עמ’ 22

14:30
דוקומציה

2019
מקבץ 

אנימציה
ראה עמ’ 32

14:30

15:00  15:00
דמויות 
חסרות 

בושה
רויטל אריאלי 

ראה עמ’ 64

 15:00
יצורונים

סדנה
נירמו 

ראה עמ’ 66

15:00
העתקה או

מהראש
סדנה, עומר

ארטיסטה 
ראה עמ’ 66

15:00
אנימציה
מודרנית 

מיפן 
מקבץ 

אנימציה
ראה עמ’ 37

15:00

15:30 15:30
טיגון עמוק

מקבץ 
בינ״ל 4

ראה עמ’ 30

15:30

16:00  16:00
קרנבל 
החיות

עמוס אלנבוגן 
ראה עמ’ 67

16:00
צייר לי 

טיסה 
אלון פרג

שרון גזית
ראה עמ’ 22

 16:00
ההיסטוריה

מבעד 
לקומיקס

דניאל ליכטר
ראה עמ’ 59

16:00
הנבחרת 

של מיו
מקבץ 

אנימציה
ראה עמ’ 35

 16:00
גיבורי 

העל בראי 
הקבלה
הרצאה 

דרור כהן 
ראה עמ’ 56

 16:00
אקשן מנגה

סדנה 
גיא לנמן 

ראה עמ’ 66

16:00
אנימציה 

כמשל
מקבץ לילדים 

ראה עמ’ 49

16:00
ללא מילים

מקבץ לילדים 
ראה עמ’ 48

16:00

16:30 16:30
מארוול 

נגד די.סי.
הרצאה 

יובל ודני 
ראה עמ’ 61

16:30
עמק 

המומינים
פיצ׳ר 

ראה עמ’ 46

16:30
טיגון עמוק 

מקבץ 
בינ״ל 4

ראה עמ’ 30

16:30
משפחה כן

בוחרים
מקבץ 

אנימציה
ראה עמ’ 36

16:30
פיפוש

הרצאה 
רועי גלוזמן 

ראה עמ’ 58

16:30
משחק 

אנימציה
טל שוורצמן

ראה עמ’ 26

16:30
אסיף

סטודנטים
מקבץ 

אנימציה
ראה עמ’ 19

16:30
סופר 

קומיקס
סדנה 

אורי פינק 
ראה עמ’ 63

16:30
פורטפוליו

לוק 
צ׳מברלנד 

אורח מקנדה
ראה עמ’ 25

16:30
אסיף

המיטב א׳
מקבץ 

אנימציה
ראה עמ’ 19

16:30
חוגגים עם 
ארתור ובלו

סדנה 
דובי קייך 

ראה עמ’ 65

16:30
חיות 

קצרות
מקבץ לילדים 

ראה עמ’ 48

16:30

17:00 17:00
ציפור 
ירוקה
מקבץ 
בינ״ל 5

ראה עמ’ 31

17:00
משפחה כן

בוחרים 
מקבץ 

אנימציה
ראה עמ’ 36

17:00

17:30 17:30
פה קבור 

הכלב
פאנל 

פרופ׳ רפי מן 
ראה עמ’ 51

17:30
קומיקס 

ודתות
פאנל

רותם חדד 
ראה עמ’ 56

17:30
אנימטורים

מפחדים
מרובוטים
יוני שלמון 
ראה עמ’ 57

17:30
מיתולוגיה

יהודית
הרצאה 

עופר זנזורי 
ראה עמ’ 56

17:30
עמק 

המומינים
מקבץ לילדים

ראה עמ’ 46

17:30

18:00 18:00
אסיף. 

ארוכים 
מקבץ 

אנימציה
ישראלית

ראה עמ’ 19

18:00
רפרנס לשם 

השוואה
הרצאה 

גלעד סליקטר 
ראה עמ’ 59

18:00
עוד יום 

בחיים 
פיצ׳ר

ראה עמ’ 43

18:00
הגונב מגנב 

פטור
הרצאה 

רז גרינברג 
ראה עמ’ 56

18:00
העוגה 

המופלאה
3 סרטים

ראה עמ’ 33

18:00
אתגר 

הקומיקס
סדנה 

טל מיכלס 
ראה עמ’ 69

18:00
מדיניות

בת היענה
מקבץ בינ״ל 2

ראה עמ’ 28

18:00

18:30 18:30
העוגה 

המופלאה
3 סרטים

ראה עמ’ 33

18:30
גיבורים
צנועים

מקבץ 
פנטזיה 

ראה עמ’ 40

18:30
בחירת

המומחים
מקבץ

ראה עמ’ 41

18:30
מפאלדה

הרצאה
נירמו 

ראה עמ’ 57

18:30
תוצרת 

קנדה
הנבחרת של 

אנימייז
לורי גורדון
ראה עמ’ 24

18:30
אתגר 

הקומיקס
סדנה 

טל מיכלס 
ראה עמ’ 69

18:30
סמטאות 

הזעם
אתגר קרת

אסף חנוכה 
ראה עמ’ 55

18:30
אסיף

המיטב ב׳
מקבץ 

אנימציה
ראה עמ’ 19

18:30
בחירת

המומחים
מקבץ

ראה עמ’ 41

18:30

19:00  19:00
למה מי 

?MAD
נירמו 

וקישקה 
ראה עמ’ 53

 19:00
גאון שומעת

את עריף
אורית עריף,

גלית גאון 
ראה עמ’ 55

19:00
איך הפכתי
לאיש כחול

הרצאה
נדב נחמני 
ראה עמ’ 60

 19:00
עוד יום 

בחיים
פיצ׳ר

ראה עמ’ 43

19:00
גויאבות 

בערפל
הרצאה 

נירמו 
ראה עמ’ 22

19:00
ההר 

הקסום
פיצ׳ר 

ראה עמ’ 43

19:00

19:30 19:45
תשאלו את 

ד״ר רות 
אייל רש

פיצ׳ר
ראה עמ’ 42

19:30
באטמן: 

לידתו של 
מיתוס
הרצאה 

ערן אביאני 
ראה עמ’ 58

19:30
איזה 

צחוקים
סדנה 

אורי פינק 
ראה עמ’ 63

19:30

20:00  20:00
גרפיטי: 
צייר לי 

עולם
יואל שתרוג 

ראה עמ’ 54

20:00
זהירות 

הדתה
שי צ׳רקה 
ראה עמ’ 17

20:00
קנדה. 
המיטב

של פעם
לורי גורדון 
ראה עמ’ 24

20:00
הנבחרת 

של מיו
מקבץ 

אנימציה
ראה עמ’ 35

 20:00
קשר

משפחתי
תוכנית 

הפתיחה
ראה עמ’ 15

20:00

20:30 20:30
פלאפל 

עם חריף
הרצאה 

מישל קישקה
ראה עמ’ 54

20:30
פליפינג 

2019
מקבץ

ראה עמ’ 21

20:30
ציפור 
ירוקה 
מקבץ 
בינ״ל 5

ראה עמ’ 31

20:30
הנבחרת 

של מיו
מקבץ

ראה עמ’ 35

20:30
יפה 

וטעימה
מקבץ 
בינ״ל 1

ראה עמ’ 27

 20:30
אסיף 2019

התחרות 
השנתית של

האנימציה 
הישראלית
ראה עמ’ 18

20:30
הפנורמה 

של
שי צ׳רקה

יקיר 
אנימיקס

ראה עמ’ 16

20:30
יפה

וטעימה
מקבץ בינ״ל 1

ראה עמ’ 27

20:30

21:00 21:00
נורית 
קרלין:

בין ניו יורק 
לת״א
פאנל

גלית גאון
ראה עמ’ 58

 21:00
שירה 

בתנועה
ספוקן וורד,

האינקובטור
ראה עמ’ 23

21:00
מועדון 

האוסקר
מקבץ 

אנימציה 
ראה עמ’ 34

21:00

21:30 21:30

22:00  22:00
מועדון 

האוסקר
מקבץ 

אנימציה
ראה עמ’ 34

 22:00
זכרונות 

האיש
בפיג׳מה

פיצ׳ר
ראה עמ’ 44

 22:00
מועדון 

האוסקר
מקבץ 

אנימציה
ראה עמ’ 34

 22:00
עוד יום 

בחיים
פיצ׳ר

ראה עמ’ 43

 22:00
מדיניות

בת היענה
מקבץ 
בינ״ל 2

ראה עמ’ 28

 22:00
דוקומציה

2019
מקבץ 

אנימציה
ראה עמ’ 32

22:00
תפסו 

אמריקה
פאנל 

ישראלים 
בתעשיית

האנימציה 
בארה״ב 

ראה עמ’ 26

 22:00
טיגון עמוק
מקבץ בינ״ל 4

ראה עמ’ 30

 22:00
היה היה 

פעם
או שמא 
פעמיים

פיצ׳ר
ראה עמ’ 44

 22:15
זכרונות

האיש
בפיג׳מה

פיצ׳ר
ראה עמ’ 44

22:00

22:30  22:30
בחירת

המומחים
מקבץ

ראה עמ’ 41

 22:30
זכרונות

האיש 
בפיג׳מה

פיצ׳ר
ראה עמ’ 44

 22:30
אנימציה
מודרנית

מיפן
מקבץ

ראה עמ’ 37

 22:30
דוקומציה

2019
מקבץ

ראה עמ’ 32

22:30

23:00
ואילך

23:00
ואילך
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אולם
1

10:00 10:00
גיבורי על

ובעלי חיים
סדנה

עופר זנזורי 
ראה עמ’ 68

10:00
לקט 

ישראלי
מקבץ 

לילדים 
ראה עמ’ 50

10:00
אנימציה

כמשל
מקבץ 

לילדים 
ראה עמ’ 49

10:00
מלכוד 
פרעוני

סדנה
רחל אחונוב 

ראה עמ’ 69

10:00
חבילה 

קלאסית
מקבץ 

לילדים 
ראה עמ’ 49

10:00
ללא מילים

מקבץ 
לילדים 

ראה עמ’ 48

10:00
לקט 

ישראלי
מקבץ 

לילדים 
ראה עמ’ 50

10:00
צופים 

עם דודו
דודו שליטא 

ראה עמ’ 50

10:00
תגלית 

מספינה
סדנה 

רחל אחונוב 
ראה עמ’ 64

10:00
ללא מילים

מקבץ 
לילדים 

ראה עמ’ 48

10:00
לב טוב

מקבץ 
לילדים 

ראה עמ’ 47

10:00
צופים 

עם דודו
דודו שליטא

ראה עמ’ 50

10:00

10:30 10:30
חוגגים עם 
ארתור ובלו

סדנה 
דובי קייך 

ראה עמ’ 65

10:30
צופים 

עם דודו
דודו שליטא 

ראה עמ’ 50

10:30
האקדמיה

לציור
דניאל ליכטר

ראה עמ’ 68

10:30
לב טוב

מקבץ 
לילדים 

ראה עמ’ 47

10:30
עיצוב 

דמויות
נדב נחמני 
ראה עמ’ 64

10:30
קייטנות

(אירוע סגור) 

10:30
חוגגים עם 
ארתור ובלו

סדנה 
דובי קייך 

ראה עמ’ 65

10:30

11:00 11:00

11:30 11:30
קומיקס 
היברידי

סדנה, צוות 
המוזיאון 

ראה עמ’ 68

11:30
יפה 

וטעימה 
מקבץ 
בינ״ל 1

ראה עמ’ 27

11:30
איך עושה 

שפן 
סדנה, אופיר 
גל, גילת פרג

ראה עמ’ 46

11:30
כלב אחרי

בן אדם
סדנה

ארז צדוק 
ראה עמ’ 67

11:30
חיות 

קצרות
מקבץ 

לילדים 
ראה עמ’ 48

11:30
דוקרב

פינק / צ׳רקה 
מערכה 

בציור חי
ראה עמ’ 52

11:30
דינומניה

הרצאה 
בת חן צרפתי 

ראה עמ’ 60

11:30
אנימציה

כמשל
מקבץ 

לילדים 
ראה עמ’ 49

11:30
קייטנות

(אירוע סגור) 

11:30
חיות 

קצרות
מקבץ 

לילדים 
ראה עמ’ 48

11:30
טעויות של

מתחילים
סדנה 

תומיקס 
ראה עמ’ 68

11:30
חבילה 

קלאסית
מקבץ לילדים 

ראה עמ’ 49

11:30
איך עושה 

שפן 
סדנה, אופיר 
גל, גילת פרג

ראה עמ’ 46

11:30
אנימציה 

כמשל
מקבץ לילדים 

ראה עמ’ 49

11:30

12:00 12:00
קומיקס 

חייזרי
סדנה

אורי פינק 
ראה עמ’ 63

12:00
ללא מילים

מקבץ 
לילדים 

ראה עמ’ 48

12:00
מגנטו צדק

הרצאה
חגי נוימן 

ראה עמ’ 60

12:00
פלואי 

פיצ׳ר
ראה עמ’ 45

12:00
עיצוב 

בפלסטלינה
שחר ליבוביץ 

ראה עמ’ 69

12:00
סדנת 

פלסטלינה
נעם רז 

ראה עמ’ 65

12:00

12:30 12:30

13:00 13:00
מה היה 

קורה אילו
הרצאה

מתן כהן 
ראה עמ’ 61

13:00
מדיניות

בת היענה 
מקבץ 
בינ״ל 2

ראה עמ’ 28

13:00
לב טוב

מקבץ 
לילדים 

ראה עמ’ 47

13:00
סדנת 

פלסטלינה
נעם רז 

ראה עמ’ 65

13:00
מאסטרו 

מורדילו
מפגש אמן 

נירמו 
ואלנבוגן 

ראה עמ’ 53

13:00
עמק 

המומינים
ראה עמ’ 46

13:00
משחקי 

הקאצ׳
הרצאה 

שחר קרן 
ראה עמ’ 60

13:00
ציפור 
ירוקה 
מקבץ 
בינ״ל 5

ראה עמ’ 31

13:00
גיבורים
צנועים

מקבץ 
פנטזיה 

ראה עמ’ 40

13:00
קומיקס

בסמרטפון
סדנה 

עופר זנזורי 
ראה עמ’ 65

13:00
תמנון 

מקבץ בינ״ל 3
ראה עמ’ 29

13:00
פלואי 

פיצ׳ר
ראה עמ’ 45

13:00
חיות 

קצרות
מקבץ לילדים 

ראה עמ’ 48

13:00

13:30  13:30
מה הסטורי

שלך?
סדנה

ארז צדוק 
ראה עמ’ 67

13:30
פלואי 

פיצ׳ר
ראה עמ’ 45

 13:30
אנא 

התנהגו
בטבעיות
שחר ועדי 
ראה עמ’ 61

13:30
איזה 

טיפוסים
דודי שמאי
ראה עמ’ 69

13:30
ציור 

דמויות
למתחילים

סדנה 
ערן אביאני 

ראה עמ’ 64

13:30

14:00 14:00
מילים זזות 

ספוקן וורד 
מקבץ 

אנימציה
ראה עמ’ 23

14:00
משפחה כן

בוחרים 
מקבץ 

אנימציה
ראה עמ’ 36

14:00

14:30 14:30
כנופיית 

האם דראם
הרצאה

עומר הופמן 
ראה עמ’ 61

14:30
תמנון 
מקבץ 
בינ״ל 3

ראה עמ’ 29

14:30
ההר 

הקסום 
פיצ׳ר

ראה עמ’ 43

14:30
למה לי

פוליטיקה
סדנה 

אורי פינק 
ראה עמ’ 63

14:30
תמנון 
מקבץ 
בינ״ל 3

ראה עמ’ 29

14:30
העוגה 

המופלאה
3 סרטים

ראה עמ’ 33

14:30
המערב 

הפרוע
בקומיקס

הרצאה 
אלי אשד 

ראה עמ’ 59

14:30
הסיפור של 

Ryan
לורי גורדון
ראה עמ’ 25

14:30
קומיקסאי 

נולד
2019

אורי פינק
ראה עמ’ 62

14:30
מסע 

האנימה
בישראל

הרצאה 
אור בנדל 
ראה עמ’ 57

14:30
זוכי פרס 

טל
יעקובסון 
מקבץ אסיף

ראה עמ’ 22

14:30
דוקומציה

2019
מקבץ 

אנימציה
ראה עמ’ 32

14:30

15:00  15:00
דמויות 
חסרות 

בושה
רויטל אריאלי 

ראה עמ’ 64

 15:00
יצורונים

סדנה
נירמו 

ראה עמ’ 66

15:00
העתקה או

מהראש
סדנה, עומר

ארטיסטה 
ראה עמ’ 66

15:00
אנימציה
מודרנית 

מיפן 
מקבץ 

אנימציה
ראה עמ’ 37

15:00

15:30 15:30
טיגון עמוק

מקבץ 
בינ״ל 4

ראה עמ’ 30

15:30

16:00  16:00
קרנבל 
החיות

עמוס אלנבוגן 
ראה עמ’ 67

16:00
צייר לי 

טיסה 
אלון פרג

שרון גזית
ראה עמ’ 22

 16:00
ההיסטוריה

מבעד 
לקומיקס

דניאל ליכטר
ראה עמ’ 59

16:00
הנבחרת 

של מיו
מקבץ 

אנימציה
ראה עמ’ 35

 16:00
גיבורי 

העל בראי 
הקבלה
הרצאה 

דרור כהן 
ראה עמ’ 56

 16:00
אקשן מנגה

סדנה 
גיא לנמן 

ראה עמ’ 66

16:00
אנימציה 

כמשל
מקבץ לילדים 

ראה עמ’ 49

16:00
ללא מילים

מקבץ לילדים 
ראה עמ’ 48

16:00

16:30 16:30
מארוול 

נגד די.סי.
הרצאה 

יובל ודני 
ראה עמ’ 61

16:30
עמק 

המומינים
פיצ׳ר 

ראה עמ’ 46

16:30
טיגון עמוק 

מקבץ 
בינ״ל 4

ראה עמ’ 30

16:30
משפחה כן

בוחרים
מקבץ 

אנימציה
ראה עמ’ 36

16:30
פיפוש

הרצאה 
רועי גלוזמן 

ראה עמ’ 58

16:30
משחק 

אנימציה
טל שוורצמן

ראה עמ’ 26

16:30
אסיף

סטודנטים
מקבץ 

אנימציה
ראה עמ’ 19

16:30
סופר 

קומיקס
סדנה 

אורי פינק 
ראה עמ’ 63

16:30
פורטפוליו

לוק 
צ׳מברלנד 

אורח מקנדה
ראה עמ’ 25

16:30
אסיף

המיטב א׳
מקבץ 

אנימציה
ראה עמ’ 19

16:30
חוגגים עם 
ארתור ובלו

סדנה 
דובי קייך 

ראה עמ’ 65

16:30
חיות 

קצרות
מקבץ לילדים 

ראה עמ’ 48

16:30

17:00 17:00
ציפור 
ירוקה
מקבץ 
בינ״ל 5

ראה עמ’ 31

17:00
משפחה כן

בוחרים 
מקבץ 

אנימציה
ראה עמ’ 36

17:00

17:30 17:30
פה קבור 

הכלב
פאנל 

פרופ׳ רפי מן 
ראה עמ’ 51

17:30
קומיקס 

ודתות
פאנל

רותם חדד 
ראה עמ’ 56

17:30
אנימטורים

מפחדים
מרובוטים
יוני שלמון 
ראה עמ’ 57

17:30
מיתולוגיה

יהודית
הרצאה 

עופר זנזורי 
ראה עמ’ 56

17:30
עמק 

המומינים
מקבץ לילדים

ראה עמ’ 46

17:30

18:00 18:00
אסיף. 

ארוכים 
מקבץ 

אנימציה
ישראלית

ראה עמ’ 19

18:00
רפרנס לשם 

השוואה
הרצאה 

גלעד סליקטר 
ראה עמ’ 59

18:00
עוד יום 

בחיים 
פיצ׳ר

ראה עמ’ 43

18:00
הגונב מגנב 

פטור
הרצאה 

רז גרינברג 
ראה עמ’ 56

18:00
העוגה 

המופלאה
3 סרטים

ראה עמ’ 33

18:00
אתגר 

הקומיקס
סדנה 

טל מיכלס 
ראה עמ’ 69

18:00
מדיניות

בת היענה
מקבץ בינ״ל 2

ראה עמ’ 28

18:00

18:30 18:30
העוגה 

המופלאה
3 סרטים

ראה עמ’ 33

18:30
גיבורים
צנועים

מקבץ 
פנטזיה 

ראה עמ’ 40

18:30
בחירת

המומחים
מקבץ

ראה עמ’ 41

18:30
מפאלדה

הרצאה
נירמו 

ראה עמ’ 57

18:30
תוצרת 

קנדה
הנבחרת של 

אנימייז
לורי גורדון
ראה עמ’ 24

18:30
אתגר 

הקומיקס
סדנה 

טל מיכלס 
ראה עמ’ 69

18:30
סמטאות 

הזעם
אתגר קרת

אסף חנוכה 
ראה עמ’ 55

18:30
אסיף

המיטב ב׳
מקבץ 

אנימציה
ראה עמ’ 19

18:30
בחירת

המומחים
מקבץ

ראה עמ’ 41

18:30

19:00  19:00
למה מי 

?MAD
נירמו 

וקישקה 
ראה עמ’ 53

 19:00
גאון שומעת

את עריף
אורית עריף,

גלית גאון 
ראה עמ’ 55

19:00
איך הפכתי
לאיש כחול

הרצאה
נדב נחמני 
ראה עמ’ 60

 19:00
עוד יום 

בחיים
פיצ׳ר

ראה עמ’ 43

19:00
גויאבות 

בערפל
הרצאה 

נירמו 
ראה עמ’ 22

19:00
ההר 

הקסום
פיצ׳ר 

ראה עמ’ 43

19:00

19:30 19:45
תשאלו את 

ד״ר רות 
אייל רש

פיצ׳ר
ראה עמ’ 42

19:30
באטמן: 

לידתו של 
מיתוס
הרצאה 

ערן אביאני 
ראה עמ’ 58

19:30
איזה 

צחוקים
סדנה 

אורי פינק 
ראה עמ’ 63

19:30

20:00  20:00
גרפיטי: 
צייר לי 

עולם
יואל שתרוג 

ראה עמ’ 54

20:00
זהירות 

הדתה
שי צ׳רקה 
ראה עמ’ 17

20:00
קנדה. 
המיטב

של פעם
לורי גורדון 
ראה עמ’ 24

20:00
הנבחרת 

של מיו
מקבץ 

אנימציה
ראה עמ’ 35

 20:00
קשר

משפחתי
תוכנית 

הפתיחה
ראה עמ’ 15

20:00

20:30 20:30
פלאפל 

עם חריף
הרצאה 

מישל קישקה
ראה עמ’ 54

20:30
פליפינג 

2019
מקבץ

ראה עמ’ 21

20:30
ציפור 
ירוקה 
מקבץ 
בינ״ל 5

ראה עמ’ 31

20:30
הנבחרת 

של מיו
מקבץ

ראה עמ’ 35

20:30
יפה 

וטעימה
מקבץ 
בינ״ל 1

ראה עמ’ 27

 20:30
אסיף 2019

התחרות 
השנתית של

האנימציה 
הישראלית
ראה עמ’ 18

20:30
הפנורמה 

של
שי צ׳רקה

יקיר 
אנימיקס

ראה עמ’ 16

20:30
יפה

וטעימה
מקבץ בינ״ל 1

ראה עמ’ 27

20:30

21:00 21:00
נורית 
קרלין:

בין ניו יורק 
לת״א
פאנל

גלית גאון
ראה עמ’ 58

 21:00
שירה 

בתנועה
ספוקן וורד,

האינקובטור
ראה עמ’ 23

21:00
מועדון 

האוסקר
מקבץ 

אנימציה 
ראה עמ’ 34

21:00

21:30 21:30

22:00  22:00
מועדון 

האוסקר
מקבץ 

אנימציה
ראה עמ’ 34

 22:00
זכרונות 

האיש
בפיג׳מה

פיצ׳ר
ראה עמ’ 44

 22:00
מועדון 

האוסקר
מקבץ 

אנימציה
ראה עמ’ 34

 22:00
עוד יום 

בחיים
פיצ׳ר

ראה עמ’ 43

 22:00
מדיניות

בת היענה
מקבץ 
בינ״ל 2

ראה עמ’ 28

 22:00
דוקומציה

2019
מקבץ 

אנימציה
ראה עמ’ 32

22:00
תפסו 

אמריקה
פאנל 

ישראלים 
בתעשיית

האנימציה 
בארה״ב 

ראה עמ’ 26

 22:00
טיגון עמוק
מקבץ בינ״ל 4

ראה עמ’ 30

 22:00
היה היה 

פעם
או שמא 
פעמיים

פיצ׳ר
ראה עמ’ 44

 22:15
זכרונות

האיש
בפיג׳מה

פיצ׳ר
ראה עמ’ 44

22:00

22:30  22:30
בחירת

המומחים
מקבץ

ראה עמ’ 41

 22:30
זכרונות

האיש 
בפיג׳מה

פיצ׳ר
ראה עמ’ 44

 22:30
אנימציה
מודרנית

מיפן
מקבץ

ראה עמ’ 37

 22:30
דוקומציה

2019
מקבץ

ראה עמ’ 32

22:30

23:00
ואילך

23:00
ואילך

הזכות לשינויים שמורה | ט.ל.ח.

קריקטורהקומיקסאנימציה
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אנימציה

גיבורים צנועים 
שלישיית סרטי אנימה יפניים

ז׳אנר סרטי האנימה מיפן זכה כבר מזמן להכרה ולכבוד, הרבה מעבר ליכולות 
הטכניות של האולפנים ביפן. עיקר התוצרת של אולפנים אלה הם סרטים באורך 
מלא בשלל נושאים, תוך שמירה על עיצוב דומה ובעיקר על ריאליזם ״מלוטש״, 
גיבורים וגיבורות עם עיניים ענקיות וריבוי של אקשן הגולש לא אחת לאלימות. 
אנו שמחים להציג תוכנית של סרטי אנימה חדשים, והפעם קצרים )כ־20 דקות 

כל אחד(, המהווים מעין טרילוגיה ונוצרו כולם באולפן פונוק האיכותי:
kanini & kanino, life ain't gonna lose, invisible

שלושת הסרטים מדברים על דמות הגיבור שאינו מוכר כגיבור ואינו מתהדר 
בגבורתו. ולמרות שבכל סרט יש ממד דמיוני פנטסטי, הוא מדבר על ואל כל 

אחד מאיתנו.

Modest Heroes 
A trio of Japanese animé

The animé film genre from Japan has long since attained honor and 
respect. Most are full-length super-action features on a variety of 
subjects whose design is similar and especially show a kind of ״polished״ 
realism. We are proud to present three new films that form a kind of 
trilogy, each of about 20 minutes. They are Kanini & Kanino, Life Ain’t 
Gonna Lose, and Invisible

All three are about a modest hero who’s neither recognized as such nor 
flaunts his heroism, and although each of the films has its measure of 
fantasy, he speaks at and to each of us.

60 דקות | מתורגם | לנוער ולמבוגרים <

חמישי, 1.8, שעה 13:00, אולם 2 | שישי, 2.8, שעה 18:30, אולם 2 
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בחירת המומחים
סרטים שנבחרו על ידי מקצועני אנימציה בישראל

רשימת המומחים: יצחק יורש, איה עמיקם, ורד אליעזרי גנשרוא, צביקה 
אורן, זוהר שחר, דניאלה קופלר, ניר מולד, נועם משולם, שרון גזית, יוני 

שלמון, יובל נתן, יעל ענבר, נעם נדב

אנחנו מנסים השנה פורמט חדש, שטרם נוסה אצלנו וכנראה לא נוסה גם 
במקומות אחרים: תוכנית של סרטים שנבחרו על ידי אנשים שעיסוקם אנימציה, 
והם יוצרים או מלמדים, מתעדכנים וחוקרים את האמנות האהובה הזו. כל אחד 
מהם התבקש להציע שני סרטים על פי בחירתו, ואנחנו, מצדנו, השתדלנו להכניס 
לתוכנית את הסרט הראשון שבו בחר. כל אחד מהם יסביר, במשפט אחד, את 
הסיבה לבחירה שעשה, והתוצאה היא תוכנית מאתגרת, שונה מכל מה שעשינו. 
מומלץ למי שמחפש יהלומי אנימציה, שחלקם נדירים, חלקם כבר נעלמו מהנוף, 
וכולם מעידים על אהבת האנימציה ויכולת לחדור לתוך קרביה. רשימת הסרטים 

היא הפתעה למשתתפים ולקהל. אבל רשימה שווה מאוד.

The experts choose
the movies Israeli animation professionals select

This year we’re trying something new for us, and that’s been seen 
nowhere else. The animation professionals who chose this program 
make films or teach, keep up to date and research their chosen field. 
Each will explain his/her choice in a sentence. The program is challenging, 
different from anything we’ve ever done, and a surprise

70 דקות | למבוגרים <

שלישי, 30.7, שעה 18:30, אולם 2 | שישי, 2.8, שעה 18:30, אולם 2

שבת, 3.8, שעה 22:30, אולם 2 
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אנימציה - סרטים ארוכים

שאל את דוקטור רות 
ארה״ב 2019 | במאי: ראיאן ווייט

הפקה דוקומנטרית אמריקאית חדשה על דמותה הססגונית והאהובה של ד״ר 
רות וסטהיימר, מומחית עולמית ויועצת לנושאי מיניות וזוגיות, שחגגה בחודש 
שעבר את יום הולדתה ה־91. היא נולדה בגרמניה כקרולה סיגל, והוברחה כילדה 
לשוויץ בפרוץ מלחמת העולם השנייה. כשהפסיקה לקבל מכתבים מהוריה, 
הבינה שנותרה יחידה בעולם. בביוגרפיה שלה נכללים קיבוץ בישראל, מגורים 
בארה״ב, לימודים בפריז ומוניטין בכל מקום בו פתוחים לשמוע קול אחר על 
מיניות, ואפילו הוא במבטא גרמני כבד. הסרט מביא חומרים רבים, בלתי מוכרים 
ופרובוקטיביים, ממלחמותיה של ד״ר רות כנגד הפרות הקדושות, הסטיגמות, 
קשר השתיקה והמידע השגוי הקשורים לנושאי המיניות והזוגיות )היא מומחית 
לזוגיות, נשואה בפעם השלישית(. בסרט 16 דקות של אנימציה המתארות את 

קורותיה של ד״ר רות בזמן מלחמת העולם השנייה. 
הקרנת הסרט תיערך בנוכחות במאי האנימציה אייל רש ומפיקת האנימציה 

לירית רוזנצויג-טופז, שיענו לשאלות הקהל.
Ask Dr. Ruth
USA 2019 | Ryan White
100 min. / translated to Hebrew / adults

A documentary feature about the life of much-loved sex-therapist 
Dr. Ruth Westheimer who recently celebrated her 91st birthday. Using 
hitherto unpublished material, the film shows her lifelong struggle against 
the sacred cows and misrepresentations of sexuality and partnership. 
The film’s 16 minutes of animation depict Dr. Ruth’s life during WWII.

100 דקות | מתורגם לעברית | למבוגרים <

שבת, 3.8, שעה 19:45, אולם 4
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ההר הקסום 
רומניה, פולין, צרפת 2015 | במאי: אנקה דאמיאן

דרמה דוקומנטרית של הבמאית הרומניה אנקה דאמיאן - הכוכבת העולה של 
האנימציה הרומנית )אנו מראים גם את סרטה הקצר החדש ״צלצול הטלפון״ 

בתוכנית הבינלאומית 5(. 
גיבור הדרמה הוא פולני אמיץ, אדם ג׳ק וינקלר, אנטי־קומוניסט פעיל שהתנדב 
לצבא האפגאני במלחמתו הקשה בצבא הסובייטי ב־1980. כשערכים כבירים 
כחופש, דיכוי וקומוניזם מתערבבים עם מלחמת דוד וגוליית בהרים הפראיים 
של אפגניסטן - בצירוף כישרונה המתפרע של הבמאית וצילומים מקוריים של 
וינקלר עצמו - התוצאה היא סרט עוצמתי, סוחף ומפתיע, שזכה לאין־ספור 

פרסים כמעט בכל פסטיבל בו הוקרן.

The Magic Mountain
Romania, Poland, France 2015 | Anca Damian
85 min. / translated to Hebrew / adults

A documentary drama on Polish anti-communist hero Adam Jacek 
Winkler who fought along Ahmad Shah Massoud in Afghanistan’s war 
against the Soviets in 1980.

85 דקות | מתורגם לעברית | למבוגרים <

שלישי, 30.7, שעה 19:00, אולם 4 | שבת, 3.8, שעה 14:30, אולם 4

עוד יום בחיים 
פולין 2018 | במאים: ראול דה לה פואנטה ודמיאו ננו 

סרט אנימציה מטלטל על אידיאליסט בתוך עולם בוער של מלחמת אחים. הסרט 
מבוסס על ספרו של כתב המלחמה הפולני האגדי ריצ׳ארד קפוצ׳ינסקי, שהיה 

באנגולה בעת מלחמתה לעצמאות ב־1975. 
קפוצ׳ינסקי, באומץ לב הגובל ביצר התאבדות, מגיע אל האנשים הבכירים המנהלים 
את שפיכות הדמים המטורפת הזאת. הערכים שלו, האידיאלים והאמונה בעתידה 
של אפריקה עומדים במבחן עליון, וליתר דיוק קורסים בזה אחר זה. הוא יוצא 

מאנגולה אדם אחר לחלוטין מזה שנכנס אליה. 
סרט מרתק ומעורר מחשבות, ואף מרשים ביותר בעיצובו ובכוחו הדרמטי.

Another Day of Life
Poland 2018 | Raul de la Fuente and Damian Nenow
80 min. / translated to Hebrew / adults

An animated documentary on the 1975 civil war in Angola based on his 
book by Polish war correspondent Ryszard Kapuscinski who interviewed 
the major players of this blood-soaked conflict.

80 דקות | מתורגם לעברית | למבוגרים <

רביעי, 31.7, שעה 19:00, אולם 1 | שישי, 2.8, שעה 22:00, אולם 2

שבת, 3.8, שעה 18:00, אולם 4



- 44 -

אנימציה - סרטים ארוכים

זיכרונות האיש בפיג׳מה 
ספרד 2018 | במאי: קרלוס פרננדז דה ויגו

קומדיה מצוירת מספרד. זהו סיפור על פאקו, רווק )בעיקרון(, מעצב גרפי, הזוכה 
בשנות ה־40 לחייו להגשים חלום מילדות - לעבוד מהבית לבוש בפיג׳מה. כשהוא 
נמצא בנקודה הקרובה ביותר לאושר, הוא מתאהב בג׳ילגוארו המתפרצת בסערה 
לחייו המרובעים. היא תצטרך להילחם על הגבר בו היא חושקת ובחלום הפיג׳מה 

המוזר שלו. סרט שתצאו ממנו בחיוך גדול ותלכו לקנות פיג׳מה חדשה.

Memories of a Man in Pajamas
Spain 2018 | Carlos Fernando de Vigo
77 min. / translated to Hebrew / adults

A comedy about one Paco, a graphic designer and bachelor in his 40s 
who almost achieves his lifelong wish to work from home, and in his 
pajamas. You see, he falls tumultuously in love and…who knows?

77 דקות | מתורגם לעברית | למבוגרים <

שלישי, 30.7, שעה 22:15, אולם 1 | רביעי, 2.8, שעה 22:30, אולם 1

שבת, 3.8, שעה 22:00, אולם 4

היה היה פעם או שמא פעמיים
ארה״ב 1983 | ג׳והן קורטי וצ׳ארלס סוונסון

פנטזיה מונפשת מארה״ב 1983 בהקרנת בכורה בישראל. סיפור הזוי של עלילה 
ושל הפקה. חבורת גיבורי ״על״ )יותר נכון גיבורי ״תחת״( מנסים להילחם ברשע 
הגורם סיוטי לילה. הפקת האנימציה הראשונה של ג׳ורג׳ לוקאס, שנעשתה 
בתנאי אילתור של תסריט, סטוריבורד והנפשה. טכניקה של גזירות, בשילוב כל 
טכניקה קיימת לפני המחשב,עם עיצוב מהמם המציב אתגרים גם כיום, אחרי 36 
שנים, לכל מי שחושב שהוא ״מעצב מודרני״. מומלץ מאוד למי שבאמת מתעניין 
באנימציה ורוצה לטעום טעם של אוונגארד בשיאו: עליז, מוטרף, חסר היגיון 

ומלא אהבת קולנוע, אמנות, הומור ואנימציה.

Twice upon a Time
USA 1983 | John Korty & Charles Swenson

In a blend of live action and traditional animation, two geeky heroes and 
their friends must stop an evil tyrant from giving everyone nightmares

88 דקות | מתורגם לעברית | למבוגרים )מתאים גם לנוער הרפתקן( <

שלישי, 30.7, שעה 22:00, אולם 5 



אנימציה - ילדים

פלואי / גיבור קטן גדול
איסלנד 2018 | במאים: ארני אסגירסון וגונאר קרלסון

סרט אנימציה מחמם לב על פלואי, חופמי צעיר )סוג של ציפור חופים בעיקר 
בים הצפוני( שאינו מוכן היטב לתעופה, ולכן מתנתק ממשפחתו הנודדת 
למרחקים בבוא החורף הקשה. עתה חייב פלואי החופמי הצעיר לגייס את 
חוכמתו, אומץ ליבו ומזלו על מנת לשרוד את החורף הקפוא ושלל הטיפוסים 
המזדמנים בדרכו. הוא חולם ומצפה לפגישה עם אהוביו בחזרתם הצפויה 
בבוא האביב. סרט מומלץ, עם חום ״אנושי״ נוגע ללב, הומור ומתח, עתיר 

פעילות ודמויות מפתיעות ומשעשעות.

Ploye
Iceland 2018
83 min. / dubbed into Hebrew / ages 5-10

Ploye, a young plover, isn’t quite ready to fly off to warmer climates 
with his family. Now he must summon up all his smarts to survive 
the cruel Northern winter and the creatures he meets so he’ll be 
there to welcome his family when spring comes. A heart-warming 
film with humor and lots of actio

83 דקות | מדובב לעברית | מתאים לילדים בגילאי 10-5 <

רביעי, 31.7, שעה 13:00, אולם 4 | שישי, 2.8, שעה 12:00, אולם 4

שבת, 3.8, שעה 13:30, אולם 2
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עמק המומינים
2 פרקי סדרה חדשה | בכורה ישראלית

היישר מפינלנד, בחסות שגריר פינלנד בישראל, הקרנת בכורה ישראלית להפקה 
מושקעת ויוקרתית של הסדרה ״עמק המומינים״. 

לפני ההקרנה - דברי רקע על הספר והסדרה מפי תמר הוכשטטר. 
משפחת החיות המיתולוגיות חיה בעמק קר, שאינו מופרע על ידי בני אדם, אך 
מלא יצורים שונים המצליחים לחיות יחד בהרמוניה. זהו עולם ללא בני אדם אך 
עם אנושיות מרגשת ודמויות עמוקות ומצחיקות. הסדרה מעלה ערכים כקבלת 

האחר, אינדיבידואליזם ורגישות לטבע, שנראים רלבנטיים מתמיד. 
הסדרה היא עיבוד חדש לסדרת הספרים והקומיקס האהובים של טובה ינסון. 
תסריטים מבריטניה, אנימציה מרהיבה מפינלנד, ושחקנים מהשורה הראשונה. 

סידרה מרגשת, עמוקה ומשמחת המתאימה למבוגרים ולילדים כאחד. 
תמר הוכשטטר היא סופרת, מאיירת ומרצה על תרבות. מייסדת ועורכת שותפה 
בכתב העת הפנקס לספרות ותרבות ילדים. בעלת תואר ראשון בתקשורת חזותית 

מבצלאל ותואר שני במחקר תרבות הילד מאוניברסיטת תל אביב.

Moomin Valley
2 chapters from a new series | Israeli premiere

The screening is sponsored by the Finnish ambassador.
Tamar Hochstetter provides background prior to the screening.
The Moomins live in a valley unencumbered by humans along with 
many other strange creatures, with whom they live in total harmony. 
The new adaptation of the always delightful series offers values such 
as acceptance of the other, sensitivity to nature and more, values that 
seems relevant than ever. The series began as books and a comic strip 
by Tove Jansson. This is one screening no-one should miss.

 60 דקות | אנגלית בתרגום עברית )לא מדובב(
לכל המשפחה, ולכל המעוניין <

שלישי, 30.7, שעה 17:30, אולם 4 | שישי, 2.8, שעה 13:00, אולם 2

שבת, 3.8, שעה 16:30, אולם 4

איך עושה שפן?
סדנה מודגמת | אופיר גל

איך נשמעות הנעליים של מיני מאוס? איזה קול עושה הירח? 
כשמציירים עולם באנימציה - פס הקול מעיר אותו לחיים. במפגש ייקח אותנו 
אופיר גל, אל מאחורי הקלעים, נתנסה ביחד ביצירת אפקטים לסרטים, ונראה 

איך אפשר לשנות את הסיפור עם שינוי פס הקול. 
אופיר גל הוא מלחין ומעצב פס קול ובעלים של Sofa Sound studio, שיצר 
מאות קטעי מוזיקה וערך סרטי אנימציה רבים בכלים שונים, בהם גם קול, 

וכמובן - עבודה עם שחקנים. 

How does a rabbit do? 
illustrated workshop with Ophir Gal

When you make an animated film, the sound track brings the film to life. 
Ophir Gal takes us to the backstage of film creation, where we’ll try to 
make special effects and see how the sound track can change the story.
Ophir Gal is a composer and sound-designer who has made music and 
sound-edited scores of films as well as working with actors.

50 דקות | הרצאה והפעלת הקהל | מיועד לבני 5 ומעלה <

רביעי, 31.7, שעה 11:30, אולם 4 | שבת, 3.8, שעה 11:30, אולם 4
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לב טוב 
כמו סיפור לפני השינה, כמו שיר שאפשר לשיר ביחד, סרטים קצרים נכנסים 

ישר ללב. אוסף סרטים קצרים על משפחה וחברים, לקטנים ולגדולים.

מפגש מונחה עם גילת פרג

גילת פרג היא במאית אנימציה שיצרה עשרות סרטונים קצרים לטלוויזיה, 
למוזיאונים ועוד, ביניהם רבים לילדים, והיתה אוצרת האנימציה של המוזיאון 

הישראלי לקריקטורה ולקומיקס.

מגו & פרול )טסונאו גודה( סיפור על שני חברים שגרים באי מלא באוכל ׳מוש׳. 
אחד אוהב לבשל והשני - לאכול. 

8:32 דקות, יפן 2018

לב טוב )יבגניה ג׳ירקובה( ביער קדמון גרה משפחה קדמונית. האמא קפדנית, 
פראית ועגמומית. ומה היא בסך הכל רוצה? שכולם יהיו בריאים ושהבטן תהיה 

מלאה. עד שיום אחד כל זה משתנה, כשהבן מביא הביתה גור כלבים. 
5:00 דקות, רוסיה 2018

הציפור הירוקה )פייר פרוירי( ציפור ירוקה מטילה את ביצתה הראשונה, והיא 
תעשה הכל כדי שתבקע בשלום.

6:46 דקות, צרפת 2017 

מלא )אלסי סימולין( חתול כעסן ומלא רגש יוצר קשר חדש ומוזר, שעוזר לו 
לגדול וללמוד להתגבר על הכעס. 

6:32 דקות, צרפת 2018

ליל סערה )גיל אלקבץ( בבית חם יושבות סבתא, חתולה והאש באח. כשהאש 
בורחת בעקבות הברק הזוהר המציץ בחלון יוצאת גם הסבתא למסע הרפתקאות, 
שגורם לכולם להבין לבסוף את משמעותה של אהבת אמת: החום האמיתי 

נמצא בבית. 
מוזיקה: עדי כהן, 9:00 דקות, גרמניה 2019

אי )מקס מורטל ורוברט לובל( חבורה של יצורים מוזרים פוגשים זה את זה 
על אי קטן בים. 

2:30 דקות, גרמניה 2017

כל כך קר )אנה קריצקיה( האיכר שרודף זאב שרודף שועל שגונב כבשה שאוכלת 
כרוב. ושום דבר לא צפוי, אבל מאד שמח כשקר - כל כך קר!

6:40 דקות, רוסיה 2017

Good Heart 
Like a bedtime story, like a song you can singalong, short 
films are headed straight to your heart. A collection of short 
animation films about family and friends shown in a guided 
meeting with the audience.

Mogu & Perol )Tasuno Goda( A story about two friends living on an 
island full with Yummy food. One likes to cook, and the other to eat.
8:32 min, Japan 2018

Good Heart )Yevgenia Jirkov( In one primeval forest lives one primitive 
family. Mom is strict, wild and gloomy in this family. All she wants is 
that everyone was full and healthy. But one day everything changes 
when her son brings a puppy home…
5 min, Russia 2018

Green Bird )Pierre Perveyrie( A Green Bird lays its first egg. It’s going 
to try everything to make it hatch.
6.45 min, France 2017

Stuffed )Elsie Simulin( An emotionally unstable cat makes a strange 
encounter that helps him to grow up and learn to overcome his anger.
6.32 min, France 2018

A Stormy Night )Gil Elkabetz( A grandmother, a cat, and the fire are 
sitting in a warm house. When the fire escapes, going after the glittering 
lightning in the window, the grandmother embark on an adventurous 
journey, that makes everyone finally understand the meaning of true 
love: the real warmth is at home.
music: Adi Cohen, 9 min, Germany 2019

Island )Max Mörtl and Robert Löbel( On a small island a bunch of 
exotic creatures run across each other.
2.30 min, Germany 2017

It’s so cold )Anna Kritzkaya( So...the farmer runs after the wolf that 
runs after the fox that stole the sheep that eats a cabbage. Nothing 
is as expected but so cheerful when it is cold - so cold!
6:40 min, Russia 2017

60 דקות | לכל המשפחה, לילדים מגיל 5 ומעלה <

רביעי, 31.7, שעה 10:00, אולם 4 | שישי, 2.8, שעה 10:30, אולם 4 

שבת, 3.8, שעה 13:00, אולם 4
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חיות קצרות
מבחר סרטונים, ללא דיבור על חיות

סרטי אנימציה ללא דיבור, וכולם קצרים - דקה עד ארבע דקות. חלקם מתוך 
סדרות של השנים האחרונות, וכולם על חיות. התוצאה היא מבחר מקסים, 
משעשע ודינמי מאוד. בין הסרטים מסדרת אטלטיקוס הצרפתית סרט על חבורת 
חיות שעוסקות בספורט )ואם צריך, גם מבלפות כמו בני האדם(, כמה סרטים 
מהסדרה הגרמנית המקדישה כל פרק לחיה אחת, וגם מהסדרה הצרפתית 

״עולם קטן״ העוסקת בחרקים. 
כל הסרטים מכוונים לכל הגילים. יש בהם פשטות שיאהבו הקטנים, ויש הומור 
)אפילו שחור( שיאהבו הגדולים. מומלץ לכל מי שרוצה להתרענן בסרטים המזכירים 

פינג־פונג של דמיון, יצירתיות והומור.

Animal Shorts
Non-verbal shorts on animals from 1-4 minutes each

They include a film on a group of animals that do sports, several from a 
German series, and also from a French series on insects. Their simplicity 
will please tots, their humor, the adults.

60 דקות | ללא דיבור | לכל הגילים <

שלישי, 30.7, שעה 16:30, אולם 2 | רביעי, 31.7, שעה 13:00, אולם 2

חמישי, 1.8, שעה 11:30, אולם 2 | שישי, 2.8, שעה 11:30, אולם 5

ללא מילים
מבחר סרטים מהעולם לצעירים במיוחד

אוצר עודד נעמן

אוסף מקסים של סרטים ללא מילים המיועד לגילאים הצעירים )אבל גם לצעירים 
ברוחם...(. מה קורה כשילדה רוצה לקפוץ מהמקפצה הגבוהה בבריכה? או כשזקן 
החי לבדו תופס בקופסה עכבר חמקמק? איך ייראה העולם אם הורים וילדים 
יחליפו תפקידים? והאם ניתן לשרוד סיפור אהבה בין שתי מפלצות דמויות 
דינוזאורים? התשובות לשאלות האלו ועוד מצויות בתוכנית שנאספה במיוחד 
כדי להראות שניתן לספר סיפורים מרגשים ומיוחדים גם ללא מילים ודיבורים.

המקבץ מכיל סרטים מהתקופה האחרונה, חלקם זוכי פרסים בפסטיבלים שונים 
בעולם, והם נעשו על ידי סטודנטים, חובבים ואמני אנימציה מהשורה הראשונה.

Non-verbal
a medley from around the world for tots

What happens when a solitary old man traps a sneaky mouse? Or if kids 
and parents change roles? Or survive two dinosaurs in love? A medley 
from around the world of recent shorts for tot and the young at heart.

60 דקות | ללא דיבור | לכל הגילים <

חמישי, 9.8, שעה 14:00, אולם 4 | שבת, 11.8, שעה 14:00, אולם 1



- 49 -

אנימציה כמשל
מקבץ סרטונים על המשלים המוכרים ביותר

אסופת סרטי אנימציה המבוססים על המשלים הנודעים ביותר של תרבותנו: 
העכבר הקטן המציל את האריה מרשת הציידים, תחרות הריצה המפורסמת 
בין הצב והארנב, הציפור החמסנית הגונבת ביצים מקני שכנותיה, הצרצר המנגן 
ומסתלבט כל הקיץ ואז מגיע החורף, עכבר הכפר ועכבר העיר, והסרט המדהים 

מכולם על העורבני השחור וציפור הפלאים של השולטן.
התוכנית היא בפורמט חדש, וכוללת מנחה )מצולם( והוא דודו שליטא )אוצר 
האנימציה באנימיקס(, אשר ילווה את הסרטים פה ושם, בקולו, וינגיש את 

הלקחים העולים מהם לצעירי הצופים. 

Animation as Parable
Non-verbal shorts on animals from 1-4 minutes each

The tiny mouse that frees the lion from the hunters’ net is one of our 
culture’s most familiar parables, as is the race between the tortoise 
and the hare, the tale of the town mouse and the country mouse, and 
the most amazing of all these parable films, the black jay and the 
Sultan’s wondrous bird.
Dudu Shalita provides filmed commentary.

60 דקות | לכל המשפחה <

שלישי, 30.7, שעה 16:00, אולם 5 | רביעי, 31.7, שעה 11:30, אולם 2

חמישי, 1.8, שעה 11:30, אולם 5 | שבת, 3.8, שעה 10:00, אולם 4

חבילה קלאסית לילדים
מקבץ בינלאומי עם מיטב פניני מופת

כבכל שנה גם הפעם אנו מקדישים לילדים את מיטב הקלסיקות מהעולם. 
סרטים שאין רואים כבר בשום מקום, סרטים של פעם במובן העשיר, החכם, 
הרגוע והאיכותי של המילה, סרטים שנעשו טרם עידן המחשב. אנחנו בטוחים 

שילדים וגם הוריהם יתענגו על היופי הזה. בין הסרטים:
סרט חיות )NFB, קנדה( איפיון תנועתן של החיות, באנימציה מצוירת בצבעי מים 
ודיו שחורה. תמים וחמים // הפנתר הוורוד הסרט הראשון שנעשה לאחר הצגת 
הפנתר הוורוד בסרטו של פיטר סלרס. הסרט הקטן הזה עיצב את התנהגותו 
ואופיו של הפנתר, ואף זכה באוסקר. מכאן צמחה הסדרה שיצרה מאות סרטי 
פנתר ורוד, אך רק מעטים מאוד מהם הגיעו לרמת הסרט הראשון הזה // 
הסיפור על סינדרלה הפינגווינה השתלחות מופרעת בסיפור סינדרלה, כשכל 
הדמויות משוחקות על ידי פינגווינים. התוכלו לנחש איזו נעל מלביש הנסיך על 
רגל אהובתו? // חייך לדודה - דודה מנסה לשווא לסחוט חיוך מילדון חמוד. על 
פי ספר ילדים בשם זה מאת הסופרת האמריקאית דינה פאטרסון // הבנדוד 
של דונאלד - גאס סרטון מימי הזהב של דיסני שלפני הטלוויזיה. דונאלד דאק 
מארח את בן דודו הרעבתן. שפע בדיחות על אוכל, וקומדיה שלא עושים כבר 
כמוה // כשהאבק שוקע שתי חיות מחילות מגלות שהעפר שהשכן מפנה 
ממאורתו נושב אל מאורתן ופוגע בשלווה ובניקיון. הסכסוך הולך ומחריף - עד 
המסקנה הבלתי נמנעת שרק תיאום ושיתוף פעולה יביאו שלווה ואיכות חיים 
// הילד ואווז הפרא סרטון יפהפה על ילד שמציל אווז שבור כנף שאינו יכול 
להצטרף לאחיו הנודדים. אהבה לחיות תמיד מרגשת אותנו, אפילו כשמדובר 

באווז, ואפילו שלבסוף הוא יעזוב ויצטרף לאחיו הנודדים.

International Medley  
of Classics for Kids
As we do every year, we’ve brought in some of the great classic 
films, most of which aren’t even around anymore, films that were 
made before the age of the computer. They include:
Animal Movie )NFB, Canada( that shows how animals move // The Pink 
Panther the short made following Peter Sellars’ iconic film that won an 
Oscar and spawned a series // Penguin Cinderella all the characters are 
penguins. Now what kind of slipper does the Prince slip on Cinderella’s 
foot? // Smile at Auntie No way can Auntie make the little boy smile. The 
book is by Dina Patterson // Donald’s Cousin Gus a golden oldie from 
Disney // When the Dust Settles ״That neighbor! The dust from his cave 
gets into everything. We’ll show him…״ but in the end it’s compromise 
and cooperation that makes life go // The Boy and the Wild Goose a 
little boy tends the broken wing of a wild goose until it’s well enough 
to join the flock.

60 דקות | ללא דיאלוגים | לכל המשפחה | לילדים בכל גיל <

רביעי, 31.7, שעה 11:30, אולם 5 | שישי, 2.8, שעה 10:00, אולם 5
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צופים עם דודו
מבחר סרטונים לילדים בהגשה אישית של דודו שליטא

תוכנית קבועה לילדים מאז ראשית ימי אנימיקס. דודו שליטא, אוצר האנימציה 
בפסטיבל, צופה עם הילדים ומלוויהם באסופת סרטים משובחים ומסב את 
תשומת ליבם לפרטים שאולי היו נעלמים מעיניהם: שינויי קצב, היבטים של 

טכניקה, תוכן, פסקול, סמליות וכו׳. 
בתוכנית השנה - ״ערבובים״, סרטים המערבבים בתוכם כמה גורמים שונים 
ויוצרים משמעות חדשה. חלק מההסברים מכוונים להורים, שבעתיד יוכלו 

להעשיר את הצפייה המשותפת עם הילדים.
בין הסרטים השנה: ״רפסודיה בכחול״ ועוד הרבה יצירות אנימציה מופלאות.

Watching with Dudu
A selection of specially chosen shorts  
presented by Dudu Shalita

As he has every year since the festival started, Festival curator Dudu 
Shalita will present a medley and direct the children’s attention to details 
such as changes in rhythm, technical details, the soundtrack and so on.
This year’s selection includes Rhapsody in Blue.

60 דקות | לכל המשפחה | ילדים - מומלץ מגיל 5 ומעלה <

רביעי, 31.7, שעה 10:00, אולם 2 | חמישי, 1.8, שעה 10:00, אולם 2

שבת, 3.8, שעה 10:30, אולם 2

לקט ישראלי קלאסי לילדים
מקבץ סרטונים תוצרת הארץ

תוכנית מסורתית כחלק מטיפוח מורשת האנימציה הישראלית לדורותיה.
בתוכנית יצירות קלאסיות המדברות במקור בעברית )לא מדובב(. ביניהן: הצב 

של אורן, הכינה נחמה, כספיון, ועוד מהאהובים ביותר.

Classic Israeli Medley for Kids
The program supports Israeli and Hebrew-speaking animation 
though the generations. It includes: Oren’s Tortoise, The Louse 
Nehama, Caspion among the rest.

60 דקות | לכל המשפחה <

חמישי, 1.8, שעה 10:00, אולם 5 | שבת, 3.8, שעה 10:00, אולם 5
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פה קבור הכלב?
 פאנל מיוחד בעקבות סערת הקריקטורה 

האנטישמית בניו יורק טיימס

 מנחה: פרופ׳ רפי מן 
משתתפים: דר׳ אורנה בן מאיר, מישל קישקה, אורי פינק, גיא מורד

מה הופך קריקטורה נשכנית לאנטישמית והאם כל איור בוטה וביקורתי, 
שמגן דוד מתנוסס בו הוא בר השוואה ל״דער שטירמר״? תערוכה זו מציגה 
קריקטורות בהן נמשלים ראשי מדינות בעולם לכלבים ומעלה את השאלה 
האם כל איור נובח גם נושך? תצוגה מיוחדת בעקבות ״סערת הקריקטורה 
להחלטה  וגרמה  טיימס״  יורק  ב״ניו  לאחרונה  שהופיעה  האנטישמית״ 
 שערורייתית של העיתון לחדול באופן גורף מפירסום קריקטורות פוליטית. 
כך נראה כלי תקשורת יוקרתי ההולך עם הזנב בין הרגליים. פרופ׳ רפי מן, ראש 
החוג לתקשורת באוניברסיטת אריאל, ינחה דיון קריקטוריסטים. בהשתתפות 
ד״ר אורנה בן מאיר, חוקרת ומעצבת פרופ׳ מישל קישקה, אורי פינק )מעריב( 
וגיא מורד )ידיעות אחרונות( על רקע התערוכה ״פה קבור הכלב?״ שתוצג 

בסינמטק ת״א במהלך ימי פסטיבל אנימיקס.

Here’s where it’s at
a special panel subsequent to the media storm over allegedly 
anti-Semitic cartoons in The New York Times  
Moderator Professor Rafi Mann  
Participating Dr. Orna Ben Meir, Michel Kichka, Uri Fink,  
Guy Morad

What makes a cartoon anti-semitic? If a cartoon barks, does it also 
bite? And what was the uproar over its political cartoons that decided 
the New York Times to cease their publication altogether.

כ־60 דקות | למבוגרים <

שבת, 3.8, שעה 17:30, אולם 5

קריקטורה - מפגשי אמן
נק

פי
רי 

או
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קריקטורה - מפגשי אמן

מפאלדה
Quino הגיבורה הדעתנית של 

מגיש: נירמו )ניר מולד(

מפאלדה Mafalda היא גיבורת סדרת קומיקס מצליחה של המאייר הארגנטינאי 
חואן סלבדור לבאדו, המוכר יותר בכינוי קינו. מפאלדה, ילדה בת חמש בעלת 
מודעות חברתית גבוהה ודאגה אמיתית לגורל האנושות, הפכה לאחת הדמויות 
האהובות, השנונות והעל זמניות באמריקה הלטינית. משנת 1965 התפרסמו 
רצועות הקומיקס הללו בעיתון ״אל מונדו״ וליוו את המציאות הפוליטית העגומה 
של שלטון החונטה הצבאית בבואנוס איירס. מפאלדה הפכה לאייקון פמיניסטי 
ולסמל חברתי הומניסטי וספרוניה זכו לתרגום ביותר מ־40 שפות בעולם, 
ביניהם גם בעברית, ממש לאחרונה. נירמו )הוא ניר מולד(, שהתארח לא מזמן 
בארגנטינה, ירחיב על דמותה של גיבורת הקומיקס הדעתנית שכבשה את ליבם 

של מיליוני מעריצים ומעריצות בעולם

Mafalda
Presenter: Nir Molad

Quino is the nickname for Joaquin Salvador Lavado Tejon, the Argentinian 
cartoonist and author of the well-loved comic strip Mafalda. Mafalda 
is an irrepressible, savvy, cheeky 5 year old who has wormed her way 
into hearts worldwide. The strips have appeared in El Mondosince 1965 
and her adventures have been translated into 40 languages, Hebrew 
among them.

כ־60 דקות | לנוער ולמבוגרים <

חמישי, 1.8, שעה 18:30, אולם 5

דו קרב מצויר: פינק מול צ׳רקה
 שני הקריקטוריסטים מגיבים על הקווים

מגיש: נירמו )ניר מולד(

כמיטב המסורת בפסטיבל אנימיקס, מתייצבים שוב זה מול זה שני אמני הקומיקס 
והקריקטורה שי צ׳רקה ואורי פינק, חמושים בטושים ובגיליונות נייר, כדי להחליף 

ביניהם מהלומות מאוירות מול עיני הצופים.
פינק וצ׳רקה מייצגים שתי גישות שונות: האחד חילוני שמאלני והשני דתי ימני. 
אהבתם לקומיקס חוצה מחנות והם מפליאים לתרגם מצבים מסובכים לסיטואציות 
חריפות בשליפות שנונות. הדו־קרב )ליתר דיוק: הדו־קו( יהיה בסגנון חופשי ללא 
נושא מרכזי. שני האמנים הכישרוניים יצטרכו להגיב בשליפות מהירות בזמן אמת.

Duel on the board – Fink vs. Charka
cartoonists responding by line

Armed with inks and paper Shay Charka and Uri Fink draw out their 
respective worldviews for an audience in real time. Though one is 
secular and on the left, and the other religious and on the right, 
they share a clear eye and quirky humor.

כ־60 דקות | לנוער ובוגרים <

שישי, 1.8, שעה 11:30, אולם 2
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מאסטרו מורדילו
 הומאז׳ למאייר הלטיני שצבע את העולם

מגישים: נירמו )ניר מולד( ועמוס אלנבוגן

לפני שבועות אחדים הלך לעולמו המאייר הלטיני הנודע ג'יזרמו מורדיו, המוכר 
לכולנו כמורדילו, הקריקטוריסט שצבע את העולם בשפע של איורים הומוריסטיים 
נטולי מלל ועתירי אסתטיקה גרפית. מורדילו היה אורח הכבוד שלנו בשנת 2010, 
וקהל רב בא לשמוע אותו מספר על עבודתו ועונה לשאלותיו של מישל קישקה.

נירמו ואלנבוגן, שקטפו אך לאחרונה את הפרס הראשון בתחרות הקריקטורות 
הבינלאומית ״מגבעת הזהב״ בבלגיה )רספקט!(, יעלו השנה קווים לדמותו. 

אדיוס אמיגו.

Maestro Mordillo
Presenters: Nir Molad and Amos Ellenbogan

Great Argentinian cartoonist and animator Guillermo Mordillo 
died just last month aged 86. Known simply as Mordillo he colored 
the world with his cartoons and wordless, often achingly funny, 
animations. He was Animix guest of honor in 2010 and will be much 
missed. Adios amigo.

לנוער ולמבוגרים <

שישי, 2.8, שעה 13:00, אולם 5

?MAD למה מי
 תוכנית אשכבה למגזין הקומיקס המיתולוגי

מגיש: נירמו )ניר מולד( אורח: מישל קישקה

גיליון אוגוסט הנוכחי של מגזין MAD אמור היה להיות עוד אחד מאלפי הגיליונות 
שיצאו ב־67 השנים האחרונות. אלא שכמה ימים לפני צאתו פורסמה ההכרזה 
השערורייתית על הפסקת הופעתו של מותג הקומיקס הסאטירי המפורסם 
ביותר אי פעם, והעולם כמרקחה! נירמו )ניר מולד(, שכמו רבים מאיתנו גדל 
על המגזין, קיבל גם הוא את הבשורה המרה בתדהמה, ונקרא אל הדגל )שירד 
לחצי התורן( כדי לספר על שנות הזוהר של המגזין, שהתקיים בזכות חבורה של 
אידיוטים גאונים דוגמת אל ג׳אפי, דון מרטין, סרג׳יו ארגונס ועוד רבים ושנונים. 
מישל קישקה יגיע גם הוא לנחם ולספר על הגרסה העברית לעיתון הנכחד 

של אלפרד א. ניומן.

MAD why, who?
requiem for the mythological magazine  
Presenter: Nir Molad 
Guest: Nir Molad 

August’s MAD will be the last – the shocking news came just recently 
that the satirical magazine often called the Baby Boomer Bible will 
cease publishing. Molad will speak of the glory years and of those who 
contributed such as John Severin and Don Martin, while Kichka will add his 

למוקירי זיכרו בכל הגילאים <

שבת, 3.8, שעה 19:30, ק.1 חדר סדנאות



גרפיטי: צייר לי עולם
 הרצאה מצולמת על תרבות איור החוצות

מגיש: יואל שתרוג

מסע חובק עולם לאמני גרפיטי וציירים שהטביעו את חותמם בעולם חלק 
בסטודיו על בדי קנבס וחלק על קירות ברחבי העולם. מציירי הקומיקס בבריסל, 
לאמני הגרפיטי בפריז, לאמני הרחוב ברחבי אירופה ולציירי החוצות בתל אביב. 

יואל שתרוג הוא עיתונאי, צלם וחוקר תרבויות

Graffiti - draw me a world 
illustrated lecture on the graffiti culture 
Presenter: Yoel Shtrug

On graffiti art and artists throughout the world from Europe to Tel Aviv 
by journalist, photographer and cultural scholar Yoel Shtrug.

כ־60 דקות | לנוער ולמבוגרים <

שבת, 3.8, שעה 20:30, אולם 5

קומיקס - מפגשי אמן

פלאפל עם חריף
 מפגש אמן

מישל קישקה

שש שנים אחרי ״הדור השני״ שחשף את הפוסט טראומה של השואה בחייו, 
מוציא מישל קישקה רומן גרפי אוטוביוגרפי חדש בשם ״פלאפל עם חריף״. 
הפעם יוצא קישקה למסע אל שורשי החינוך הציוני שקיבל בבלגיה כחניך השומר 
הצעיר, אל עלייתו ארצה בגיל 19, אל השנים הראשונות בהן למד בבצלאל, 
התחתן עם אוליביה והוליד את דוד, בנו הבכור, הצבר הראשון במשפחה. 
הספר הינו חשבון נפש נוקב, ביקורתי ואוהב, חושפני וכן. תמונת מצב עדכנית 
על השינויים שעברו המדינה והחברה, על חלום ושברו, על אידיאל וניפוצו, 
כשברקע מתחוללים האירועים הדרמטיים שטלטלו את המדינה: מלחמות 
לבנון, רצח רבין, האינתיפאדה ועוד. מסמך אישי והיסטורי שבו קישקה פותח 
את ליבו כאזרח מודאג ומעורב, כיוצר, כמחנך, כבעל, כאב וכסבא. הכל מונגש 
באסתטיות עדינה, בקווים רכים ונעימים, בצבעוניות רגישה, ובעיקר בהומור. 
הספר יצא לאור במהדורה צרפתית בקיץ שעבר בהוצאת דרגו וייצא בעברית 

בהוצאת מודן בספטמבר הקרוב.

Spicy Falafel 
artist encounter with Michel Kichka

Spicy Felafel is Kichka’s 2nd autobiographical graphic novel on his life, 
that of his family and of the beloved country – Israel - to which he 
immigrated in 1974, aged 19. Unflinchingly and with humor he tells 
of the dream and its undoing, of the events that occurred over the 
years, and of himself as an artist, educator, father and grandfather.
The French edition came out last Fall and the Hebrew edition will be 
published in September.

כ־60 דקות | לנוער ולמבוגרים <

שבת, 3.8, שעה 20:30, אולם 5



גלית גאון שומעת את אורית עריף
 מפגש אמן

אורית עריף

היוצרת אורית עריף והאוצרת גלית גאון ידברו על יצירה, שמחה, בדידות, 
אהבה ומה שביניהן. כל אלה בעקבות היומן הגרפי החדש של אורית ״היי, מישהו 

שומע אותי״.

בשיחה תספר אורית על המעבר שעשתה מעבודה כמאיירת טקסטים של 
אחרים לחיים של אמנית קומיקס שגם כותבת את הסיפור, על הבחירה לעסוק 
בקומיקס מבוסס אוטוביוגרפיה, על ראשיתו של היומן הגרפי בפרסום סטריפים 
 ,)printל־ screenשל קומיקס בבלוג, המעבר לפורמט של ספר מודפס )מ־

הילדות בקיבוץ, טיפולי פוריות, דיכאון ועוד.

Galit Gaon listens to Orit Arif

Artist Orit Arif and curator Galit Gaon discuss the vagaries of life 
subsequent to the publication of Orit’s graphic journal, Hey! Is Anybody 
Listening? Orit tells how she evolved from illustrator to comics author 
and artist. 

כ־60 דקות | למבוגרים <

שבת, 3.8, שעה 19:30, אולם 5

״סמטאות הזעם״ קמות לתחיה
שיח יוצרים עם אתגר קרת ואסף חנוכה

מנחה: גילי איזיקוביץ

לכבוד המהדורה המחודשת של קלאסיקת הקומיקס הישראלית ״סמטאות 
הזעם״, ייפגשו היוצרים אתגר קרת ואסף חנוכה לשיחה אישית על יצירה 
משותפת, מה הביא אותם לעבוד יחד, מעברים בין ז׳אנרים ותהליכים אמנותיים.

Anger Alleys rise again
Discussion. Moderator: Gili Azikovitz

Etgar Keret and Assaf Hanuka

To celebrate the reprinting of the classic comic strip Simtaot Haza’am 
)Anger Alleys(, Keret and Hanuka discuss their collaboration and how 
it came to be. 

כ־60 דקות | לנוער ולמבוגרים <

רביעי, 31.7, שעה 19:00, אולם 5
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קומיקס - הרצאות

קומיקס חרדי וקומיקס דתי מתקשקשים
 פאנל בהשתתפות:

 מנחם הלפרט ואריאל ברמן )״חבורת תרי״ג(, 
אלחנן בן אורי ותמרה קרת

מנחה: רותם חדד הלוי

בתחילת שבוע הספר פרסמה הספרייה הלאומית דו״ח 
מיוחד ובו נתון מפתיע מאוד: 60 מתוך 88 ספרי הקומיקס 
לילדים מיועדים עבור הילדים מהמגזר החרדי. כנראה 

שזה לא עוד סתם טרנד חולף. 

התפתחות הקומיקס במגזר החרדי והחרדל״י הביאה 
גם אפשרות תעסוקה מעניינת ליוצרים חרדיים, שאולי 
לא מצאו לפני כן את המקום בו יוכלו לשלב בין ערכים 
ובין עולם האמנות. בפאנל מיוחד לפסטיבל נדון אודות 
התהליכים שקורים במגזר החרדי ובמגזר החרדל״י, על 

הבעיות, היתרונות וההתמודדויות.

כ־60 דקות | לנוער ולמבוגרים <

חמישי, 1.8, שעה 17:30, ק.ק חדר סדנאות

גיבורי העל בראי הקבלה
 הרצאה

דרור כהן

מדוע סופרמן נחשב לראשון גיבורי העל? מה מסמלים שלושת הצבעים של לבושו? מהו ״הסוד היהודי״ של קפטן אמריקה? 
הרצאה מרתקת על היווצרותם של גיבורי העל, צלילה אל שורשיהם הרוחניים, ושאלת השאלות - מה מגלה לנו 

הקבלה על יוצריהם של גיבורים אלו?

כ־60 דקות | לילדים מגיל 14 <

רביעי, 31.7, שעה 16:00, ק.ק חדר סדנאות

מיתולוגיה יהודית
 הרצאה

עופר זנזורי

המיתולוגיה היא אחד ממקורות ההשראה היעילים ביותר ביצירה הקומיקסית. המיתולוגיה היהודית נכנסת לתוך 
יקום אדירי התכלת: מי היו הצדוקים ומי הפרושים ומה היא משמעות הצדק המקורי ביהדות? סיפורו של האיש 
התנ״כי הוא המורכב ביותר בסדרה. הרעיון נולד לפני יותר מעשר שנים ובו נער עברי מוצא בטיול בהר נבו בירדן את 
שארית מטהו של משה. עופר זנזורי התאמן על ציור הדמות במשך שנה וערך פגישות ושיחות עם מומחי היסטוריה 

תנכ״ית ומיתולוגיה יהודית. 

כ־60 דקות | לילדים מגיל 13 <

שלישי, 30.7, שעה 17:30, ק.ק חדר סדנאות
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מסע האנימה בישראל
 הרצאה

אור בנדל

איפה, איך ומתי נפגשנו גם אנחנו בישראל עם האנימה - תרבות האנימציה 
היפנית המוכרת כפנינה ייחודית בעולם המצוירים - ומה היו התוצאות? נצא 
למסע בעקבות האנימה בישראל: מהתוכניות בערוץ הראשון שהפכו לקלאסיקות, 
דרך שיגעון הפוקימון ואנימה בערוץ הילדים, הניסיון להקים ערוץ אנימה בישראל 

והגיחות לקולנוע, ועד מצבה של האנימה בישראל כיום.

כ־60 דקות | לילדים מגיל 11 <

חמישי, 1.8, שעה 13:00, ק.1 חדר סדנאות

האם אנימטורים מפחדים מרובוטים?
 הרצאה

יוני שלמון

תעשיית האנימציה משתנה ללא הרף, וטכנולוגיות חדשות משפיעות על המדיום 
ועל התוכן. כשמטשטש הגבול שבין עולם המשחקים ועולם האנימציה אנו עדים 
לאוטומציה של תהליכים שונים ביצירת תנועה. האם רובוטים יכולים להחליף 
אנימטורים? האם בינה מלאכותית מייצרת סיפורים חדשים? ואולי כל זה כבר 

קרה מזמן מבלי ששמנו לב?

כ־60 דקות | לנוער ולמבוגרים <

רביעי, 31.7, שעה 17:30, ק.ק חדר סדנאות

גונב מגנב פטור
הרצאה

רז גרינברג

השנה הלך לעולמו אמן המנגה היפני קאזוהיקו קאטו, יוצר דמותו של לופן 
השלישי - אחד הגיבורים האהובים ביותר בקומיקס היפני וטיפוס שלילי להפליא. 
השנה מציינים גם 40 שנה לצאת ״טירתו של קליוסטרו״ - עיבוד האנימציה 
המפורסם ביותר לדמותו של לופן וסרטו הראשון באורך מלא של הבמאי הייאו 
מיאזאקי )לימים זוכה האוסקר על ״המסע המופלא״(, שהשפיע על אינספור 
אנימטורים באולפנים המובילים בהוליווד. בהרצאה נגלה מיהו לופן, ומה קרה 

כשמיאזאקי פגש אותו.

כ־60 דקות | לילדים מגיל 15 <

חמישי, 1.8, שעה 13:00, ק.1 חדר סדנאות
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קומיקס - הרצאות

פיפוש
על אנימציה, קריקטורות ומתכונים בעולם הגיימינג, רועי גלוזמן

איך נוצרה האנימציה במשחק המחשב ״פיפוש״? על הסכנה שבהתמכרות, זיהוי 
סימפטומים ראשונים אצל מתבגרים ואוכלוסיות בסיכון: מי בסכנת הידבקות 

ועל מה זה מעיד, דרכי חיסון מבעוד מועד ויצירת מעגלי תמיכה למשפחות.

כ־60 דקות | לילדים מגיל 12 <

חמישי, 1.8, שעה 16:30, ק.1 חדר סדנאות

באטמן: לידתו של מיתוס
הרצאה, ערן אביאני

80 שנה מאז הופעתו הראשונה, באטמן - אחת מהדמויות הכי פופולריות בתעשיית 
הקומיקס האמריקאית - כבר השפיע על מאות דמויות שהגיעו בעקבותיו. אך 
מי היו הדמויות והיוצרים שהשפיעו על איש העטלף? ערן אביאני, יוצר קומיקס 
ואספן ותיק, מציג סקירה של מקורות ההשראה שעזרו לעצב את דמותו ועולמו 

של באטמן והתפתחותו בשנותיו המוקדמות.

כ־60 דקות | לילדים מגיל 11, נוער ומבוגרים <

חמישי, 1.8, שעה 19:30, ק.1 חדר סדנאות

נורית קרלין: בין ניו יורק לתל אביב
 פאנל לכבודה של נורית קרלין, קריקטוריסטית ויוצרת 

שהלכה לעולמה באפריל

מנחה: גלית גאון

נורית קרלין הייתה בין הנשים הראשונות שאיירו קריקטורות ב״ניו יורקר״, 
נחשבה לדמות משפיעה בתחומה והייתה גם סופרת ילדים. פחות מחצי שנה אחרי 
מותה הפתאומי בגיל 81 ניפגש לדבר על קריקטורה בעיני נשים ועל מוסר השכל, 

הומור וכנות, כפי שבאו לידי ביטוי ביצירתה יוצאת הדופן.

בהשתתפות אחייניותיה עדה ורדי ועלמה כהן ורדי וחברתה הקרובה יפה גאון.

Nurit Karlin – between New York and 
Tel Aviv 
A panel on Nurit Karlin, cartoonist and artist, who died April 2019
Moderator: Galit Gaon

One of the first women cartoonists, and one who proved influential in 
her field, Karlin who died suddenly at 81, will be remembered by her 
nieces, Ada Vardi and Alma Cohen-Vardi and close friend, Yaffa Gaon.

כ־60 דקות | למבוגרים ולצעירים <

שבת, 3.8, שעה 17:30, ק.ק חדר סדנאות
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המערב הפרוע בקומיקס
 הרצאה

אלי אשד

בהרצאה ידון חוקר התרבות אלי אשד בז׳אנר המערב הפרוע כפי שהשתקף 
בקומיקסים האמריקאיים )ג׳ונה הוקס(, האיטלקיים )טקס, תולדות המערב 
הפרוע, זאגור(, הגרמניים )סיפורי קרל מאי( והצרפתיים. הוא יסביר מדוע היה 
הז׳אנר כה פופולרי )ועדיין נותר כך(, ומה הדומה והשונה בגלגוליו של המערב 

הפרוע בקומיקסים של יוצרים מארצות שונות.

כ־60 דקות | לילדים מגיל 11 <

חמישי, 1.8, שעה 14:30, ק.ק חדר סדנאות

רפרנס לשם השוואה
 הרצאה

גלעד סליקטר

יוצרים רבים משתמשים בצילומים מבוימים באיור ובקומיקס כדי לאפיין את 
הדמויות ואת העולם שאותו הם מאיירים. גלעד סליקטר מדבר על הדרך שבה 
הוא משתמש בציורי רפרנס למיגוון אלמנטים ביצירתו וגם על שימוש ברפרנס 

אצל אמנים נוספים מתחום האיור, הקומיקס והקולנוע.

כ־60 דקות | לנוער ולמבוגרים <

שבת, 3.8, שעה 18:00, ק.1 חדר סדנאות

ההיסטוריה מבעד לקומיקס
 הרצאה

דניאל ליכטר

הקשר בין קומיקס והיסטוריה ארוך כמו... ההיסטוריה עצמה. דניאל ליכטר, יוצר 
״האקדמיה המצוירת״, קומיקס חינוכי לילדים על דמויות מההיסטוריה, יציג 
דוגמאות לספרי קומיקס מרחבי העולם, שלקחו את מקצוע ההיסטוריה המשעמם 

בבית הספר ובעזרת הקומיקס הצליחו להפוך אותו לתחום מעניין ומרתק.

כ־60 דקות | לנוער ולמבוגרים <

חמישי, 1.8, שעה 16:00, ק.ק חדר סדנאות
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מגנטו צדק?
 הרצאה

חגי נוימן

למה ואיך הפך מגנטו למייצג של הציונות )ולאו דווקא באור שלילי(? מדוע 
דרקולה מהוטל־טרנסילבניה מייצג את יהדות ארצות הברית? ואיך החינוך של 
אבא סופרמן הוביל לכל זה? היהודים, פחות או יותר, המציאו את ז׳אנר גיבורי 
העל, ועל כן יש להם חלק מרכזי ביצירת האנימציה. בהרצאה נבדוק איזה מסרים 
עולים בין המשבצות ובין הפריימים ביחס לשאלה שהכי מטרידה אותנו - איך 

לעזאזל מתמודדים עם האנטישמיות שפשוט מסרבת להסתלק?

כ־60 דקות | לילדים מגיל 12 <

שישי, 2.8, שעה 12:00, ק.ק חדר סדנאות

קומיקס - הרצאות

איך הפכתי לאיש כחול
 הרצאה

נדב נחמני

נדב נחמני מספר את סיפור חייו - איך התאהב בעולם האנימציה והקומיקס
ואיך התחיל ליצור קומיקס יומי על חייו. הסטריפים בכיכובו של האיש הכחול 
צברו פופולריות רבה ברשתות החברתיות והובילו אותו לעבוד על רומן גרפי 
אוטוביוגרפי שלם. דרך הקומיקס של האיש הכחול נעסוק בשאלות כגון: האם 
הזיכרונות שאנו מריצים בראש מגדירים אותנו או מגבילים אותנו? האם האהבה 
המיוחלת שווה את המחיר של השקר? האם יש הזדמנות לחיים אחרים מעבר 

לסיפורים שאנו נאחזים בהם? והאם יש אפשרות לחיים חופשיים יותר?

כ־60 דקות | לנוער ולמבוגרים <

חמישי, 1.8, שעה 19:00, ק.ק חדר סדנאות

משחקי הקאץ׳
 הרצאה

שחר קרן

על תהליך היצירה מאחורי עמוד הקומיקס המצליח ״משחקי הקאץ׳״.
בהרצאה יסופר על הרקע שהוביל את שחר קרן ליצירת הקומיקס העוסק 
בעיקר באהבה לשפה. שחר יציג כיצד שימוש הומוריסטי במילים, בביטויים 
ובסלנג יום־יומי מנגיש את אהבת השפה לקהל הצעיר. בסיום ההרצאה ייצור 

איור משעשע בשיתוף הקהל.

כ־60 דקות | לילדים מגיל 10 <

חמישי, 1.8, שעה 13:00, ק.1 חדר סדנאות

דינומאניה
 הרצאה

בת־חן צרפתי

הצטרפו אלינו למסע גילוי הדינוזאורים דרך אנימציות שונות ומשונות: מראשית 
האנימציה ועד ימינו, מאנימציה קלאסית מצוירת, דרך אנימציית סטופ מושן ועד 
לאנימציית CGI. במסע שלנו נראה איך גילוי הדינוזאורים וגילוי האנימציה התפתחו 
במקביל. נלמד על התרומה של האנימציה לחקר הדינוזאורים, ועל התרומה של 
חקר הדינוזאורים לאנימציה. ההנאה מובטחת, הכינו את עצמכם גם להפתעה!

בת־חן צרפתי היא אנימטורית ומאיירת וחוקרת דינוזאורים מושבעת.

כ־60 דקות | לילדים מגיל 8 <

חמישי, 1.8, שעה 11:30, ק.ק חדר סדנאות
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מה היה קורה אילו גיבורי העל היו חיים
ופועלים בישראל?

 הרצאה
מתן כהן

מה היה קורה אילו באטמן היה נוסע באיילון? אילו ספיידרמן היה שומר שבת? 
אילו הפלאש היה נאלץ להתמודד עם דואר ישראל? 

מתן כהן מספר על תהליך יצירת הקריקטורות הפופולריות המציגות סיטואציות 
בנאליות מהמציאות הישראלית, אשר לתוכן נכנסו )בעל כורחן( דמויות גיבורי 
העל המוכרות, על התגובות השונות והמשונות שקיבל )החל במחמאות וכלה 
באיומים( ועל הקריקטורות שפורסמו בתחילה בעמוד הפייסבוק והתגלגלו 

בהמשך להרצאות, עיתונים ואתרים.

כ־60 דקות | לילדים מגיל 13 <

שבת, 3.8, שעה 13:00, ק.ק חדר סדנאות

״אנא התנהגו בטבעיות״
 הרצאה

עדי קפלן ושחר כרמל

בשנת 2016, יחד עם המוסיקאית שירה לגמן והאנימטור שחר דייויס, יצרו בני 
הזוג שחר כרמל ועדי קפלן שלושה סרטונים קצרים )כ־7-6 דקות כל אחד( על 

פי שלושת הסיפורים ברומן הגרפי שלהם ״אנא התנהגו בטבעיות״.
במפגש יספרו בני הזוג אודות הספר וכיצד הפכו הסיפורים לסרטונים, שנוצרו 

בכלל עבור מופע בשם ״הפסנתרנית״ )הועלה ב״תיבה״ ובמקומות נוספים(.

כ־60 דקות | לצעירים ומבוגרים <

שישי, 2.8, שעה 13:30, ק.ק חדר סדנאות

הכנופיה
 קרן כץ, הדר ראובן, עובדיה בנישו, הילה נועם 

ועומר הופמן )האמדראם(

מנחה: ערן הדס, אורחים: גפן רפאלי ושמרית אלקנת 

שיחה עם חברי האמדראם על פעולתם כקבוצת קומיקס ועל מפגשיהם עם 
קולקטיבים נוספים בארץ ובעולם. 

חברי הקבוצה יציגו את הדרך האישית שכל אחד מהם עבר כחלק מהקבוצה. כל 
אחד יציג מנקודת מבטו כיצד הם מבינים את הקשר בין קבוצה ליצירה בהקשר 
של מדיום הקומיקס, וישתף את הקהל בדרכים המעשיות של הקבוצה לשמר 
את הקשר כקולקטיב לאורך זמן. בנוסף, האמדראם יציגו שלבי עבודה מתקדמים 

על האנתולוגיה הרביעית שלהם ״Wishful Thinking״. 

כ־60 דקות | לצעירים ומבוגרים <

שבת, 3.8, שעה 14:30, ק.ק חדר סדנאות

מארוול נגד די.סי.
 הרצאה

דני אמיתי ויובל שרון - קומיקס וירקות

מארוול שחררו השנה לאוויר את סרט הקומיקס המצליח בכל הזמנים, שגרף 
למעלה מ־2 ביליון דולר!!!

השאלה הגדולה היא איך זה מתבטא בסדרות הקומיקס של מארוול אם בכלל?
בהרצאה השנה נבדוק אילו חידושים מארוול הציגו בסדרות הקומיקס השונות 
שלהם ומה ״החברים״ שלהם בדי־סי עשו בינתיים. בנוסף, נדבר קצת על משפחה 

שנעלמה כליל מדפי הקומיקס ועכשיו חוזרת בגדול: ארבעת המופלאים.

כ־60 דקות | לילדים מגיל 12 <

שבת, 3.8, שעה 16:30, ק.1 חדר סדנאות



קומיקס - תחרות

קומיקסאי נולד 2019
הכישרון של המוזיאון 

גמר תחרות הקומיקס ע״ש לירן סעדיה
בהנחיית אורי פינק

אנחנו מחפשים דמות קומיקס 
למוזיאון הישראלי לקריקטורה וקומיקס חולון!

תחרות הקומיקס הגדולה בישראל, המחפשת זו השנה ה־15 את היוצרים 
המבטיחים בתחום הסיפורים המצוירים, מחפשת הפעם את דמות הקומיקס 
שתהיה הפרזנטור של אחד המקומות החשובים ביותר לקומיקס הישראלי - 

המוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס חולון! 

כמדי שנה, הגמר הגדול של ״קומיקסאי נולד״ ייערך במסגרת פסטיבל אנימיקס 
ויתקיים ב־1 באוגוסט בסינמטק תל אביב. 

באירוע יציגו הפיינליסטים את עבודותיהם בפני הקהל באולם ובפני צוות שופטים 
ססגוני שיקבע מי יזכה בפרסים יקרי ערך, מי יקבל מדור קבוע בעיתון ״זבנג!״, 
ומי יהיה השנה גם חלק מהמוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס חולון!!! 
הכניסה לאירוע חופשית. הפרסים: תלושי קניה ב״קומיקס וירקות״ מתנת משפחת 

סעדיה; ציוד ציור מתנת ״ארטא״.

לירן סעדיה ז״ל
לירן, בן העיר קרית שמונה, ביטא כישרון מיוחד בתחום האמנות והמוזיקה. 
עוד בהיותו ילד צעיר גילה אהבה ומשיכה לאמנות הקומיקס, התמסר לה, החל 

למד אותה באופן עצמאי ויסודי, ואף פיתח סגנון ייחודי משלו. 

כישוריו האמנותיים הביאו אותו לכתיבה בעיתון המקומי ״מידע שמונה״, שם זכה 
לפינה קבועה שבה הציג מדי שבוע את עבודותיו. מאוחר יותר, החלו עבודותיו 

להתפרסם גם ב״מעריב לילדים״.

בשנת 2006, במלחמת לבנון השניה, נהרג לירן, כלוחם קרבי של סיירת גולני. 
מאז שנת 2007 מתקיימת מדי שנה התחרות ״קומיקסאי נולד״ על שמו של 

לירן סעדיה, תחת שרביטו של היוצר אורי פינק, במסגרת פסטיבל אנימיקס.

כ־60 דקות | למבוגרים <

חמישי, 1.8, שעה 14:30, אולם 2, כניסה חופשית
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בית חרושת לקומיקס!
4 סדנאות קומיקס בהגשת אורי פינק

אורי פינק מקדיש השנה את סדנאות הקומיקס שלו כדי לזעזע את 
תעשיית הקומיקס המקומית והופך אותן לפס ייצור של חוברות 

קומיקס מגניבות - שאתם תיצרו! כל מפגש יוקדש לסוג מסוים של 
קומיקס וכל משתתף יוכל להכין חוברת קטנה פרי עטו.

קומיקס - סדנאות

איזה צחוקים!
סדנת קומיקס #1 בהגשת אורי פינק

בואו להכין חוברת קטנה על 
דמות מצחיקה שתמציאו. תוכלו 

לנצל את ההזדמנות ולצחוק 
מדברים שמרגיזים אתכם!

60 דקות | לילדים מגיל 9 <

שלישי, 30.7, שעה 19:00, ק.1 חדר סדנאות

קומיקס חייזרי
סדנת קומיקס #4 בהגשת אורי פינק

בקומיקס אפשר להמריא לעולמות 
מופלאים מבלי לקום מהכיסא. בואו להכין 
חוברת קטנה על הרפתקה חללית בעולם 

בדיוני מבלי להתרסק כמו ״בראשית״.

60 דקות | לילדים מגיל 10 <

שבת, 3.8, שעה 11:30, ק.ק חדר סדנאות

למה לי פוליטיקה עכשיו
סדנת קומיקס #3 בהגשת אורי פינק

לא משנה מי ייבחר בבחירות הקרובות, אין 
זמן טוב יותר להכין חוברת שבה מככבים 

הפוליטיקאים שלנו, שלפעמים גורמים לנו 
להרגיש שאנחנו חיים בקומיקס.

60 דקות | לילדים מגיל 10 <

שישי, 2.8, שעה 14:30, ק.ק חדר סדנאות
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סופר קומיקס!
סדנת קומיקס #2 בהגשת אורי פינק

זה מטוס?! זו ציפור?! לא זו חוברת 
הקומיקס שהכנתם על גיבור העל 
שיצרתם. האם הוא יצליח לעצור 

את כוחות הרשע עד סוף הסדנה?

60 דקות | לילדים מגיל 9 <

רביעי, 31.7, שעה 16:00, ק.1 חדר סדנאות
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ציור דמויות למתחילים
 סדנה

ערן אביאני

אם תמיד רציתם לצייר את דמויות הקומיקס האהובות עליכם, או ליצור דמויות 
משלכם, ערן אביאני - מחבר המדריך לציור קומיקס – נמצא כאן כדי ללמד 

אתכם כיצד לעשות זאת מהקו הראשון ועד לדמות המלאה.

כ־60 דקות | לילדים מגיל 8 <

רביעי, 31.7, שעה 13:00, ק.1 חדר סדנאות

סדנה לעיצוב דמות
 סדנה

נדב נחמני

במהלך הסדנה נלמד מה מרכיב דמות, נכיר סטראוטיפים קריקטוריים, ונשמע 
על ההבדלים בין מאפיינים פנימיים למאפיינים חיצוניים, על מאפיינים של 
דמויות רעות מול דמויות טובות ועוד. בחלקה השני של הפעילות נבנה/נצייר 

דמות שנמציא בעצמנו.

כ־60 דקות | לילדים מגיל 10 <

חמישי, 1.8, שעה 10:00, ק.ק חדר סדנאות

תגלית מספינה טרופה
 סדנה

רחל אחונוב

הרפתקה מצוירת במצולות. מסע בעקבות איים אבודים, מגלי יבשות, שודדי 
ים ויצורי מעמקים. בסדנה ניצור קומיקס בהשראת תעלומות ימיות, קברניטים 

נועזים, דמויות משחק ומוסיקה המשלבת הקלטות מעולם המים.

כ־60 דקות | לילדים מגיל 8 <

רביעי, 31.7, שעה 10:00, ק.ק חדר סדנאות

דמויות חסרות בושה
 סדנת פיסול ראשים קריקטוריים

רויטל אריאלי, מעצבת דמויות ופסלת

איפה מסתתר קו הטמטום? קו העורמה? היוהרה, התמימות, הרחמים העצמיים? 
איך מנמיכים ומעלים איי־קיו במחי יד?

שנרצה  בדמות  הנפש  תכונות  של  הפיסית  ההתגלמות  על  נדבר  בסדנה 
להמציא )רצוי מוקצנת וחסרת בושה( במבנה הראש, הגוף, היציבה וההבעה 
שלה. נבדוק איך ניתן להקצין עד גיחוך את המבנה האנטומי, לערב אותו עם 
אנטומיה והבעה של חיות ולהגיע לזיקוק של טיפוס מאופיין. כבר בעולם העתיק 
גילו הוגים כי תכונות האישיות מקבלות ביטוי ויזואלי, כששרירי ההבעה משפיעים 
וחורתים אותן על תווי הפנים. אלכסנדר מוקדון בחר את מצביאי החילות שלו 
על פי ניתוח תווי הפנים שלהם והגיע עם זה רחוק מאוד. לא נשתמש בידע כדי 
לכבוש את אירופה, אבל נערוך סקיצות של טיפוסי הדמויות שנמציא ונפסל 

ראשים קטנים ומאופיינים, מחימר.

כ־70 דקות | למבוגרים ולנוער מגיל 12 <

שבת, 3.8, שעה 15:00, ק.1 חדר סדנאות

קומיקס - סדנאות
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חוגגים עם ארתור ובלו
 סדנה

דובי קייך

דובי קייך, הקומיקסאי הוותיק שסדרת הקומיקס שלו ״ארתור ובלו״ מתפרסמת 
כבר יותר מעשרים שנה, ינחה סדנת קומיקס לילדים. בסדנה יציג תהליכי עבודה, 

ידגים כיצד הוא מצייר וינחה את הילדים ביצירת קומיקס משעשע משלהם.

כ־60 דקות | לילדים מגיל 7 <

שלישי, 30.7, שעה 16:30, ק.1 חדר סדנאות

רביעי, 31.7, שעה 10:00, ק.1 חדר סדנאות

שבת, 3.8, שעה 10:00, ק.1 חדר סדנאות

סדנת פלסטלינה
 סדנה

נעם רז

קרנבל של פלסטלינה במפגש חוויתי ומעשיר עם אמן הפלסטלינה נועם רז.
בסדנה תוכלו ללמוד כיצד ליצור דמויות פלסטלינה צבעוניות, שמחות ומרהיבות, 

אשר ילוו אתכם חזרה הביתה.

כ־60 דקות | לילדים מגיל 7 <

רביעי, 31.7, שעה 11:30, ק.1 חדר סדנאות

שישי, 2.8, שעה 13:00, ק.1 חדר סדנאות

קומיקס בסמטארטפון
 יוצרים קומיקס באמצעות צילום הציור בסמארטפון

עופר זנזורי

המשתתפים בסדנה יקבלו סדרת איורים של דמויות, ישמעו הרצאה קצרה 
העוסקת בסטורי טלינג ובהמשך ינתחו קטעי סיפור קיימים על מנת לבצעם 
הלכה למעשה בקומיקס. לפני תחילת העבודה המשותפת ניצור קבוצת וואטסאפ 
ונשתף בה את הצילומים המבוצעים. המשתתפים יבצעו את הפעולות הבאות: 
יגזרו את הדמויות מתוך הניירות; יבנו את הקומפוזיציות בהתאם לניתוח העלילה; 
יוסיפו בלוני דיבור; יצלמו את הפריים המוגמר בסמארטפון; ישתפו בוואטסאפ.
וואטסאפ  ועם  תקינה  כשהמצלמה  סמארטפון  עם  לסדנה  להגיע  רצוי 

לעבודה משותפת.

כ־60 דקות | לילדים מגיל 9 <

רביעי, 31.7, שעה 13:00, ק.ק חדר סדנאות
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העתקה או ציור מהראש?
 סדנה

עומר ארטיסטה אלמליח

צא לכם לצייר דמות קיימת ולהיות מואשמים בהעתקה? אל דאגה, יש 
בהחלט תועלת בהעתקת דמויות, אבל זה רק השלב הראשון בדרך להיות 
אמן דגול. בסדנה נלמד שיטות מתוחכמות להעתקה ואיך לקחת את מה 
שלמדנו לשלב הבא וגם מעבר לו. נלמד שיטות מחקר, איך לומדים דמות 
לעומק, איך מעתיקים אותה, ואיך מציירים את הדמות בכל פוזה שבא לנו 

על סמך המחקר שביצענו.

כ־60 דקות | לילדים מגיל 8 <

רביעי, 31.7, שעה 14:30, ק.1 חדר סדנאות

יצורונים
 סדנה

נירמו )ניר מולד(

סדנת אנימציית סטופ־מושן בה נלמד מניר מולד )נירמו( כיצד יוצרים סרטוני 
אנימציה משעשעים וגמישים בעזרת לושלוש )פלסטלינה סינטטית(. משתתפי 

.Stop Motion Studio הסדנה מתבקשים להוריד )בחינם( את האפליקציה

כ־60 דקות | לילדים מגיל 9 <

חמישי, 1.8, שעה 15:00, ק.1 חדר סדנאות

אקשן מנגה בכל הכח
 סדנה

גיא לנמן

תמיד רציתם לדעת איך להפוך את הדף שלכם לשדה קרב? איך הופכים דף חלק 
לזירת לחימה או סצנת אקשן? המנגה, הקומיקס היפני, ידוע ביצירת סיפורים 
שלמים מלאים בקרבות, בתחרויות ובתנועה עוצרת נשימה שיוצאת מתוך הדף. 
בסדנה זו נדבר על תנועה ודינמיות ביצירת דף הקומיקס ואילו כלים משתמשים 
בקומיקס היפני כדי ליצור אווירה שכזו. עם גיא לנמן, יוצר כותר הקומיקס אקשן 

בסגנון מנגה הישראלי: ״ארדור״.

כ־60 דקות | לילדים מגיל 11 <

שלישי, 30.7, שעה 16:00, ק.ק חדר סדנאות

קומיקס - סדנאות
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מה הסטורי שלך
 סדנה

ארז צדוק

בעידן בו כולם משתפים את סיפוריהם היומיומיים ברשתות החברתיות, 
הקומיקס יישאר תמיד הדרך הטובה ביותר לעשות זאת. ארז צדוק, אמן הקומיקס 
האינסטגרמי )100 אלף עוקבים!!!(, ילמד כיצד לפרק מקרה אמיתי שקרה לכם 
לכדי ארבעה ריבועי קומיקס בלבד, וכל זאת באמצעות הכלים שיש למדיום 

הנפלא הזה להציע לנו.

כ־60 דקות | לילדים מגיל 8 <

שבת, 3.8, שעה 13:30, ק.1 חדר סדנאות

קרנבל החיות
 סדנה

עמוס אלנבוגן

מה יש לזברה מתחת לפיג׳מה? האם צבים מקבלים צו גיוס? מה הקשר בין 
תיבת נוח להומור וקריקטורה? וגם דינוזאורים, דודואים ושאר נכחדים. סדנה 
נוסטלגית בהנחיית עמוס אלנבוגן, שתחזיר את בעלי החיים שהיו כאן. אם לא 

לחיים, אז לפחות ללוח הציור. מישהו אמר זאב טסמני?

כ־60 דקות | לילדים מגיל 9 <

שבת, 3.8, שעה 16:00, ק.ק חדר סדנאות

כלב אחרי בנאדם
 סדנה

ארז צדוק

מכירים את האנשים האלה שמזכירים לכם את חיות המחמד שלהם? שאלתם 
את עצמכם איך זה קורה? האמת, זה לא ממש משנה, העיקר שזה משעשע. ארז 
צדוק, אמן פרצופים וחובב חיות מושבע )לפחות כשהן מצוירות על הדף(, ילמד 

כיצד לעצב דמויות אנושיות מצחיקות בהשראת חיות המחמד שלהן.

כ־60 דקות | לילדים מגיל 7 <

שישי, 2.8, שעה 11:30, ק.1 חדר סדנאות
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״האקדמיה לציור״
 סדנה

דניאל ליכטר

דניאל ליכטר, יוצר ״האקדמיה המצוירת״, קומיקס חינוכי על דמויות מההיסטוריה, 
יציג בסדנה איך לוקחים דמות היסטורית אמיתית ועושים ממנה קומיקס. 

נלמד איך לצייר את הדמות בדגש על מבנה פנים, גוף והבעת רגשות. לאחר 
מכן יחולקו משפטים מההיסטוריה, המהווים יחד סיפור שלם, והילדים ישלימו 

אותם על פי הבנתם ועל פי דמיונם ויציירו את הקומיקס.

כ־60 דקות | לילדים מגיל 8 <

שישי, 2.8, שעה 10:00, ק.1 חדר סדנאות

גיבורי על ובע״ח
 סדנה

עופר זנזורי

כל כך הרבה גיבורי על נוצרים בהשראה של בעלי חיים. בסדנה נכיר את גיבורי 
העל ונדבר על הדרך בה נולדה ההשראה ונוצרו ההשפעות שהביאו לעיצוב 
הדמויות. נבחן אפשרויות חדשות לשימוש בבעלי חיים שעדיין לא הטביעו את 
חותמם בקומיקס, נתרגל עיצוב של דמויות, ונבחן כיצד כל אחד מהמשתתפים 
ביטא את ההשראה של בעל החיים על עיצוב הדמות שלו. לעיצובי הדמויות נוסיף 

בלוני דיבור ואף נעצב את הנבל המושלם עבור הגיבור החדש.

כ־60 דקות | לילדים מגיל 9 <

שבת, 3.8, שעה 10:00, ק.ק חדר סדנאות

טעויות של מתחילים
 סדנה

תומיקס

איך בונים עמוד קומיקס שנראה טוב? למה צריכים קודם לכתוב את הטקסט ורק 
אז לצייר? תומיקס מלמד מאיזה טעויות נפוצות יש להיזהר כשאתם עובדים על 
הקומיקס שלכם, וכן טכניקות ושיטות עבודה שיעזרו ליוצרי קומיקס מתחילים 

להשתפר ולהתקדם.

כ־60 דקות | לילדים מגיל 9 <

רביעי, 31.7, שעה 11:30, ק.ק חדר סדנאות

קומיקס היברידי
 סדנה

המוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס

צוות המוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס מתארח גם השנה בפסטיבל לסדנה 
שכולה היברידים. בסדנה נכיר סוגים שונים של היברידים, החל בחפצים מהיומיום 

ועד לדמויות קומיקס היברידיות, ונצייר היברידים פרי דמיוננו בספרון אישי.

כ־60 דקות | לילדים מגיל 8 <

שבת, 3.8, שעה 11:30, ק.1 חדר סדנאות

קומיקס - סדנאות
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איזה טיפוסים מוזררים... ומצחיקים
מפגש מצויר, מלא דמיון והומור עם המאייר דודי שמאי

נפגוש דמויות וטיפוסים שונים ונלמד לאפיין אותם, נראה מה קורה כשגלידה 
פוגשת ראש קירח, לאיזה איש יש ראש מפרוסה של לחם, ואיך מבננה פשוטה 

יוצרים מכשפה משוגעת!

כ־60 דקות | לילדים מגיל 8 <

חמישי, 1.8, שעה 10:00, ק.1 חדר סדנאות

מלכוד פרעוני
 סדנה

רחל אחונוב

מסע מצויר אל נסתרות מצרים העתיקה וצופן הפירמידות.
ניצור קומיקס בהירוגליפים )כתב החרטומים( בהשראת יוצרים וגיבורים עכשוויים 
)בבא, בלשזר, טינטין, אסטריקס ואחרים( שהושפעו מסוד ההגדה וחידת המגילות 

הקדומות. בליווי ספרי תלת ממד, דמויות משחק, מוסיקה מיוחדת ועוד.

כ־60 דקות | לילדים מגיל 8 <

שישי, 2.8, שעה 10:00, ק.1 חדר סדנאות

אתגר יוצרי הקומיקס
 סדנה

טל מיכלס

אוהבים לצייר קומיקס? בואו להשתתף באתגר הגדול של אנימיקס! 
בואו להשתתף בחוויה המשלבת הדגמה חיה איך יוצרים קומיקס לצד יצירת 
קומיקס בהדרכת מורי קומיקס ואמנים שונים. מי שיצליח באתגר ייבחר להיות 
חלק מחוברת קומיקס חדשה. האירוע מתקיים בארגון ובשיתוף קולקטיב 
הקומיקס ״יוצרים ביחד״, בהשתתפות: דניאל ליכטר, עומר ארטיסטה אלמליח, 

עופר זנזורי, שלומי צ׳רקה ועוד.

כ־60 דקות | לילדים מגיל 9 <

שלישי, 30.7, שעה 17:30, ק.1 חדר סדנאות 

סדנת ציור בפלסטלינה
 סדנה

שחר ליבוביץ׳

סדנה חווייתית לכל המשפחה, שבה ניצור דיוקן אישי מפלסטלינה בשילוב 
אלמנטים מהטבע ומחומרים ממוחזרים. בסדנה נכיר את העולם הצבעוני, 
המרתק והאינסופי שנקרא פלסטלינה, המספק לנו שלל דמויות ואפשרויות יצירה.

כ־60 דקות | לילדים עד גיל 5 בליווי מבוגר <

חמישי, 1.8, שעה 12:00, ק.1 חדר סדנאות
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שוקומיקס - כותרים חדשים

סמטאות הזעם
אתגר קרת ואסף חנוכה 

ספר הקומיקס המצליח בהוצאה מחודשת 
עם שני סיפורי קומיקס חדשים!

למבוגרים ולנוער 
<< דוכן מס׳ 37

הי, מישהו שומע אותי
אורית עריף 

רומן גרפי אוטוביוגרפי עצוב, מצחיק ומעורר 
הזדהות על אשה מטבעון, בדיכאון, הסובלת 

מבעיית פריון.
למבוגרים ולנוער 

<< דוכן מס׳ 37

איה 50
נעה כ״ץ 

נובלה אוטוביוגרפית על מאורעות חייה של 
היוצרת נעה כ״ץ, מן היום בו היא נולדה ועד 

מכירת בית ילדותה, בית מספר 50 ברחוב 
איה בכרמיאל.

למבוגרים ולנוער 
<< דוכן מס׳ 31

חמישה ימים להשמיד 
את העולם

טלי סמו 

טלי מתערבת עם השטן שהיא תצליח 
לנהל את הגהינום והוא לא יצליח לשרוד 

בחטיבת הביניים.
לילדים ולנוער 
<< דוכן מס׳ 17

חוצי
הילה נעם 

חּוצי הוא חתול פרוותי שנהנה מהחיים, אוהב 
לטייל בשכונה, לישון על עצים גבוהים, לצוד 

ציפורים ולקבל ליטופים מבני אדם אקראיים. 
יום אחד חוצי מביא בפרווה שלו משהו מבהיל 

ולא צפוי. 
<< דוכן מס׳ 24

In the Likeness of
ניר לוי 

אנתולוגיה המורכבת מ־4 סיפורי קומיקס. מד״ב 
בנושאי אדריכלות, טכנולוגיה וריאליזם מאגי.

למבוגרים
<< דוכן מס׳ 6

מרכול יכול
שחר קרן 

 בטטה שנלחמת באויבי הסופר 
בעזרת משחקי מילים מטופשים!

לכל הגילאים 
<< דוכן מס׳ 16

האקדמיה המצוירת 3 - 
ממציאי המחשב

דניאל ליכטר 

סיפורי קומיקס מרתקים ומצחיקים על כמה 
מהנשים והגברים שהמציאו את המחשב. 

לכל הגילאים
<< דוכן מס׳ 33

היסודות
סימון מלכה 

 שלושה גיבורים בחיפוש אחר היסודות 
הכימיים המרכיבים את היקום.

לילדים ולנוער 
<< דוכן מס׳ 26

My Tech Life Vol.2
ערן שביט 

 - My tech life האוסף השני של
בלוג הקומיקס הראשון על החיים בהייטק.

למבוגרים ולנוער
<< דוכן מס׳ 28

תיקי
דנה ברלב 

קומיקס על הכלבה תיקי.
לכל הגילאים 

<< דוכן מס׳ 30
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2112
מתן כהן 

קומיקס מדע בדיוני בו מתן מנסה לדמיין איך 
תראה ישראל בעתיד של עוד כ־100 שנים. 
חזון דיסאוטופי לעתיד שאולי יכול לקרות.

לנוער ולמבוגרים
<< דוכן מס׳ 11

שורטיז 2
תומיקס 

עוד קומיקסים קלילים מהסקצ׳בוק של תומי 
על כל מיני דברים: ממקרים אמיתיים מצחיקים 

שקרו ועד רעיונות מבדרים לקומיקסים שצצו 
לו בראש!

<< דוכן מס׳ 15

Eardor 5
גיא לנמן ונמרוד פרידמן 

קומיקס פנטזיה - המשך הרפתקאותיהם של 
בלייר וגארמר.

לנוער
<< דוכן מס׳ 32

חשבון של הנפש
גיא לנמן ונמרוד פרידמן 

רומן גרפי - בעולם הבא, גן עדן מתנהל כמו 
משרד ממשלתי המערים קשיים בירוקרטים על 

כל נשמה המבקשת להיכנס. 
לנוער ולמבוגרים

<< דוכן מס׳ 32

The Unstoppables
 Michael Pik

פארודיה על סרט הפעולה עטור הכוכבים, 
המשחקים חבורת שכירי חרב חסרי פחד 

הנקראים להציל את העולם.
לכל הגילאים

<< דוכן מס׳ 36

 הגדה של פסח - 
הסיפור המצויר

ג׳ורדן ב׳ גורפינקל וארז צדוק 

הגדה של פסח - הסיפור המצויר מביאה 
אל הקורא את סיפור יציאת מצרים בצורה 

החווייתית ביותר, באמצעות סיפור קומיקס 
מרתק לצד נוסח ההגדה המקורי בעברית. 

<< דוכן מס׳ 14

צה״ל סנפאי
גל פרס 

קומיקס מצחיק עצוב על חיי היומיום של חבורת 
חיילים.

למבוגרים ולנוער
<< דוכן מס׳ 36

ניצה וסינדי בחלל
ניר שחרור 

מסע הרפתקאות פרוע של ברווזה עצבנית 
ותרנגולת גומי.
לכל הגילאים 

<< דוכן מס׳ 21

זנזי 7 - כדורגל בשכונה
עופר זנזורי 

פרק שביעי בסדרת הקומיקס - 
זנזי הפעוט הענק.

לפעוטות 
<< דוכן מס׳ 18

 הרפתקאותיו של 
 קוונטין אלפא - 

העתיד כבר לא כשהיה
אביב ציפין 

קוונטין אלפא חוזר! הזמן חזר לזרום - אבל האם 
זה מספיק בשביל להציל את העתיד? 

לכל הגילאים
<< דוכן מס׳ 29
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גמר חתימה טובה :(

זה המקום 
להחתים את 

המאיירים 
שאהבתם!
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