
17:00 התבגרות ארבעה סרטי ביכורים 
סינמטק 1

19:30 קבלת פנים

20:30 הקרנת בכורה ארבעה סרטי גמר 
סינמטק 1

22:15 טקס חלוקת פרסים

קולה של הרוח
The Voice of the Wind

Director: Nathan Mourer בימוי: נתן מורה 
 שחקנים: ריקו פרץ, יאיר נשר

 ישראל 2019, 9 דקות, עברית

איתי מתקשה להתגבר על מות אמו ושומע את קולה ברוח. אביו, 
שעבורו העבודה קודמת לכל, מתחיל להבחין שמשהו אינו כשורה.

תותח
Hot Shot

 Director: Adam Barshai בימוי: אדם ברשאי
שחקנים: אורין מוריס, דניאל בוצר, עידית ברשאי, 

פבלו זלצמן
ישראל 2019, 12 דקות, עברית

גלעד יכול היה להיות כל מה שהוא רוצה, אבל הוא לא רוצה. הוא 
חזר לחיות בדירה בקיבוץ ולמד לחיות עם מה שיש, או כך לפחות 

הוא חשב, עד שאחיו הצעיר בא לביקור מאמריקה. 

משחק אחרון
Last Game

Director: Jordan Sultana בימוי: ג�ורדן סולטנה
משחק: יוסף אבו ורדה, אריה צ�רנר, שולה רווח 

ישראל 2019, 12 דקות, עברית

בני, עובד שנים רבות כמפעיל אולם באולינג שכונתי. ארז, בעל 
�האולם וחברו של בני, מחליט למכור את המקום. בניסיון אח

 �רון לשנות את ההחלטה, בני מזמין את ארז ל�משחק אחרון
שיכריע את גורל המקום. והמשחק מתחיל...

בחורה על אופניים
Girl on a Bike

Director: Thekra Zohir Makalda בימוי: דיקרא מקאלדה
שחקנים: למיס עמאר, גלאל מסארוה, נסרין גנדור, ברוין 

 עזב, אסראא דראושה, עבד אבו שאהין, גאד טנבור, 
אבראהים דאסוקי

ישראל 2019, 9 דקות, ערבית, כתוביות בעברית

�נורה, בחורה ערבייה, אוהבת לרכב על אופניים. הסביבה והמ
שפחה מעדיפים שתשכח מזה. האם נורה תהיה נאמנה לעצמה 

או תיכנע לנורמות החברתיות הסובבות אותה?

גינת הביגוניה
The Bigonya Garden

 Director: Ron Goldin בימוי: רון גולדין
שחקנים: אדם הירש, בר אקרמן, חנה רז, שוהם שיינר

ישראל 2019, 20 דקות, עברית

אדם ובר, שכנים, נפגשים לראשונה בחדר המדרגות בימים 
בהם מלחמה משתוללת בחוץ. בין אזעקה לאזעקה, 

נרקמת ביניהם מערכת יחסים המאלצת את אדם 
להתמודד עם חרדותיו.

הביתה 
Home

Director: Nelly Feldman בימוי: נלי פלדמן
שחקנים: דורין מנדל, דני שטג, אורי סממה, עדי וייס

ישראל 2019, 18 דקות, עברית

דורין מטפלת באביה החולה במסירות רבה. היא תעשה כל 
שביכולתה לדחות את קץ הפרידה, אך המציאות מאלצת 

אותה להתעמת עם פחדיה הגדולים ביותר.

סיבוב שלישי
Round Three

 Director: Shahar Shamay בימוי:שחר שמאי
שחקנים: דינה לימון, רמי ברוך, עופרה ויינגרטן,

גל אביב-קלדרון
ישראל 2019, 20 דקות, אנגלית, תרגום לעברית

אופירה (67), פנסיונרית טרייה, מסרבת להיות קורבן של 
השגרה ומחליטה להחיות חלום ישן - להיות ציירת. ללא 

תמיכה מהקרובים אליה, עומדת אופירה מול הקנבס הלבן 
ומול עצמה, כדי לצייר את שארית חייה.

הארנק 
The Wallet

 Director: Ravid Maimon בימוי: רביד מימון
שחקנים: אורי סממה, דנה פריד, רימון כרמי, יובל ליבני

ישראל, 2019, 27 דקות, עברית/צרפתית, כתוביות בעברית

רגב מגיע בגפו לקולנוע לצפות בסרט, שם הוא מאבד את 
ארנקו. ללא כרטיס, מול כרטיסן מאיים, מוכרת פופקורן 

מקסימה וכייסת בלונדינית מסתורית, רגב יצטרך לתפוס 
את הגנב.

חונכים: 
חיים טבקמן, ליאור נשר, מיה דרייפוס, נעמי שחורי, אונית פורת, ענת צום אילון,

יואב קוש, מיכל ורשאי.

 SZFE- University of Theatre and Film Arts סרטים קצרים זוכי פרסים מביה"ס לקולנוע בהונגריה
Lodz- Film School ומביה"ס לקולנוע בפולין

מצור
 A Siege

 בימוי: איסטבן קובאץ'
 שחקנים: ודרנה בוזינוביק, ראדוז' קופיק, מיראלה למביק

הונגריה 2018, 23 דקות, הונגרית, תרגום לאנגלית

1994, סרייבו. אין חשמל, אין אוכל, כמעט אין מים. העיר תחת 
מצור. תיאה, שאיבדה את בעלה בזמן המלחמה, משתוקקת 
לרחוץ את השיער שלה למרות שאספקת המים נגמרה. היא 

מתחילה במסע נואש בחיפוש אחר מים. לא השכנים שלה וגם 
לא הצלפים יצליחו לעצור אותה.

סאשקה 
Sashka

 Director: Katarzyna Lesisz בימוי: קטרינה לייסיס
שחקנים: דריה פולונינה, מתיוס קרול, אוקסנה טרפנקו

 פולין 2018, 26 דקות, פולנית, תרגום לאנגלית

סאשה, בחורה אוקראינית צעירה, מקבלת הודעה על מותו של 
גבר איתו התחתנה נישואים פיקטיביים בעבור ויזה פולנית. 

הלוויית הבעל, מעניקה לה הזדמנות לפגוש את אהובה פיוטר, 
שאירגן עבורה את 'דיל הנישואין' ועזב אותה ללא הסבר.

המחלקה לקולנוע, הפקולטה לאמנויות- המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל
 טקס חלוקת פרסים במעמד: נשיאת המכללה האקדמית בית ברל, פרופ' תמר אריאב,

דיקאן הפקולטה לאומנויות - המדרשה, גיא בן נר. 

 CINE FORTE INTERNATIONAL 18:30
סינמטק 1


