הספרייה האזורית גן-רווה מזמינה את הקהל
לצפות (באמצעות קישור) בשלושה סרטים:
  17-18בנובמברהמספר העגול
שומרי ים המוות  24-25 -בנובמבר
שיר ערש לעמק  1-2 -בדצמבר

הקישור יהיה תקף למשך  48שעות,
תוכלו לצפות בסרט ,באמצעות קישור,
שיהיה ניתן לקבל ,לאחר פנייה למייל הספרייה:
grsifria@gmail.com
או לטלפון08-9389044 :
צפייה מהנה!

המספר העגול
סרט עלילתי באורך מלא 60 .דק'2021 .
מסע היסטורי ואישי הבוחן כיצד התקבע והתקדש המספר שישה מיליון
כסמל לשואה .ניסיון לפענח את מקור המספר המיתולוגי -
מאיפה צץ המספר? מתי מתחילה ספירת הקורבנות ומתי היא מסתיימת?
מיהו הקורבן הראשון ומיהו האחרון? מהן הבעיות בספירה
והאם נגיע אי פעם למספר המדוייק של הקורבנות היהודים שגבתה השואה?
במאי :דוד פישר
מפיק/ים :דוד פישר ,לי היימן
תסריט :דוד פישר
צילום :רון כצנלסון ,רונן מאיו ,קלאודיו שטיינברג ,לי היימן
עריכה :רון עומר ,הדס איילון ,הילה הרמתי

באדיבות הוט 8

שומרי ים-המוות
ישראל תיעודי 2022

 52 / 76דק'

הסכסוך באזורנו הורג את ים המלח .הוא מתייבש...
שלושה אנשים שהמים מהווים מרכיב מרכזי בחייהם אינם מוכנים לעמוד מהצד
ולחכות :עודד מישראל  -שחיין מים פתוחים ,פעיל סביבה ויזם; יוסוף הפלסטיני –
מציל ותיק בים המלח; מונקט מירדן – מומחה אקולוגי בניהול מים.
יחד הם יוזמים פעולה קיצונית להצלת הים והמרחב כולו מהתייבשות  -הם יחצו
בשחייה את ים המלח מצד לצד ,מירדן לישראל .אף אחד לא עשה זאת בעבר .זה
מסוכן .מטרתם היא לגרום לממשלות שלהם לשבת יחד סוף-סוף ולהתחיל לפעול
למען פתרון.
במאי/ם :עידו גלס ,יואב קליינמן
מפיק/ים :יואב קליינמן ,עידו גלס
תסריט :עידו גלס
צילום :יואב קליינמן
עריכה :ציפי רז
שפת מקור :אנגלית ,עברית ,ערבית
כתוביות :עברית ,אנגלית
מוזיקה :רן בגנו

שיר ערש לעמק
ישראל תיעודי  75 2020דק'
הצייר אלי שמיר מצייר את המראה הנשקף ממרפסת הסטודיו שלו .שדות עד
האופק ,עצי אלון עתיקים ,ודור של חקלאים שהולך ונעלם מהנוף של עמק יזרעאל.
ציורי השמן הגדולים שלו הפכו לפריט מבוקש אצל אספנים בכל העולם .פגישה של
הבמאי בן שני עם ציור אחד כזה ,הולידה רעיון לתעד את הצייר בעבודתו .לאף אחד
מהם לא היה מושג שבמהלך הצילומים הכל ישתנה ,כשסכנה לא צפויה תאיים על
הכישרון של שמיר .הסרט "שיר ערש לעמק" צולם לאורך עשר שנים ובמרכזו
הדמות המרגשת של שמיר והציורים ,שכמו השדות הרחבים של העמק ,משנים את
צורתם מול עינינו עם חלוף הזמן.
במאי :בן שני
מפיק/ים :שולה שפיגל ודנה עדן
תסריט :בן שני
צילום :אוריאל סיני
עריכה :רון עומר

