
3

www.minshar.org.il  03-6887090 :רח‘ דוד חכמי 18 ת“א  טל

אנימציה
גם קולנוע, גם אמנות, גם מקצוע

אמנות משחק ותיאטרון כתיבהקולנוע צילוםאנימציה תקשורת חזותית

מסלול בוגר/ת מנשר ומסלול B.A או“פ
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הגלריה האינטראקטיבית של FEIלילות שאן טיבריום - מופע מים בכינרת  החוויה האולימפית 

מהותי: מרכז המבקרים, מהות החיים הפלנטריום החדש, מוזיאון א“י ביתן ישראל, אקספו 2010בית היוצר של שטראוס 
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עריכה◼◼

צילום ◼◼

בימוי והפקה◼◼

קורסים קצרים:טלוויזיה וקולנוע:

◼◼   Flash
◼◼  Avid
◼◼Premiere, After Effects, Photoshop
◼◼3Dmax, Maya
◼◼Advanced After Effects
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רק מצוירים יש לך בראש?

 בית�הספר לאומנויות התקשורת,
הטלוויזיה והמולטימדיה

www.openu.ac.il/hasifa :להזמנת ידיעון ולהרשמה חייגו 03-7660666 או היכנסו לאתר

לימודי החוץ של
האוניברסיטה הפתוחה

אז כדאי שתזדרז כי ההרשמה לבית הספר חשיפה עומדת להסתיים!
אנימציה ועיצוב בתנועה למדיה חדשה )New Media ( )לימודי יום(

אנימציה ועולמות וירטואליים )לימודי ערב(
אנימציה ומידול תלת ממדיים – תוכנת 3DMAX - מתקדמים )לימודי ערב(

אנימציה ומידול תלת-ממדיים - תוכנת מאיה )לימודי ערב(



ג'ו, אדם ואנדי קיוברט
אוצרים דורית מיה גור ויובל שרון

תערוכה חדשה במוזיאון הישראלי
לקריקטורה ולקומיקס

 התערוכה פתוחה לקהל החל מ־18.8
לרכישת כרטיסים: 03-6521849

www.cartoon.org.il
המוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס

רחוב ויצמן 61, חולון
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www.animixfest.co.il
אנימיקס הפסטיבל הבין-לאומי 

לאנימציה קומיקס וקריקטורה

סינמטק תל-אביב, רחוב שפרינצק 2

ת.ד. 20370 ת"א 61203

טלפון: 03-6060800 | פקס: 03-6962841

חפשו אותנו בפייסבוק: פסטיבל האנימציה 
הקומיקס והקריקטורה

מיקום
אירועי הפסטיבל מתקיימים 

במיתחם סינמטק ת"א
המיכללה לאנימציה

תחבורה

לבאים ברכב פרטי מחוץ לעיר מומלץ לחנות בחניון 
רידינג בצפון העיר ולהגיע באוטובוס לסינמטק

מחיר הארוע
קופה

מכירה 
מוקדמת*

מנויי 
הסינמטק

תוכניות אנימציה 
הרצאות

₪ 37₪ 30₪ 25

35 35₪ 42₪ ₪סדנאות באוהל

25 30₪ ₪ 35 ₪הרצאות

סדנאות בחדר 
מחשבים

₪ 50 ₪ 50₪ 50

סדנאות סטופ 
מושן

₪ 25 ₪ 25₪ 25

אסיף אנימציה 
ישראלית

₪ 25 ₪ 25₪ 25

כרטיס שני חינם תמורת 230 כוכבים 

*מכירה מוקדמת,
בין התאריכים 5-15 באוגוסט

כרטיסים | פרטים ומבצעים

 ניתן להזמין מקומות מראש בקופת
 הסינמטק באמצעות כרטיס אשראי 

 בטלפון 03-6060800 שלוחה 0
www.cinema.co.il או באתר

ליובל ודני
חברינו בקומיקס וירקות

 זוכי פרס
אייזנר 2011

לחנות הקומיקס הטובה בעולם

 שאפו
על השיחוק הענק

תל�אביב

כה
נו

ח
ף 

ס
א

ר: 
איו
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Thanks
The Ministry of Culture and Sport - The Film Council - Eti Choen // The Foreign 
Office - Kashtum // The Rabinowitz Foundation for Culture and the Arts - 
Film Project // Trouillard H.E. Christophe Bigot, French Ambassador in Israel; 
Annette Levy-Willard, Cultural counsellor; Lionel Choukroun, Cultural attaché 
/ French Institute in Israel : Hervé de Colombel, Bruno Valéry, Yaël Baruch, 
Benoit Martin, Anne- Sophie Trouillard // Mediatheque Holon - Alon Sapan 
// The Israel Museum for Cartoons and Comics, Holon - Galit Gaon // Head of 
Israel Cinema Ass. - Dorit Maya-Gur // The Peres Peace Institute - Aliza Savir 
// IDF Radio - Yitzhak Tunik, Gidi Orsher // Channel 1 - Children and Youth 
Dept. - Daniella Gardosh-Santo, Maya Zamir // Logy Channel - Adi Turgeman
To all the crew at the Tel Aviv Cinematheque: Pinny Schatz, Maya Golek, Orli 
Hillel, Haya Harduf, Yuval Karpaf, Yaron Segal, Reuven Brotzky, Amiron 
Iben, Yaron Ben-Haim, Ilana Goldman, Racheli Nir, Talma Cohen, Michal 
Friedman, Michal Matos, Vardit Mezuvar, Avi Sheinfeld, Avital Cnaani, Daniel 
Erhlich, Janna Golan, Yaffa Peer, Feizk, Tony Trin, Paula Barshi and to all the 
cashiers, ushers and cleaners.

תודות
משרד התרבות והספורט - מועצת הקולנוע - אתי כהן // משרד החוץ - קשתו”ם 

// קרן רבינוביץ’ לתרבות ואמנות - פרויקט קולנוע // שגרירות צרפת - מכון 
התרבות הצרפתי: כריסטוף ביקו, שגריר צרפת בישראל, אנט לוי וילרד - יועצת 

התרבות, ליונל שוקרון - נספח התרבות, יעל ברוך, בונואה מרטין, ארווה קולמבל, 
ברונו ואלרי, אן סופי // מדייטק חולון: אלון ספן // המוזיאון הישראלי לקריקטורה 

וקומיקס, חולון: גלית גאון // יו”ר אק”י: דורית מיה-גור // מכון פרס לשלום: 
עליזה סביר // גלי צה”ל: יצחק טוניק, טלי טננבוים, גידי אורשר // הערוץ 

הראשון - מחלקת ילדים ונוער: דניאלה גרדוש-סנטו, מאיה זמיר // ערוץ לוגי: 
עדי תורג’מן.

לכל צוות סינמטק ת”א: פיני שץ, מאיה גולק, אורלי הלל, חיה הרדוף, יובל קרפף, 
ירון סגל, ראובן ברוצקי, אמירוב איבן, ירון בן חיים, אילנה גולדמן, רחלי ניר, תלמה 

כהן, מיכל פרידמן, מיכל מטוס, ורדית מזובר, אבי שיינפלד, אביטל כנעני, דניאל 
ארליך, ג’אנה גולן, יפה פאר, פייזק, טוני טרין, פאולה בראשי ולכל הקופאים, 

הסדרנים והמנקים.

Animix The 11st International Animation Comics & Caricature Festival Tel Aviv
הפסטיבל הבין�לאומי ה-11 לאנימציה קומיקס וקריקטורה

Founder and artistic director  
Nissim (Nusko) Hezhiyahu
Animation curator Dudu Shalita
Producer Galit Berski
Production Tel Aviv-Yafo municipality  
Arts and Culture section Events department
Dep. Dir. Arts and Culture section Dir. 
Events department Shabi Mizrachi
Producer Irit Bar
Tel Aviv Cinematheque Cinematheque 
director Alon Garbuz
Vice President of Operations Neta Segal
Administrative director Yigal Haim
Accountant Yehudit Shinberg
Technical director Ami Winter
Maintenance Noam Sulami
Public relations Ora Lapidot  
Image and Public Relations Ltd.
Project management Ofira Buto
Website Doron Lachman
Graphic design Nusko, Nevo Art Ltd.
Printing and exhibitions Nevo Art Ltd.
Hanging of exhibition Noam Sulami
Festival logo design Amos Ellenbogen
2011 festival image & Festival image 
animation Noam Meshulam
English translation Helen Kaye
French translation Dorit Daliyot
Israel Creators Center Young Israeli Comics 
Amitai Sandy
Animated interludes Eric and Dana Nahum
Portrait illustrations Itamar Daube
Marketing Rivi Nissim

 מייסד ומנהל אמנותי 
ניסים )נוסקו( חזקיהו 

 אוצר האנימציה 
דודו שליטא

 מפיקה 
גלית ברסקי

הפקה

עיריית תל-אביב-יפו 
אגף התרבות והאמנויות, 

המחלקה למופעים

 ס' מנהל אגף התרבות והאמנויות
 ומנהל המחלקה למופעים

שאבי מזרחי

 מפיקה 
אירית בר

סינמטק תל אביב

 מנהל הסינמטק 
אלון גרבוז 

סמנכ”ל תפעול
נטע סגל

 מנהל אדמיניסטרטיבי 
יגאל חיים

חשבת
יהודית שיינברג

 מנהל טכני 
עמי וינטר

 מנהל אחזקה 
נועם סולמי

 יחסי ציבור 
 אורה לפידות

 תדמית ויח"צ בע"מ
 ניהול הפרוייקט

אופירה בוטו

 אתר אינטרנט 
דורון לכמן

 עיצוב גרפי 
 נוסקו

נבו ארט בע"מ 

 הפקות דפוס ותערוכות 
נבו ארט בע"מ 

 תליית התערוכות 
נועם סולמי

 עיצוב לוגו הפסטיבל 
עמוס אלנבוגן

אימג' הפסטיבל 2011 
 והנפשתו

נועם משולם

 תרגום לאנגלית
הלן קיי

 תרגום לצרפתית
דורית דליות

 קומיקס ישראלי צעיר
אמיתי סנדי

 איורי דיוקן
איתמר דאובה

 תאורה והגברה
קולן אלקטרוניקה

שיווק חברתי
BODYWAYS - ריבי נסים
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ניסים חזקיהו מייסד ומנהל אמנותי

לימור לבנת
שרת התרבות 

והספורט

רון חולדאי
 ראש עיריית 
תל-אביב-יפו

דוד אלכסנדר
יו"ר המועצה 

הישראלית לקולנוע

11 שנים מלאו לפסטיבל האנימציה, קומיקס וקריקטורה 
אשר חותם מידי שנה את הקיץ בחגיגה של תערוכות 

וסרטים שכולה שיר הלל לאומנויות האנימציה, קומיקס 
וקריקטורה. 

אומנויות אלו נושאות עימן קו של יצירתיות, מקוריות 
ועולם חזותי עשיר, הקורץ לילדים, נוער ואף למבוגרים, 
המזהים בו שפה מודרנית המטפלת בנושאים רציניים. 

הצבעים העזים והקסם השפוך על היצירות מדגישים עוד 
יותר את הביקורת החברתית והפוליטית הנוקבת של 

האמן, והופכת את הז'אנר למוביל מסוגו ואהוב על הרבים.
הפסטיבל מביא עימו טעימות ממבחר היצירה המקומית 

והבינלאומית, ומשלב בין אמנים מהארץ ומחו"ל, אשר 
מפליאים לשרטט במדיומים וסגנונות שונים את עולמם, 

תוך שימוש בחידושים טכנולוגים עכשווים. בין אם מדובר 
בסרט באורך מלא או במשיחות מכחול ספורות בלבד, 

היצירות מוצאות הדים בלב הקהל אשר מתרגש, מזדהה, 
ושב לבקר בפסטיבל שנה אחר שנה.

אני מברכת את אורחי הפסטיבל, הקריקטוריסט ז'אן 
פלאנטו, מבכירי הקריקטוריסטים הפוליטיים בצרפת, 

האנימטור דניס וולגוניץ, נשיא האגודה הצרפתית 
לאנימציה, והקומיקסאי האמריקאי ג'ו קיוברט, יוצר 
חוברות הקומיקס האהובות 'טרזן' ו'באטמן'. ברכה 

מיוחדת שלוחה לנועם משולם, מבכירי האנימטורים 
הישראליים ויוצר מחונן, על זכייתו באות יקיר הפסטיבל. 

יישר כוחם של המנהל האומנותי, ניסים חזקיהו, אוצר 
האנימציה, דודו שליטא, ומפיקת הפסטיבל, גלית ברסקי, 
אשר שומרים שנה אחר שנה על רמה גבוהה של חידוש 

ועניין, והפכו את הפסטיבל למסורת של הצלחה. 
אני מאחלת לכל באי האירוע חוויה קסומה, עשירה 

וצבעונית, בלילות הקיץ התל-אביבי החמים. 

בברכה,
לימור לבנת

שרת התרבות והספורט

מרגע לידתה הייתה הקריקטורה "מבט אחר" על העולם 
והאנשים המאכלסים אותו. ליתר דיוק, ה"מבט האחר" 

נועד לשקף את משוגותיהם של בני-האדם, את האיוולת 
ואת הרשע והקטנוניות השולטים בהם ובהתנהלותם. 

בקו תמציתי וחד, ללא צבע וללא ניסיון להעתיק מציאות 
"כמות-שהיא" )ובודאי שלא ליפות אותה ולהחליק את 

קמטי כיעורה( באה הקריקטורה לעשות חשבון עם תכונות 
אנושיות שליליות, עם מחדלים חברתיים ועם עליבותם 

וצביעותם של פוליטיקאים ומנהיגים. משך השנים הטכניקה 
והטכנולוגיה התפתחו. הקריקטורה העמידה זה מכבר דורות 

נוספים של דמויות מאוירות, של מה שקראנו בילדותנו 
התמימה "סרטים מצוירים" ובשנים האחרונות פורמאטים 

מדהימים של אנימציה תלת-ממדית. הצבעים והצורות 
משובחים משהיו, הרישום נפלא והצפייה ביצירות בעלות 

פרספקטיבת עומק על מסכי ענק - מקסימה את העין 
ושובה את הלב. בצד כל אלה - מה שנשאר כפי שהיה זה 

מכבר הם העיוות, הרשעות והטיפשויות של בני-האדם. 
ואולי גם אמירה זו איננה מדויקת. לפעמים נדמה שגם 
בתחומים אלה הרחבנו ופיתחנו את הפוטנציאל שלנו..

כך או אחרת, הנה היא כאן: החגיגה השנתית המקבצת 
תחת קורת גג אחת את הקסם ואת הסאטירה, את חווית 

התמימות ואת ההומור והשנינה לצד ציפורני הביקורת 
החברתית. הפסטיבל הבינלאומי לאנימציה, קומיקס 

וקריקטורה פותח את העשור השני לקיומו. בשם עמיתי 
למועצת הקולנוע אני שמח לברך את יוצריו ואת כל 

העושים במלאכתו בהתמדה ובכישרון -ולאחל להם הצלחה 
ועונג. ולנו, הבאים באולמותיו, שתהיינה שעות של עונג 

 קייצי אמנותי צרוף. 
בהזדמנות זו אני מבקש לברך את הנהלת הפסטיבל 

שהחליטה להתגייס ולקיים את פסטיבל אנימיקס גם 
במגדל העמק. יישר כח!

פרופ’ דוד אלכסנדר
יו”ר מועצת הקולנוע

"סאטירה היא מין מראה, שהמתבוננים מגלים בה את 
כל הפרצופים, חוץ מפרצופם" טען הסאטיריקן, המסאי 

ויוצרו של גוליבר, ג'ונתן סוויפט. אינני בטוח שמושאי 
הסאטירה - קריקטורה, חיקוי או מערכון - מתקשים 

להבחין בבבואה הנשקפת ממנה, אבל אין ספק שבכדי 
לשפוט סאטירה, ליהנות ממנה ולהעריכה כראוי, יש 
להצטייד בחוש הומור, בביקורת עצמית ובמידה לא 

מבוטלת של שנינות. 
קריקטורה טובה יכולה לעורר אנטגוניזם משום הביקורת 
והציניות המוטחות ישר בפנים, ללא מסננים וללא ריכוך. 
לכן, כדי להתמודד עם הסאטירה והעוקצנות של אמנות 

הקריקטורה, נדרשות עוד כמה תכונות חיוניות: חופש 
ביטוי פתיחות וסובלנות. אני גאה על כך שערכים אלה 

הם מאפייניה הבולטים של העיר תל-אביב-יפו.
הפסטיבל הבין-לאומי לאנימציה, קומיקס וקריקטורה, 
שפותח את העשור השני לקיומו, הוא בימה מכובדת 

בעבור הז'אנרים האמנותיים המשלבים את המילה 
הכתובה עם הציור, את ההומור והשנינה עם האמירה 

הנוקבת. בין שלל סרטי האנימציה, כיתות האמן, 
הסדנאות, ההרצאות, התערוכות והירידים, יבלטו 

בנוכחותם היוצרים הנפלאים אורחי הפסטיבל.
אני מודה לכל הגופים השותפים בהפקת האירוע, 

ומאחל הנאה רבה לכל המשתתפים.

 בילוי נעים, 
 רון חולדאי 

ראש עיריית תל-אביב-יפו

פסטיבל אנימיקס פותח את עשורו השני בתוכנית עשירה 
במיוחד עם שלל אנימציות, קומיקסים וקריקטורות 

משובחות מהארץ והעולם. דפדפו הלאו וגלו בעצמכם מה, 
מתי והיכן. ריספקט מגיע לאורחינו המכובדים השנה: ז’אן 

פלאנטו ודניס ולגנוויץ מפאריס, ג’ו קיוברט מניו יורק ובהא 
בוכרי מרמאללה. תודה לעיריית תל-אביב-יפו, המחלקה 

למופעים, על הסיוע החשוב, לסינמטק ת”א, למועצה 
הישראלית לקולנוע על התמיכה החיונית - ולכל האנשים 

הרבים והטובים שתורמים להצלחת אנימיקס. תודה אישית 
גדולה לשני עמיתיי לצוות - דודו שליטא וגלית ברסקי.

בילוי נעים
נוסקו

The Chairman of the Film Council
From the moment of its inception the cartoon was a 
‘different take’ on the world and those who live in it. To 
be precise that ‘different take’ was designed to reflect the 
foibles, frailties, idiocies, evils and pettiness that plague 
people’s conduct of their lives. In a word, the cartoon 
exists to take issue with negative human qualities, social 
omission and the hypocrisy of politicians and leaders.
The art and the technology have developed over the years 
from the simple comic strip to the 3D format with all their 
attendant innovations. Only man’s evil and idiocies have 
remained constant, and maybe we’ve “improved” those too.
Anyway, here we all are for the yearly celebration that 
gathers all genres of this cartoon magic under one roof.
I and my colleagues of the Film Council wish all the 
dedicated artists success, and enjoyment to us the audience.

Professor David Alexander
Chairman of the Film Council

The Mayor of Tel Aviv
“Satire is a sort of glass, wherein beholders do generally 
discover everybody’s face but their own,” wrote Jonathan 
Swift, the creator of Gulliver’s Travels. I’m not sure whether 
satirists have that problem, but one certainly needs a sense 
of humor and self-awareness to profit by them.
A good cartoon can arouse antagonism for its unalloyed 
and in-your-face criticism. Therefore, to come to grips 
with it you also need freedom of expression, openness and 
tolerance. I am proud that these traits characterize Tel Aviv.
The Animix Festival, entering its second decade, is a 
worthy stage for the genre that combines the word and 
the drawing, humor and the biting statement. 
I welcome its guests, thank all who made the festival 
possible, and wish all much enjoyment.

Ron Hulda’i
Mayor of Tel Aviv

The Minister of Culture
Creativity, originality and a rich visual world are intrinsic 
to the art of comics and animation. It’s an art that calls 
to children, youth and even adults who see in its bright 
colors and magical appeal, a modern language that deals 
with serious subjects which often reflect the artists’ social 
and political concerns.
The festival not only affords a taste of the best from local 
and international artists, but exposes the audience to 
cutting edge technologies, whether in a full length film or 
one of a few swipes with a paintbrush, and an excitement 
that brings audiences back year after year.
I welcome the festival’s guests: Jean Plantu, among the 
foremost political cartoonists in France, animator Denis 
Walgenwitz, president of the French Association of 
Animation, and American comics artist Joe Kubert, the 
creator of such as Tarzan and Hawkman. Congratulation, 
especially, to Israeli animation pioneer, Noam Meshulam, 
on his Notable of the Festival award.
Bravo to Festival artistic director Nissim Hiskiyahu, 
animation curator Dudu Shalita and festival producer 
Galit Barski.
May all have a great time.

Limor Livnat
Minister of Culture and Sport

The Animix Festival opens its second decade with an 
especially rich program from around the world. Open the 
program. See for yourselves. All honor to our guests, Jean 
Plantu, Denis Wolgenwitz, Baha Boukhari and Joe Kubert. 
Thanks to the Tel Aviv Municipality, the TA Cinematheque, 
the Israel Film Council, and to all those whose unflagging 
support have made Animix possible.

Have a good time
Nissim Hizkiyahu (Nusko)

איורים: איתמר דאובה
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בון סואר, אנימיקס
 תוכנית פתיחה

הפסטיבל לאנימציה קומיקס וקריקטורה

ברכות
 דני רובס - מתוך החומה של הפינק פלוייד

 בני פורת - שחקן, זמר ובמאי
במבחר שנסונים מאויירים

לציון הקשר הצרפתי תציג תכנית זו הופעה מרגשת, מרהיבה וסוחפת של 
שנסונים צרפתיים מלווים בעריכות אנימציה מהמיטב העולמי. 

Bonsoir, Animix
The French offer an artistic alternative to American animation. They see it as an art form, not 
just an industry. On the other hand, their cutting edge soft-ware places them at the forefront 
of innovation. To honor the French Connection, actor, singer and director Beni Porat offers 
an evening of French chansons -Charles Aznavour, Jacques Brel - accompanied by animated 

illustration, and sung in French and Hebrew.

hall 1 רביעי | 17.8 | 20:00 | אולם
nis 37 ש”ח
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הפסטיבליקיר 
2011

סימני דרך
באמצע שנות השמונים, עם חזרתו של נועם 

מלימודי האנימציה בצרפת, קיווה למצוא עבודה 
בתחום. התעשיה המקומית, שכמעט ולא היתה 

קיימת בימים ההם, לא היתה מסוגלת להכיל
אנימטורים נוספים. בלית ברירה הוא פתח ביפו 

את סטודיו האנימציה שלו ”פיצ’י פוי”, העומד על
תילו ומשגשג כבר למעלה מ-25 שנה. שנות 
התשעים סימנו את המיפנה הכלכלי בעולם 

האנימציה הישראלי והמיפנה הפרטי של משולם. 
עם עלייתו של ערוץ 2 המסחרי, גדל מאוד נפח 

העבודה בשוק האנימציה והסטודיו שלו התבסס 
כסטודיו הגדול בארץ המתמחה בפרוייקטים 

מחו”ל, פרסומות, קלטות ילדים ועוד. בתחילת 
שנות האלפיים, בעקבות שינויים טכנולוגיים 

דרמטיים, עבר הסטודיו לעבוד באנימציית פלאש, 
תלת מימד ובעצם שילוב כל סוגי האנימציה, 

בנוסף לקלסית. כיום הסטודיו שם פעמיו 
להפקת סרטי קולנוע. הסרט הראשון - ”מעלה 

קרחות” כבר נמצא על שולחן העבודה ובעקבותיו 
מתוכננים שני סרטים נוספים: ”בין חולות ושביל 
קליפות” על פי סיפוריו וציוריו של נחום גוטמן 
ו”ארמון החול” בשיתוף סמיוקו הפקות, עפ”י 

תסריט של תומר שריג. בין בפרוייקטים הבולטים 
של נועם כבמאי ומפיק אנימציה ניתן למצוא 
את: ”מעברוני האירוויזיון 1999, ”שלמה המלך 

והדבורה”, ”כספיון דג הכסף”, ”הפיל שרצה להיות 
הכי” וכ-200 פרסומות, בהן במבה, ביסלי, שוגי, 
עוגות עלית, צ’יטוס, רוד ראנר, מרקו ועוד רבים.

2007
אורי פינק

2008
שלמה כהן

2009
דני קרמן

2010
יוסי אבועלפיה

יקירי הפסטיבל הקודמים

נועם משולם 
אנימטור, מפיק ובמאי

פסטיבל אנימיקס בחר בנועם משולם כ"יקיר הפסטיבל" לשנת 2011 כאות הוקרה על מפעל חייו בתחום 
ההנפשה בישראל. על תרומתו העשירה והמגוונת לתעשיית האנימציה בישראל, בהיותו מנהל סטודיו "פיצ'יפוי", 

האחראי לעשרות הפקות ב-25 השנה שחלפו הן במישור התכני-אמנותי והן במישור הפירסומי-מסחרי.

Festival Notable 
Noam Meshulam
In the mid-1980s, when Noam Meshulam came 
back from studying animation in France, there was 
no work for him in Israel's limited market. Nothing 
daunted he opened his own studio in Jaffa, it took off, 
and for 25 years Pitchipoy Animation Productions 
has been flourishing. Today his studio, the largest 
in the country, undertakes projects from all over 
the world and employs a wide variety of the latest 
technologies as well as the traditional methods.
Noam has now expanded from commercials -some 
200 - and animated shorts to feature films. Based on 
Ephraim Sidon's book, Baldness Rise is in progress. 
Future projects include The Sand Palace and Between 
Sand and Paths of Peel. His body of work includes 
Eurovision 1999 Interludes, King Solomon and the 
Bee and Silverfish.

בה
או

 ד
מר

ת
אי

ר: 
איו
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hall 2 שבת | 20.8 | 18:45 | אולם
nis 25 ש”ח

הקצרים של נועם
איך עושים אנימציה בקיצור ונמרץ

”פרסומת היא קודם כל דרך מצוינת לחדד את 
היכולת באנימציה, להיות מעודכן בטכניקות 

החדשות ביותר, להמשיך ולפרוץ גבולות חדשים 
בשילובים שונים של טכניקות ובעצם לזקק 

קראטיביות בכל כך מעט זמן: 15-30 שניות”, כך 
מסכם נועם את מלאכת יצירת הפרסומות הרבות, 

בהן מעורב לאורך השנים. במידה מסויימת 
הפרסומות כיום הן במה לחזית האנימציה, וגם 

מקור פרנסה מרכזי של התעשייה שאיפשר 
כל השנים לשמור על האנימטורים המוכשרים 

בסטודיו ולנסות ולפתח פרויקטים נוספים ארוכים יותר בארץ ובחו”ל. במפגש יספר נועם על כמה 
מהפרסומות הבולטות שלו, דוגמת סדרת ”כח תפוח” המיתולוגית, סדרת קרלו, מותגי אנימציה כמו ”עוגי”, 

”שוגי”, ”ביסלי”, ”במבה”, ”צ’אק”, ”עוגות עלית”, ”לני” כמו גם מותגים בינלאומיים שהסטודיו טיפל בהם 
כ”צ’יטוס”, ”דינו” ,” road runner” ולאחרונה ”מרקו”. והכל כמובן, בלוחות זמנים ישראלים צפופים.

Meshulam’s shorts
Animator Noam Meshulam has forgotten how many commercials he’s made over the years. “A commercial 
is a great way to display the potential of animation…and continue to innovate …and all in 15-30 seconds,” 
he says. Even today, the commercial is a stage for High End Animation. Shorts include the “Carlo” (pudding) 
series, Bamba, Bisli, Cheetos and many more.

בדרכי נועם
הפרויקטים הגדולים של נועם משולם

סיכום מקוצר לכ-25 שנות פעילות הסטודיו של נועם משולם - ”פיצ’י פויי” )בתרגום חופשי מאידיש: 
”מדינה קטנה ודמיונית”(, מהימים בהם אנימציה קלאסית צויירה על נייר ונצבעה על צלולויודים, ועד 
לטכניקות עכשוויות של אנימציה ממוחשבת - תלת ממד ופלאש. שני דברים מרכזיים מאפיינים את 

העבודות: הקפדה יתרה על אנימציה טוטאלית ושילוב בין הטכניקות השונות בהתאם לצורך ולמטרה - 
שילובים בין ציור דו-מימדי, קלאסי, דיגיטלי, תלת מימד וצילום לייב. פרויקטים מסחריים ראויים לציון לאורך 
השנים, הם מעברוני ארוויזיון 99, ששילבו את כל סוגי הטכניקות באנימציה על פי יצירות אומנות קלאסיות, 
סרטי ילדים על פי יצירות ישראליות כגון ”כספיון”, ”הפיל שרצה להיות הכי”, ”דירה להשכיר”, אגדת ”המלך 

שלמה”, הסרט הישראלי מתוך סדרת אגדות עמים בהזמנת הBBC, ”השימשונים” עם דודו גבע, סדרת 
הטלויזיה ”הניצוצות של מאור”, ”ילדי חלם” קופורדוקציה ישראלית קנדית וסרטי מרכזי המבקרים של 

תנובה ואוסם. כיום הסטודיו עובד על הפקת סרט הקולנוע הראשון שלו - ”מעלה קרחות”. בקנה שני סרטי 
קולנוע נוספים: ”בין חולות ושביל קליפות” על פי סיפוריו וציוריו של נחום גוטמן ו”ארמון החול” שקיבל 

כבר את תמיכת קרן הקולנוע בשיתוף עם סומיוקו הפקות ועפ”י תסריט של תומר שריג.

Nicely Noam
The title will not improve his bank account, but it does express the gratitude, appreciation and affection that 
all in the world of animation, cartoons and comics feel for teacher, creator, director, producer and multi-
year animation veteran - Noam Meshulam. His small Jaffa studio has created much of what we see on our 
screens from commercials to art films. He will host two sessions one for the public at large and the other for 
professionals/students. There will be many excerpts from his work at both sessions

hall 2 שלישי | 16.8 | 22:15 | אולם
nis 25 ש”ח
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נובל קוויזין
 אנימציה צרפתית כיום- אמנות בפריצה

מגיש: דניס ולגנוויץ

דניס ולגווניץ, מכיר לפני ולפנים את האנימציה 
הצרפתית של היום. בתוכנית זו יסמן את המגמות 

העיקריות שחלו באנימציה הצרפתית עם כניסת 
המחשב והיכולת להחזיר הפקות רבות מאולפני 

המזרח הרחוק, חזרה לצרפת. הוא יסקור את 
היוצרים הנחשבים ויראה כמה מההפקות 

המרשימות ביותר שנוצרו בצרפת בעשור האחרון.
התכנית בשפה האנגלית.

Nouvelle cuisine
L’animation française actuelle - Un art nouveau
Conférencier: Denis Walgenwitz
Denis Walgenwitz maîtrise de fond en comble 
le domaine de l’animation française actuelle. Ce 
programme dépeint les divers courants de l’animation 
en France depuis l’usage de l’informatique et les 
possibilités de productions faites en Extrême 
Orient pour le compte de la France. Il passera en 
revue les créateurs en vue et certaines productions 
concoctées en France lors de cette dernière décennie. 
La conférence se tiendra en Anglais.

פנורמה צרפתית
”צרפת, מולדת האנימציה האמנותית - 

 פרספקטיבה היסטורית”
מגיש: דניס ולגנוויץ 

התכנית פורשת את תולדות האנימציה הצרפתית 
מימי החלוצים ופורצי הדרך: רינו, מלייה, קוהל 
ואחרים, שהפכו את האנימציה לאמנות )בניגוד 

לאמריקאים שהפכו אותה לביזנס(. כולל הסרטים 
הגדולים של שנות ה-60 וה-70. הצרפתים הכניסו 

לאנימציה מידה גדולה של ערכים ספרותיים, 
אמנותיים ופילוסופים, מושגים שמרבית היוצרים 

האמריקאיים לא הכירו אפילו בתיאוריה.
התכנית בשפה האנגלית.

Panorama français
La France, patrie de l’animation artistique 
- Perspective historique
Conférencier: Denis Walgenwitz
L’historique et la percée de l’animation française 
à partir de ses tout débuts : renaud, malier Cohl 
et bien d’autres qui ont transformé l’animation en 
art (contrairement aux Américains qui en font un 
business), y compris les grands succès filmographiques 
des années 60 et 70. Les Français on su introduire au 
sein de l’animation, des valeurs littéraires, artistiques 
et philosophiques, en général inconnues dans la 
création américaine.
Les conférences se tiennent en anglais.

mais 2 חמישי 18.8 | 14:30 | אולם
shekel 37 ש”ח

mais 2 חמישי 18.8 | 22:15 | אולם
shekel 37 ש”ח

פסטיבל אנימיקס ת"א, 
לאנימציה, קומיקס 

וקריקטורה, מתכבד השנה 
להקדיש את הפוקוס הגדול 

לצרפת, המוכרת כמעצמת על 
בשלושת תחומי הפסטיבל. 

לרגל האירוע המתקיים 
בחסות מכון התרבות הצרפתי 

בתל-אביב ובסיוע משרד 
החוץ הישראלי, יתארחו בו 

שתי דמויות בכירות מתחום 
האנימציה והקריקטורה 
בפאריס. כמו כן תוצגנה 
שתי תערוכות: "העכבר 

השואג", מבחר מעבודות 
פלאנטו ו"קדחת", מחווה 

ישראלית בהשראת העיתונות 
הסאטירית בצרפת.

אורח הפסטיבל: דניס ולגנוויץ
נשיא אגודת יוצרי האנימציה בצרפת

אנימטור, במאי ותסריטאי. מכהן כנשיא אגודת יוצרי האנימציה בצרפת. ביים 
סרטים קצרים ואף הקים וניהל אולפן לאנימציה בסטופ פריים. שימש כעוזר 

במאית בסרט ”פרספוליס”. בפסטיבל אנימיקס השנה יישא דניס שתי הרצאות 
מרכזיות בפוקוס הצרפתי. ההרצאות בשיתוף ארכיון הסרטים הלאומי בפאריס.

Invité d’honneur du Festival: Denis Walgenwitz
Président de l’Association Française du Cinéma d’Animation (AFCA)
Animateur, metteur en scène et scénariste. Président de la AFCA. A créé des courts-
métrages, mis sur pied et dirigé le studio d’animation à Stop Prime. 1ier assistant 
pour la mise en scène du film Persépolis. Dans le cadre du festival Animix, Denis 
Walgenwitz tiendra deux conférences pivots. Ces conférences sont organisées avec 
la participation des Archives Françaises du Film à Paris.
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אמן האשליות )הקוסם(
סרט ארוך / סילבאן שומה / צרפת 2010

הסרט המיוחד של סילבאן שומה )שלישיית בלוויל( 
מבוסס על תסריט נשכח של הקומיקאי הצרפתי 

הדגול ז’אק טאטי )המכונית שלי(. הסרט מספר ללא 
מילים כמעט, על קוסם בודד )המצויר כבן דמותו 

של טאטי עצמו בסרטיו המפורסמים(, שהקהל כבר 
אינו מתפעל מקסמיו המיושנים. עקב חוזה מעליב, 

מגיע הקוסם, )אי שם באמצע המאה הקודמת( 
לכפר קטן בסקוטלנד ומנסה להפעיל את קסמיו על 

תושבי הכפר הפרובינציאליים. נערה צעירה הצופה 
בקוסם משוכנעת שהכול אמת והאיש הוא באמת 

איש כל יכול, ומצטרפת אל מסעותיו כמעריצה 
עיוורת. הסרט הוכרז על ידי מבקרים רבים כפנינה 

האסטטית ביותר של הקולנוע והאנימציה לדורותיה. 
מבקרים אחרים התרעמו על הקצב האיטי והיעדר 

ה”דרמה” והאקשן במובנים שהורגלנו על ידי 
הוליווד ופיקסר. הסרט מומלץ לחובבי הקולנוע 
האיטי, הרגיש, עם עושר חזותי לא יאומן אך גם 
עשיר בפרטים בלתי חשובים, הזורם לאיטו ללא 

פירוטכניקה, צלצולים ומהומות. זה הספיק לו כדי 
להיות מועמד לאוסקר בשנת 2011.

 L’illusionniste - Long
métrage
Sylvain Chomet / France 2011
Un film particulier de Sylvain Chomet (le trio de 
Belleville), basé sur un vieux scénario du célèbre 
artiste Jacques Tati . Le film relate, presque sans mots, 
l’histoire d’un illusionniste solitaire (dessiné sous 
les traits de Tati lui-même), qui depuis longtemps 
n’épate plus son public.
Un malheureux contrat envoie le magicien dans un 
petit village en Ecosse où il essaie de faire ses tours 
de magie pour un public de villageois provinciaux. 
Une jeune fille qui observe le magicien est convaincue 
que tout est vrai et que cet homme peut tout faire et 
elle le rejoint dans ses tournées après être devenue 
son admiratrice fidèle.
Le film est considéré par les critiques comme la 
perle rare du cinéma et de l’animation. D’autres 
critiques ont trouvé le rythme trop lent et l’absence 
de drame et d’action. Recommandé aux amateurs de 
films en ”slow motion”, sensible, doté d’une richesse 
visuelle incomparable faite aussi de détails anodins, 
sans pyrotechnique ni autre effet grandiose. Il a été 
nominé pour l’Oscar 2011

mais 1 שבת 20.8 | 14:30 | אולם
shekel 37 ש”ח

mais 2 רביעי 17.8 | 22:00 | אולם
mais 1 שבת 20.8 | 19:45 | אולם

shekel 37 ש”ח

חתולו של הרב
סרט ארוך / ז'ואן ספאר, אנטואן דלבו / 

צרפת 2011

קומדיה סהרורית המבוססת על קומיקס מבריק של 
המאייר היהודי ז'ואן ספאר. מרדף עתיר הרפתקאות 
באלג'יר האקזוטית של שנות ה-30. הסרט מאוכלס 

בנדיבות בטיפוסים צבעוניים הכוללים רב יהודי 
מתוחכם, בתו היפהפייה והחושנית ועמם חתול 

המדבר בשפת בני אדם, לאחר שבלע את התוכי 
המשפחתי, הפטפטן. שאיפתו הגדולה של החתול 

היא להפוך ליהודי כשר, לאחר שאפילו ברית 
מילה כהלכתה לא עשו לו. הסרט מלגלג בחיבה 
על כל דבר שזז, על יהודים, ועל שאינם יהודים, 

על אנטישמיות, ועל העמדות פנים. מדבריות צפון 
אפריקה ושווקיה משמשים כתפאורה מרהיבה לסרט 

המצויר השואב את עיצובו מהקומיקס הקלאסי 
ואינו נוהה אחרי המראה התלת ממדי, הממוחשב 

שהשתלט על מרבית מסכינו. הסרט זכה בפרס 
הראשון בפסטיבל אנסי לאנימציה, 2011. סרט 

מצחיק, חכם ויפהפה. מומלץ בחום. למבוגרים 90 
דקות. מתורגם לעברית.

Le chat du rabbin
Joann Sfar, Antoine Delvaux
France 2011
Une comédie frappante inspirée de l’album BD 
de Joann Sfar. Une série d’aventures dans l’Algérie 
exotique des années 30. Le film pullule de personnages 
colorés y compris un rabbin malin, sa fille belle 
et sensuelle et le chat qui maîtrise le langage des 
humains après avoir avalé le perroquet de la famille 
qui était trop bavard. Le grand rêve du chat est de 
devenir un rabbin orthodoxe alors qu’il n’a même 
pas été circoncis. Le film offre une tendre satyre sur 
le monde entier y compris les Juifs et les non Juifs, 
l’antisémitisme, et la vanité. Le paysage désertique de 
l’Afrique du nord et ses Souks créent le riche décor 
de ce dessin animé qui s’inspire du style de la bande 
dessinée classique sans l’usage du 3D numérique 
qui a conquis la plupart de nos écrans. Ce film a 
remporté le premier prix au festival d’animation 
d’Annecy en 2011.
Film drôle, subtil et très beau. A ne pas manquer. 
Pour adultes. 90 minutes. Traduit en hébreu.

Cette année, le Festival 
Animix de Tel Aviv qui se 
consacre à l’animation, à 
la bande dessinée et à la 
caricature, se tiendra sous 
le signe de la France et 
sera parrainé par l’Institut 
français de Tel Aviv qinsi que 
par le ministère des Affaires 
étrangères d’Israël. Deux 
grandes personnalités du 
monde de l’animation et de la 
caricature à Paris nous feront 
honneur de par leur présence 
et le public pourra admirer 
deux belles expositions dont 
”la souris qui rugit” - une 
sélection de projets crées par 
Plantu et ”Fièvre” -hommage 
israélien inspiré par la presse 
satyrique en France.
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Le monde selon Plantu
Jean Plantu / France
L’illustrateur Jean Plantu est considéré depuis de longues 
années comme le caricaturiste politique le plus éminent 
en France et au sein des médias journalistiques dans 
le monde. 
Ses illustrations, subtiles et perçantes figurent en première 
page du quotidien ”le Monde” où il publie ses idées 
depuis 40 ans. Il se raconte avec modestie et se définit 
comme ”un journaliste qui dessine” et c’est toujours 
son profil qui accompagne sa signature.
La petite souris qui observe et réagit face à la réalité 
saugrenue reflétée par la caricature. Plantu est émerveillé 
par cette capacité de critiquer les israéliens, les 
Palestiniens, les Français et le monde entier sans 
devoir rendre de comptes à qui que ce soit. Chacun 
reçoit son dû.
Plantu accorde une attention toute 
particulière à la situation au Moyen-
Orient et dans le monde arabe. Lors 
de cette rencontre, Plantu 
passera en revue son œuvre 
caricaturiste et mettra 
l’accent sur les révolutions 
actuelles qui tourmentent 
le monde arabe.

אורח הפסטיבל: ז'אן פלאנטו
הקריקטוריסט הפוליטי של העיתון "לה מונד”

בכיר הקריקטוריסטים הפוליטיים כיום בצרפת ומי שהפך למוסד בתקשורת הפרנקופונית. מאייר ביומון היוקרתי 
"לה מונד" מעל שלושה עשורים, שם נחשבת הקריקטורה שלו כמעצבת דעת קהל, בהיותה ממוקמת בעמוד 
הכותרת של העיתון. במשך שנים עוקב אחרי הסכסוך הישראלי-פלשתינאי וגם פעיל בינלאומית ב"קרטונינג פור 

פיס", מיזם הרותם קריקטוריסטים בעולם, בחסות האו"ם, לקידום השלום וסובלנות בין עמים.

Invité d’honneur du Festival: Jean Plantu
Caricaturiste politique au journal ”Le Monde”
Le caricaturiste politique le plus en vue dans la presse française d’aujourd’hui et grande notoriété en la matière dans 
la presse francophone. Illustrateur au journal ”le Monde” depuis plus de trois décennies. Ses caricatures qui figurent 
en première page du journal, façonnent l’opinion publique. Depuis de longues années, Plantu suit de près le conflit 
israélo-palestinien et contribue activement au projet ”Cartooning for Peace” qui mobilise des caricaturistes du 
monde entier, sous le patronage des Nations Unies, ce, afin de promouvoir la Paix et la Tolérance entre les peuples. 

פוקוס צרפת

העכבר השואג
souris folles

תערוכת קריקטורות
מתוך העיתון ”לה מונד”

תרגום לעברית: מישל קישקה

העולם של פלאנטו
העכבר הקטן מול שאר העולם

איוריו הנוקבים והשנונים מתפרסמים בעמוד הראשון 
של היומון היוקרתי ה”לה מונד”, שם הוא מפרסם 
את אמירותיו כ-40 שנה. פלאנטו מגדיר את עצמו 

בצניעות כ”עיתונאי שמצייר בעיתון” ולצד חתימתו 
מופיע תמיד בן דמותו העכברון, המתבונן מהצד 

ומגיב למציאות ההזוייה הניבטת מן הקריקטורה. מה 
שמלהיב את פלאנטו, זו היכולת למתוח ביקורת על 

הישראלים, הפלשתינאים, הצרפתים ויתר העולם 
בלי לעשות חשבון לאף אחד. כל אחד מקבל 

את המגיע לו בתורו. תשומת לב מיוחדת 
מקדיש פלאנטו למתרחש בזירת 

המזרח התיכון והעולם הערבי. במפגש 
אמן זה יסקור האורח את עבודתו 

הקריקטוריסטית עם דגש על המהפכות 
שמתרחשות בימים אלה בעולם הערבי. 

ההרצאה בשפה האנגלית.

mais 2 חמישי | 18.8 | 19:00 | אולם
shekel 37 ש”ח
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הגשר הצרפתי
פאנל משולש עם פלאנטו הצרפתי, קישקה הישראלי ובהא הפלשתינאי

לקריקטוריסט פלאנטו יש מסמך היסטורי ביד: הוא היה האדם הראשון שהחתים 
על נייר משותף את יאסר ערפאת ושמעון פרס בימים שעדיין לא הכירו אחד 
בשני, אי שם בשנת 1992. המסמך המאוייר, הנושא את חתימות שני המנהיגים 
לצד דגלי הלאום, תופס מקום של כבוד בתפיסת עולמו של הקריקטוריסט הותיק 
של העיתון ”לה מונד”, המתעקש לבנות גשרים של הבנה ודיאלוג בין הצדדים 
המסוכסכים במזרח התיכון באמצעות שפת הקריקטורה. שניים מעמיתיו לפרוייקט 

”קרטונינג פור פיס” הם הקריקטוריסט הישראלי מישל קישקה 
והקריקטוריסט הפלשתינאי, בהא בוכרי, המתגורר ברמאללה. פסטיבל 
אנימיקס גאה לארח מפגש נדיר זה של 3 יוצרים המשקפים כבר 
שנים רבות בקווים ישירים את עלילות המזה”ת אבל לא מתייאשים 
מבניית גשר הדו-שיח בין שני העמים. אירוע מומלץ. לא לפספס.

המפגש בשפה האנגלית.

mais 2 חמישי | 18.8 | 20:30 | אולם
shekel 37 ש”ח

Focus France

מישל קישקה, ירושלים 
ז’אן פלאנטו, פאריס

בהא בוכרי, רמאללה

בפסטיבלמיוחד אירוע 

<

”French Connection”
Un débat à trois - Plantu le Français, Kichka l’Israélien et 
Baha le Palestinien.
Plantu détient un document historique : il a été le premier à faire signer 
Yasser Arafat et Shimon Péres sur un même papier à l’époque où ils refusaient 
encore de se reconnaître, vers 1992. Le document illustré qui porte les 
signatures des deux dirigeants aux côtés de leurs drapeaux respectifs, occupe 
une place d’honneur dans la vision du monde de ce grand caricaturiste 
qui a décidé de construire, à l’aide de la caricature, des liens d’entente et 
de dialogue entre les parties conflictuelles du Moyen-
Orient. Ses deux compagnons de route dans ce projet 
nommé ”Cartooning for Peace” sont le caricaturiste 
israélien Michel Kichka et le caricaturiste palestinien 
Baha Bukhari qui vit à Ramallah. Le festival Animix 
est fier de donner la scène à ces trois créateurs qui 
dépeignent depuis de longues années les évènements 
au Moyen-Orient tout en encourageant ce dialogue 
entre deux peuples. 
A ne pas manquer !



18

בפאריס הדכאון נעשה 
יותר נוח

מישל קישקה על שבעה קריקטוריסטים 
צרפתיים מופלאים

שבעת הקנונים של הקו השחור, שבעת המוסקטרים של 
 Chaval, Bosc, François, Tim, :הציפורן והדיו

.Topor, Sempé and Ungerer
אמני ההומור השחור והדכאוני, עם הסגנון החריף, השנון, 

האבסורד, הסוריאליסטי, הבוטה החתרני, הסאטירי, הפיוטי, 
המינימליסטי, הלוחם, והפוליטי-חברתי, האנטי-חינוכי על 

ההיסטוריה האישית שלהם, על היצירה ועל השפעה של שבעה 
קריקטוריסטים שהטביעו את חותמם בתולדות הקו האישי.

 A Paris, la déprime devient
plus confortable
Michel Kichka parle de sept merveilleux caricaturistes
Les sept mousquetaires de l’encre et de la plume, les maîtres du 
trait - Chaval, Bosc, François, Tim, Topor, Sempé et Ungerer - 
Les artistes de l’art noir et morbide dans un style perçant, subtil, 
absurde, surréaliste, tranchant, subversif, satyrique, lyrique, 
minimaliste, combatif, et socio-politique et anti pédagogique 
relatant leur histoire personnelle, leur création et leur influence. 
Sept caricaturistes qui ont laissé leur empreinte dans l’histoire 
du trait personnel.

tente שבת | 20.8 | 21:15 | אוהל ב”ג
shekel 37 ש”ח

 וגם סדנאות זבנג קומיקס
פרנקופינק עם אורי פינק

פרטים בעמ’ 44

פוקוס צרפת

הפגנת הסטודנטים
מבחר סרטי בתי הספר לאנימציה בפאריס

תכנית בחסות ”Forum des Images” מפאריס. המכון העביר 
לנו את מיטב סרטי הסטודנטים מבתי הספר לאנימציה בצרפת, 

בשלוש השנים האחרונות. התכנית כוללת מבחר מרהיב של 
כ-15 סרטים בשלל טכניקות וסגנונות המעיד על תפיסה חזותית 

ושליטה טכנית וירטואוזית. בין הסרטים יש כמה שזכו לפרסים 
בפסטיבלים נודעים ואף מועמדות לאוסקר. מומלץ לכל מי 

שחפץ לחוש את הדופק הצעיר של האנימציה המודרנית.

Les étudiants se manifestent
Une sélection d’écoles d’animation à Paris
Un choix constitué des meilleurs films provenant du ”forum des 
Images” qui nous est offert par l’Institut sous les auspices des 
étudiants des écoles d’animation en France, lors de ces trois dernières 
années. Ce projet englobe une quinzaine de films basés sur une 
multitude de styles et techniques qui font preuve d’une conception 
visuelle et d’une maîtrise technique sans pareil. Certains films 
projetés ont remporté un nombre important de prix internationaux. 
Indispensable pour les amoureux de l’animation moderne.

mais 1 רביעי 17.8 | 23:45 | אולם
mais 2 שישי 18.8 | 23:15 | אולם

nis 37 ש”ח
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מידי יום רביעי נכנסת המערכת הפוליטית בצרפת לכוננות ספיגה. זהו היום בו יוצאים לאור שני שבועונים 
סאטיריים פופולאריים: "לה קאנאר אנשנה" ו"שרלי הבדו". מגזינים אלה מאופיינים בחזות גראפית ברורה 
הנבדלת משאר העיתונים: אין בעיתונים אלה צילומים. רק כותרות, טקסטים קריקטורות ורצועות קומיקס 

הנועצות שיניים חדות רעבות בהתנהלות הבעייתית ולעיתים שערורייתית של המימסד הפוליטי והחברתי. ערך 
חופש העיתונות והביטוי מקודש בצרפת ועורכי העיתונים הללו לא מהססים לשחוט פרות קדושות ולזלול 

אותן לתיאבון עם באגט טרי וכוס יין טוב. בישראל, לצערנו, אין עדיין תרבות עיתונאית כזאת. אבל, לרגל פוקוס 
צרפת, החליט פסטיבל אנימיקס להשליך לזירה המקומית את הכפפה וליצור מהדורה ישראלית חד-פעמית של 
עיתון ישראלי אקטואלי בהשראת העיתונות הצרפתית שלעיל. התוצאה שהופקה ממש בימים האחרונים תוצג 

בתערוכה מיוחדת זו. כי אם אין לכם דיור, כסף לדלק ותקציב לקוטג' - לפחות תקבלו "קדחת".

Fièvre
Exposition\un projet israélien en hommage à la presse satyrique française

Chaque mercredi, toutes les personnalités politiques de la France s’attendent à l’attaque. C’est le jour de 
parution de deux hebdomadaires satyriques : ”Le canard enchainé” et ”Charlie hebdo”. Ces magazines sont 
caractérisés par un graphique distinctif : ce sont des journaux dénués de photos, seulement des titres, des 

textes, des caricatures et des bandes dessinées qui mordent à belles dents dans la problématique politique et 
souvent scandaleuse des institutions politiques et sociales. La valeur de la liberté de presse et de l’expression 

est sacrée en France et les éditeurs des divers journaux n’hésitent pas à abattre les vaches sacrées pour les 
savourer délicieusement avec un petit vin rouge. 

En Israël, à notre grand regret, la journalistique n’est pas encore familière avec cette culture mais en 
l’honneur de la France, le festival Animix a décidé de créer une édition unique du journal israélien actuel 

inspiré par cette même presse mordante. La contestation à la française !

קדחת
תערוכה/פרויקט מחווה ישראלי לעיתונות הסאטירית הצרפתית
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פרס גרוס למצוינות 
באנימציה 2011 

מוענק ליובל ומרב נתן
פרס מיוחד זה, מוענק ליוצר אנימציה ישראלי 

אשר הביא אל האנימציה מצויינות יוצאת דופן. 
מטרת הפרס היא לעודד יוצר להמשך יצירה 
עצמאית ואישית, ובכך לקדם את האנימציה 

בישראל. הפרס על סך 10,000 ש”ח תרומת יורם 
וסנדרה גרוס. המועמדים לפרס מוצעים ע”י 

קהילת האנימציה. חברי ועדת גרוס 2011: דודו 
שליטא, נעם משולם ואבי עופר.

יובל ומרב נתן מתמסרים ליצירת אנימציה 
מקורית, אישית ועצמאית בישראל. 

למרות קשיי השוק לספק תשתית כלכלית לקיום 
סביר מיצירת אנימציה, דבקים השניים בדרך העבודה העצמאית על כל סיכוניה, 

תוך שמירה על סגנון אישי, תעוזה וחדשנות במובן החזותי, וחיפוש מתמיד של דרכי 
הבעה בלתי שגרתיות. סרטיהם זוכים לפרסים רבים וחשובים בארץ ובחו”ל.

פרס צנוע זה, נועד להעביר ליובל ומרב את ההערכה העמוקה של יוצרי ושוחרי 
האנימציה בישראל וצוות  פסטיבל אנימיקס  ולסייע, ולו במעט, ליצירתם הבאה.

אנו מאחלים להם עוד שנים רבות של יצירת אנימציה איכותית רבת השראה, יופי ותוכן.
יורם גרוס - מחלוצי האנימציה בישראל, בשנות ה50’ וה-60’ יצר סרטי אנימציה 

מסחריים ואישיים, ואת ”בעל החלומות”, סרט האנימציה הראשון באורך מלא 
שנוצר במזרח התיכון.

פרסי אסיף
פרס לסרט סטודנטים 

ע”ש טל יעקובסון
הפרס לסרט הסטודנטים המצטיין מוענק לזכרה 

של טל יעקובסון. ברוחה של טל, יוענק הפרס 
לסרט שמביא איתו איכות, חדשנות ומקוריות.

מהיום בו עמדה טל על דעתה היא נמשכה 
ליצירתיות, כילדה אהבה לצייר ובתיכון עירוני א’ 
למדה במגמת אומנות פלסטית וצילום. מאוחר 

יותר המשיכה טל לצלם להנאתה ושילבה זאת בין שלל עיסוקיה. טל שהייתה 
אקטיביסטית מגיל צעיר ביותר, מילאה את חייה בעשייה למען הזולת. היא נאבקה 

על שימור הטבע והסביבה הגנה על בעלי חיים והושיטה את ידה לחלש ולנזקק. 
טל סירבה להשלים עם חוקי המשחק של עולם ללא חמלה. כשהייתה סטודנטית 

לרפואה סינית, חלתה בסרטן ונאלצה להפסיק את לימודיה בשנה השלישית, אך תוך 
כדי ההתמודדות עם המחלה בחרה לחזור לאהבתה הראשונה, האומנות ונרשמה 

ללימודי קומיקס ואנימציה במנשר. ערב ראש השנה האחרון לחייה כתבה טל 
לעצמה מספר עמודים תחת הכותרת, תובנות טל... וכך זה מתחיל:

”אני מבקשת שמחה, סיפוק, התלהבות, דינמיות ויצירתיות בחיי ובחיים בעולם 
בכלל... אני מבקשת אומץ ותעוזה לממש את מה שלבי חפץ בו”

טל יעקובסון 27.10.1983 - 26.12.2009

פרס דיסק-אין פרו 
לאנימציה ישראלית

חברת דיסק-אין פרו המתמחה בתכנון עיצוב ובניה של מרכזי ממבקרים, והפקת 
תצוגות רב-מדיות, עתירות טכנולוגיה ואמצעי המחשה, החליטה לתמוך השנה 

בתחרות האסיף ע”י הענקת פרס של 5000 ₪ ליוצר אנימציה, עפ”י שיקולי חבר 
השופטים מטעם אסיפ”א. ובכך תורמת חברה מסחרית לטיפוח כישרונות צעירים 

והאדרת האנימציה הישראלית.

פרס אריג’נט
פרס מתנת חברת אריג’נט. אריג’נט הינה חברה העוסקת בקשת רחבה של פתרונות 

לתחום האמנות הדיגיטלית, האנימציה, ולמגוון תחומים ייחודים אחרים.

אסיף 2011
חגיגת האנימציה 

הישראלית
אסיף, האירוע השנתי המרכזי של 

האנימציה הישראלית, נוסד ע”י 
אסיפ”א ישראל בשנת 2000 ומנוהל 

ע”י אסיפ”א ישראל. בשיתוף עם 
פסטיבל אנימיקס. האירוע מאחד 

את קהילת האנימציה לחגיגת יבול 
שנת היצירה שחלפה, ולקידום אמנות 

ויצירת האנימציה בישראל. אירועי 
אסיף כוללים הקרנות סרטים מכל 

ענפי עשיית האנימציה, בתחרות 
ומחוץ לתחרות, וטקס הענקת פרסים. 

ניהול אומנותי מטעם אסיפ”א: גילת פרג
הפקה: נוני טל

יו”ר ועדת השיפוט: רוני אורן
יו”ר אסיפ”א: צביקה אורן

סרט פתיח לאסיף
אנימציה ובימוי: סטודיו ZAZ - מיכל אבולעפיה, 

יוני ברסקין, ריקרדו ורדסהיים, מורן סומר
מוזיקה מקורית ופס קול: יונתן בר גיוראכל

שלישי | 16.8 | אולם 1
חלק א’ 18:30 | חלק ב’ 20:00

nis 25 ש”ח

רביעי | 17.8 | 14:30 |  אולם 1
nis 25 ש”ח
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איגוד מקצועות 
האנימציה במפגש ראשון

במהלך ימי הפסטיבל יתקיים מפגש רשמי ראשון 
של איגוד מקצועות האנימציה, שקם זה עתה. האיגוד 
שם לו למטרה לשפר את תנאי העוסקים במקצועות 

האנימציה ולמען יצירת תעשיה מקצועית, חזקה ויציבה. 
במפגש נדבר על התוכניות והחזון לעתיד האנימציה 

בארץ. אנימטורים, מעצבים, אנשי פוסט ואנשי 
מקצועות התלת והסטופמושן, בואו לשמוע, להתרשם 

ולהצטרף לאיגוד!
המפגש מיועד לאנשי מקצוע בלבד. 

החברים של אלכס
 Road עושים את Crew 972 :נוגעים בכוכבים

Runner; אלכס אוראל מביים את האנימציה 
Yogi Bear של

לא בכל פסטיבל אנחנו יכולים לציין בגאווה את תרומת 
האנימציה הישראלית לתעשייה העולמית. אנו גאים לקיים 

 Crew 972 מפגש מקצועי עם אנשי חברת ההפקה הישראלית
על עבודתם לסדרה בינלאומית Road Runner עבור אולפני 

וורנר, ועבודתו של אלכס אוראל כבמאי בסרט הארוך ”יוגי הדוב”.
בתכנית ישתתפו עובדי החברה שיציגו את תהליך העבודה מול 

האולפנים בהוליווד, האתגרים, הקשיים, ההצלחות, התשוקה 
והכבוד למקורות. הדיון יידרש להיבטים המיוחדים שבחידוש 

אייקון דו-מימד קלאסי בתלת-מימד, לאיכות ההפקה והיצירתיות 
המתחייבת - ולקשר בין הוליווד לרמת-גן.

את הפאנל ינחה דרור דליות, ראש הסטודיו. ישתתפו בו דורון 
מאיר - במאי הקריאטיב של Road Runner; מנשה מורובסה 

- ראש מחלקת תלת-מימד; מריה וסקן - מנהלת ההפקה. 
 Road כמו כן, אלכס אוראל, במאי האנימציה של

Runner ו-Yogi Bear - ישתף בהקלטת וידיאו, בחוויותיו 
המיוחדות על הסט חובק העולם, מניו-זילנד ועד לוס אנג’לס.

Alex’s Friends - an encounter
Israeli animator Alex Oreal is the creative director for Warner’s 
Yogi Bear and other Israeli animators work on Road Runner and 
the international series, Crew 972. Warner professionals will 
participate in discussions on the challenges of technology transfer 
from Ramat Gan to Los Angeles, and the transferring of cultural 
icon Yogi to 3D. Excerpts from the films will be shown.

hall 2 שלישי | 16.8 | 17:00 | אולם
nis 25 ש”ח

שישי | 19.8 | 14:30 | אולם 2
כניסה חופשית

hall 1 שלישי | 16.8 | 22:30 | אולם
nis 25 ש”ח

אסיף האסיפים
תכנית מחווה נוסטלגי לאירועי האסיף לדורותיו

רק כשמביטים לאחור לפעמים, יכולים לראות את הדרך שעברנו. 
רק כשרואים את הדרך שעברנו, ניתן להעריך נכונה, ולכבד את 

המקום בו אנו נמצאים עתה. זה אולי לא נכון בכל המקרים, אך 
נכון ומרשים כשמדובר באנימציה הישראלית. בפעם הראשונה 

בתולדות הפסטיבל נציג תכנית שכולה אנימציה ישראלית ממבחר 
מפגשי האסיף )החל מההתחלה ב-2001(. פירותיה של תקופה 

שהיא משמעותית בחיי כל אחד מאתנו, ובוודאי בחיי האנימציה 
בישראל. בתכנית מבחר מהסרטים שהוגשו והוצגו בשנים האלה. 
חלקם, של יוצרים הממשיכים אתנו עד היום, פורחים, מתפתחים 

ומשתכללים, וחלקם של יוצרים מוכשרים, אשר נטשו את התחום, 
או את הארץ ועקבותיהם אבדו לקהילת האנימציה הישראלית. 

זהו אמנם אירוע נוסטלגי כלשהו, אך אנו מקווים שבחרנו ביצירות 
איכותיות ומרגשות, המעידות גם כבדרך אגב, על השינויים שחלו 

בנו כחברה וכאנשים.

 Special Asif
For the first time in its history Animix present a program of wholly 
Israeli animation, the choicest of those garnered from previous 
festivals. Some of the creators are still with us, and working. Some 
have either left the art-form or the country and are lost to us. 
True, we’ve been a little nostalgic, but we hope that our choices 
also bear witness to the changes in us as a society and as people.

גוגי ומגוגי סדרת אנימציה ישראלית חדשה
פרטים בעמ’ 35
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עולמי 1
מבחר סרטים חדשים מחו”ל 

 Orgesticulanismus )השם הלועזי לטרשת נפוצה(, הוא סרט 
מרגש ומפליא ביופיו של אנימטור בלגי צעיר בשם מתיו לאביי. 

הסרט הוא מחוה זיכרון לאביו של האנימטור - בנוא, שחלה במחלה 
בגיל 29 ונפטר בגיל 55. הצעיר מנסה לחדור לעולם הפנימי של אדם 

המאבד בהדרגה את כושר התנועה הגופנית, ומפתח, עקב כך מבט 
אחר על תנועתיות, על עצמו ועל העולם בו הוא חי.

קופסת האבידות והמציאות של הרגש האנושי, מרטין ואלנר 
וסטפאן ליכטנברג / גרמניה. כשאביו של צעיר נפטר באופן 

מפתיע, הוא מנסה להתמודד עם צערו במסע רגשי רב עוצמה, 
דרך ממד הזמן והמרחב. קולו של הצעיר הוא בפי השחקן 

ג’וזף פיינס והקריין הוא האנגלי איאן מק’לן // ”אהבה וגניבה”, 
אנדריאס הייקדה / גרמניה. נראה כמו תרגיל אינטלקטואלי 
מהפנט של ציורי מעבר )מטאמורפוזה( בלתי נגמרים, סרט 

מעורר קנאה בלבו של כל מי שהתמודד פעם עם ציורי אנימציה 
בדרך המטאמורפוזה // ”הבוגי של קליאו”, אנימציה משותפת 

של קבוצת צעירים מבלגיה. ניסיון מרתק ומרענן של יצירת סרט 
משותף על ידי חבורה של 12 אנימטורים צעירים מבלגיה - שני 

מוסיקאים מזדקנים נזכרים בערגה בנגינתם המשותפת לפני 
שנים כמלוויה בפסנתר ובקונטראבס, של זמרת שחורה בשם 
קליאו // המכרה האפור, רמי ואנדניט / בלגיה. סרט גמר של 

סטודנט בלגי. אדם נכלא בתוך מכרה פחם בעקבות פיצוץ של 
גז. בהלתו הולכת וגוברת כשהוא נתקל בשרידים של אסונות 

מהעבר שהתרחשו במכרה הזה. ולבסוף כשהוא מצליח, בדרך נס 
למצוא מוצא, הוא מגלה שהעולם בחוץ כלל לא חש בחסרונו //
טיול בוקר, גראנט אורצ’ארד / בריטניה. השנה 1959. איש הולך 

לתומו בתוך עיר הומה, ופוגש במפתיע תרנגולת. היוצר חוזר אל 
העלילה המוזרה והפשוטה הזאת אחרי 50 שנה ומתאר אותה 

שוב ב-2009 ושוב ב-2059. ובכל פעם היא לובשת צורה אחרת 
על פי טכנולוגית האנימציה המתפתחת והשינוי במראה העיר. 

מעין בדיחה פנימית של אנימטורים, אך הסרט עשוי היטב, )זכה 
בפרס בפסטיבל אנסי לאחרונה(, ומסתיים עם הפתעה. עוד כמה 

סרטים מעולים בתכנית זאת. התכנית אינה מתאימה לילדים.

International 1
A selection from among the thousands of films made 
each year
Among the seven films in this program: Orgesticulanismus is 
Mathieu Labaye’s tribute to his father who died at 55 from multiple 
sclerosis, The Grey Mine, a Belgian student’s graduation film, deals 
with a trapped coal-miner who nearly doesn’t make it and Morning 
Walk from the UK’s Grant Orchard is about a man who meets a 
chicken in the city. Program unsuitable for children.

עולמי 2 
מבחר שני של נבחרת אנימציה מחו"ל

 Runaway, קורדל בארקר / NFB קנדה. בעולם האנימציה של 
היום כשהגיל הממוצע של היוצרים העצמאיים, ירד אל מתחת 
ל28, מפתיע עדין לראות יוצר איכותי הנמצא בעשור החמישי 

של חייו ומסתגל לטכנולוגיות המחשב אך שומר על סגנון ואיכות 
הקרטון הקלאסי. זהו קורדל בארקר )החתול חזר 1988( עם סגנון 
הציור המוטרף שלו. קורדל בארקר מתאר את החברה האנושית 

כקהל נוסעים ברכבת דוהרת. בעוד הרכבת מתנגשת בפרה 
הפוסעת על הפסים - והיא בדרך הבטוחה להתרסקות, ממשיכים 

הנוסעים לחגוג, לשתות ולרקוד // יהודה וישו, אולאף אנקה 
וקלאודיה רומרו / גרמניה. סרט פרובוקטיבי המציע גישה חדשה 
לסיפור הנדוש על חיי ישו, יהודה איש קריות ומרים המגדלית. 

אם היה הסרט עוסק בגישה דומה במוחמד המוסלמי, יש לשער 
שיוצריו היו חיים עתה במחתרת מאימת זעם מיליארד מוסלמים. 

הסרט הוא ניסיון פרובוקטיבי לספר את הסיפור הידוע מזווית 
ראייתו המתריסה של יהודה. מרים המגדלית מקבלת דמות 

סקסית קיצונית, שאף עשויה לגרום לכמה מהצופים אי נוחות 
מסוימת. סרט רחוק מאוד מהמושג ”פוליטקלי קוריקט” ולכן 

כללנו אותו בשמחה בלקט זה // פארד, דויד אלאפון ולואיס בריסנו 
/ צרפת. סרט מדע בדיוני על סביבה עתידנית ממוחשבת ומנוכרת. 
לאדם בשם פארד ניתנת אפשרות, בעזרת מכשיר דמוי פנס להאיר 

על סביבותיו, וכך לגלות את השכבות המסתתרות תחת החזות 
האפרורית // ”החפירות”, קלוד קלוטייר / NFB קנדה. סרט אנטי 
מלחמתי על צעיר המגויס לצבא בזמן מלחמת העולם הראשונה. 

הסרט מתעד את זוועות המלחמה,ואת אש הפגזים הנוראה 
הקורעת את החיילים הצעירים לגזרים. כל אלה מצוירים בטכניקה 
הנקראת רוטוסקופ על פי סרטים תעודיים מהמלחמה ההיא. סרט 

מהמם בעוצמתו // ”מי ראה את השדיים של אמא שלי”, פולין 
רולאן / צרפת. סרט חדש, מצויר של סטודנטית המספרת על 

נטייתה של אמה, לחשוף את שדיה בכל הזדמנות // סערת שלגים, 
מריה מואט / רוסיה. סרט בובות בשיטת הסטופ-פריים הישנה. 

זהו מעין מבט לגלגני על סיפור אהבה סוער ומוחצן בסגנון הרוסי 
הישן. היופי החזותי של הסרט מהמם, וזיכה את היוצרת בפרסים 

רבים ביניהם בפסטיבל אנסי החשוב לפני שבועות מעטים. בתכנית 
עוד סרטים איכותיים. היא אינה מתאימה לילדים.

 International 2
 further selections of animated films from abroad
The films include: Runaway, a superb film by veteran Canadian 
animator Cordell Barker, that portrays humankind heedlessly 
amusing itself aboard a speeding train that is about to crash into 
a cow with devastating results; Judas and Jesus (Germany) by 
Olof Anka and Claudia Romero about the relationship among 
Jesus, Judas and Mary Magdalene, or “the truth” behind the story 
Western civilization has believed for 2000 years; Who Saw My 
Mother’s Breasts (France) by Pauline Roland about a mother who 
bares her breasts at every opportunity. Not suitable for children.

hall 2 רביעי | 17.8 | 20:15 | אולם
hall 1 שישי | 19.8 | 18:00 | אולם

nis 37 ש”ח
hall 1 חמישי | 18.8 | 23:15 | אולם

hall 2 שבת | 20.8 | 22:00 | אולם
nis 37 ש”ח
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בין מלחמה לאהבה: קונצרט אנימציה
מנצח רוני פורת / תזמורת מיתרים ”הבמה”

השנה אנחנו מגישים קונצרט מאויר של תזמורת מיתרים עם הקרנת אנימציה ענקית. תזמורת המיתרים היא 
”תזמורת הבמה” הקשורה למרכז ”יד חריף” בצרעה ומנצחה רוני פורת שגם יפרש את המוסיקה בדרכו המיוחדת 

שקנתה לה קהלים נלהבים בארץ ובעולם. היצירות שיושמעו הן הסימפוניה אופ. 110 של שוסטקוביץ הרוסי, 
הסרנדה הנפלאה לכלי מיתר אופ’ 20 של אלגר האנגלי, ופרק מתוך עונות השנה של ויואלדי. היצירה המרכזית 

בקונצרט - הסימפוניה של שוסטקוביץ מסתירה בין צליליה שלושה מוטיבים לפיהם נקבע שמה של התכנית כולה. 
היא נכתבה סמוך למותו של העריץ הרוסי סטאלין. שוסטקוביץ’ התייחס לאירוע זה בצליליו כזעקה כנגד כל דיכוי, 

רצח ואלימות כלפי חפים מפשע. אלמנט אחר ביצירה הוא מוטיב של 4 צלילים המיוצגים במוסיקה באותיות: 
DSCH )שהם גם קיצור שם המלחין(, ובכך הוא מבטא את הזדהותו עם היצירה ותכנה. והמוטיב השלישי מייצג את 
השם אלמירה, כשם תלמידתו של שוסטקוביץ בה גם התאהב באופן נואש. גם אלה שאינם רגילים לפקוד אולמות 
קונצרטים, עשויים למצוא עניין וחוויה בשילוב של מוסיקה תזמורתית חיה, הקרנות ענק של קטעי סרטים נדירים 

ודברי הפרשנות הייחודיים של רוני פורת, 

Between love and war
animation concert

The Stage String Ensemble conducted by Roni Porat plays Edward Elgar’s op.20, a movement from Vivaldi’s Four Season’s 
and Dmitri Shostakovich’s Sinfonia for strings, op.110. This piece, written in 1960, incorporates a musical code of four notes 

representing the composer’s name - DSCH - and is described as a shriek against oppression. Animation shorts chosen by 
Dudu Shalita and an explanation by Porat accompany the piece.

hall 1 שבת | 20.8 | 21:45 | אולם
nis 37 ש”ח
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רובס על החומה
 דני רובס חוזר לאחד האלבומים החשובים

 והמשפיעים ביותר במאה העשרים,
של הפינק פלויד

מעבר למוסיקה המשובחת, למילים החשובות והעמוקות, ולהפקה 
המבריקה - ”החומה” של להקת ה”פינק פלויד” )בעצם של רוג’ר ווטרס( 
הוא יצירת אמנות רבת רבדים. חלק מכובד ומשמעותי מהצלחת הסרט 
שיצא כמעט במקביל לאלבום, הייתה עבודת האנימציה המעולה של 

המאייר ג’ראלד סקארף, השזורה לאורך כל הסרט.
דני רובס מספר במפגש אמן מיוחד על האלבום והשפעותיו, על עבודת 
האמנות המורכבת סביב הסרט ויצירת האנימציה שבו. בשילוב קטעים 

מהסרט וכמה ביצועים חיים.
תוכנית מיוחדת לפסטיבל. לא להחמיץ.

Robas on The Wall
 Danny Robas on the seminal album/film by Pink Floyd

A significant contribution to the film’s success was the animation work by 
Gerald Scarfe. Robas will talk about the album, its influence and about the 

complexities of creating the film and its animation, with excerpts from the film 
and live performances. A festival special.

hall 2 רביעי | 17.8 | 18:45 | אולם
nis 37 ש”ח

hall 1 רביעי | 17.8 | 22:00 | אולם
nis 37 ש”ח

נותן את הטון
 עדי כהן על מוסיקה
לסרטים ולאנימציה

הרצאה מקצועית לכל המתעניין מפי אחד 
מבעלי הסמכה והניסיון היותר בולטים בישראל. 

עדי כהן מלחין לסרטים ולטלוויזיה, פרסומות, 
מחול, ואולמות קונצרטים. זוכה פרס האקדמיה 

הישראלית למוסיקה לסרט "מסוכנת". בוגר 
בהצטיינות של מחלקת הקולנוע באוניברסיטת 

ניו יורק, עבד כמוסיקאי עם ריבצ'ינסקי )ארה"ב( 
)אוסקר "טנגו"( גיל אלקבץ )גרמניה(. מרצה 
ב"בצלאל" "מנשר" ו"חשיפה". עדי יתאר את 
הקשר העמוק בין הקולנוע והמוסיקה מימי 

ה"סרט האילם" )שלא ממש היה אי פעם אילם(, 
את תפקיד המוסיקה בסרט ותהליך קבלת 

ההחלטות בבניית המוסיקה לפסקול. עדי יאפיין 
את המוסיקה לאנימציה בשונה מהקולנוע ה"חי", 
 ויביא דוגמאות מ"שוליית הקוסם" ועד פיקסאר. 

מתאים ליוצרים, לסטודנטים, ולכלל אוהבי 
המוסיקה והאנימציה.

Setting the Tone
Adi Cohen on music for movies and animation
A professional lecture by one of Israel’s most 
experienced practitioners. Multiple prize-winner Adi 
Cohen composes music for films, TV, commercials, 
dance and the concert hall.
Adi will describe the enduring link between music 
and film from the days of the silent movie, the 
function of movie music, and the decision-making 
process of creating the sound-track. He’ll present 
excerpts from the era of The Sorcerer’s Apprentice 
to today’s Pixar.
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דוקו-מציה
 אנימציה תיעודית. יש דבר כזה

מנחה דודו שליטא 

בעשור האחרון הבשיל בעולם מודל חדש של 
אנימציה דוקומנטארית, המניב סרטים קצרים, עזי 
הבעה, רגישות ויופי. מדיום זה משלב את המדיה 
הקולנועית-דוקומנטארית עם יכולותיה המיוחדות 

של האנימציה המודרנית. התכנית ”דוקו-מציה” 
מציגה פנורמה מרהיבה של סרטים וקטעי 

סרטים המתארים את התפתחות ז’אנר האנימציה 
התיעודית מראשיתה ועד לימינו. סרט האנימציה 
הדוקומנטרי הראשון נעשה כבר ב-1918 בארה”ב 

בניסיון לתעד את טביעת הלוזיטניה באמצע 
מלחמת העולם הראשונה. בשנות השישים, 

השבעים והשמונים, נעשו ניסיונות חוזרים לתיעוד 
אישי באמצעים של אנימציה, אך לא היה בכך 

כדי להעיד על כיוון חדש עם יחוד ואמירה.
בעשור האחרון, כמעט מבלי ששמנו לב, התפתח 
במהירות הז’אנר הדוקומנטארי באנימציה עד כי 
לא ניתן להתעלם ממנו יותר, לא מכמויותיו, לא 

מאיכויותיו ולא מהתרומה המיוחדת שהוא מעניק 
להפקה הדוקומנטארית העולמית- לכל גווניה 
גם בישראל יש כבר מאגר מרשים וייחודי של 

אנימציה כזו, שטרם זוכה לחשיפה ולהערכה לה 
היא ראויה. התכנית תמחיש את כוחה המיוחד של 

האנימציה להעניק לסיפור הדוקומנטארי רבדים 
חדשים, מפליאים ביצירתיותם ורגישותם, ההופכים 

אותו לדרך אמירה ייחודית החורגת מטווח 
יכולותיה של המצלמה הדוקומנטארית המוכרת. 
מנחה: דודו שליטא, אוצר האנימציה בפסטיבל. 

התכנית למבוגרים שוחרי תרבות וסקרניים לעולם 
התקשורתי, המשתנה ומתהווה סביבנו.

Docu-mation
does animated documentary exist?
Moderator: Dudu Shalita
The animated documentary film is a development of 
the last decade. The program offers a broad panorama 
of films and excerpts illustrating the genre. Actually 
the first docanimatory was made in 1918 following 
the sinking of the Lusitania in World War I. There 
were sporadic efforts from the 60s - 80s, but nothing 
special. However the genre has exploded world-
wide over the last 10 years, including in Israel. The 
docanimatory supplies additional layers to its subject 
matter, affording it a unique perspective.

תורת היחסים
סרטים קצרים על קשרים בין אנשים 

יחסינו עם הסובבים אותנו, משפחה, חברים, 
שותפים, שכנים וזרים - מהווים חלק מכריע מחיינו 

הרגשיים ופעילותנו היומיומית. התכנית הזאת 
מביאה כמה סרטים איכותיים המדגימים כיצד 
נותנת האנימציה למערכות היחסים עם זולתנו 

ביטוי: // ניצול, סנטיאגו בו גראסו / ארגנטינה. על 
הדרך הבלתי מודעת בד”כ בה אנו ”משתמשים” 

בסובבים אותנו, בבית וברחוב, ועל הדרך שאנו 
עצמנו מנוצלים על ידי מי שמעלינו בסולם 

ההיררכיה החברתית //  Varietee, רולופ ואן דן 
ברח / הולנד על הצורך הבלתי נגמר ל”תחזק” דרך 

קבע את מערכות היחסים שלנו עם הסובבים אותנו. 
ההורים, המין השני וכל בעלי התפקידים הממלאים 

תפקיד כלשהו בחיינו // רוקד על חבל, רימונד 
קרומה / גרמניה מערכת יחסים מורכבת בין אב 

לבנו הבוגר. מתבטאת בדימויים של חבלים בשלל 
צורותיהם. אין ספור מצבים ומערכות יחסים שרק 

חבל פשוט מבטא בחדות ובבהירות את אופיין 
ומורכבותן // פורטרט משפחתי, ז’וזף פיירו בריטניה 

/ משפחה רגילה מתכנסת לצילום משפחתי. תוך 
כדי הצילום נחשפים הבזקים של מערכות היחסים 

בין בני המשפחה, אותם לא מצליחים לכסות 
החיוכים המאולצים שמבקש הצלם לחלץ מבני 

המשפחה // מילים מילים מילים / הקרנה מחודשת 
של סרטה המאלף של מיכאלה פבלאטובה הגדולה 

מצ’כיה. דמויות שונות גודשות את בית הקפה הקטן. 
מערכות היחסים המגוונות ביניהן - מאופיינות בדרך 

חזותית על ידי צורות סמליות, קוביות ומילים // 
 Speechless, דניאל גרייבס / בריטניה. פנינה חדשה 

מאולפנו של זוכה האוסקר )מניפולציה(. מבט 
משועשע )אך עם קורטוב דאגה( על משפחה בת 
ימינו, שכל התקשורת בין מרכיביה נעשית בעזרת 

SMS סלולאריים.

The theory of relationships
short films on relationships among people
The relationships we have with the people, from 
family to strangers, are a crucial factor in our lives. 
These films demonstrate how a few pictures can say 
more about a relationship than reams of words. 
The selection includes Exploitation (Argentina) 
by Santiago de Grasso on how, wittingly or not, 
we use those around us; Family Portrait (UK) by 
Joseph Pierro about what happens when the family 
arranges itself for a group photo and the wordless 
Words, Words, Words by renowned Czech animator 
Michaela Pavlatova on people in a café.

תיק תקשורת 
קומוניקציה באנימציה

לפנינו תוכנית המוקדשת ל”תקשורת” ההמונים. 
בין הסרטים שיוצגו : משל המערה, על פי אפלטון 

/ מיכאל רמסי / ארה”ב. סרטון חדש בפלסטלינה 
מתבסס על משל המערה המפורסם של אפלטון 
היווני החכם בן המאה הרביעית לפניה”ס. המשל 

ממחיש בדרך המדהימה ברלבנטיות שלה את הדרך 
בה אנו רואים את המציאות -כיושבי מערה כבולים 

בשרשראות. המציאות נראית להם כמצג צלליות 
סתמי מתנועע על הקיר. אחד מיושבי המערה 

שנמלט החוצה ורואה את העולם האמיתי- אינו 
מצליח לשכנע את חבריו שיש עולם בחוץ- השונה 

כל כך מהצללים הקודרים והמטופשים שהם 
צופים בהם כל הזמן // עולם שטוח, דניאל גרייבס 

/ בריטניה. סרט עטור פרסים של זוכה האוסקר 
)מניפולציה( הבריטי. אדם החי בעולם שטוח, )כל 

היצורים המאכלסים עולם זה הם דו ממדיים, 
כעשויים מגזירות קרטון(. עולם זה הוא אפרורי, 

מזוהם, וקודר. הוא מגלה במקרה שקיים עולם אחר, 
מקביל. עולם זה הוא יפה צבעוני, מלהיב ובנוסף- 
יש לו יתרון עצום. בעולם זה יש לו שלט, בעזרתו 
הוא יכול לשלוט באירועים, ולהחליף את מיקומו 
כל אימת שהוא בסכנה, או שפשוט מחפש עניין 

// מדיה, פאבל קוצקי / צ’כיה. סרטון קצר שנושאו 
התקשורת - בעיקר - העיתונות. הסרט ממחיש 
באמצעים חזותיים פשוטים להפליא, ועם זאת 

בתחכום מרשים- את תפקידה של העיתונות בחיינו, 
כמקור להכרת העולם, עיצוב דעותינו והשקפת 

עולמנו. היוצר ממחיש את דרך העיתונות, לקחת את 
נתחי הבשר נוטפי הדם של אירועי המציאות, לבשל 

ולרדד אותם שיהיו שטוחים ככל האפשר, לתבלן 
אותם שיהיו יותר ”סקסיים” ולהשליך אותם להמונים 

הנבערים שקונים הכול ומאמינים לכל השטויות 
של העיתון. הספר ממחיש בתמציתיות, בעוצמה 

ובחוכמה מה שמאמרים רבים היו נדרשים כדי לתאר 
ולבקר. בתכנית עוד כמה סרטונים קצרים ומשובחים 

והיא מיועדת לקהל הבוגר.

Press Kit
communication through animation
This program deals with mass communication. Films 
include Michael Ramsey’s The Cave: an adaptation Plato’s 
allegory in clay that demonstrates how, chained in a 
cave, we perceive reality; Flat World by Daniel Graves 
about flat people living in a flat world and Media by 
Pavel Kotzky, a short film about the media. For adults.

hall 1 חמישי | 18.8 | 16:15 | אולם
nis 37 ש”ח

hall 1 חמישי | 18.8 | 14:30 | אולם
hall 1 שישי | 19.8 | 16:15 | אולם

nis 37 ש”ח

hall 1 חמישי | 18.8 | 18:00 | אולם
nis 37 ש”ח
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למה, מי מת?
מבחר סרטי אנימציה בנושא המוות

אין כמו נושא המוות, לגרום לנו אי נוחות, פחד, כאב וגעגוע אך גם סקרנות ורצון להבין ולחוש. כל 
אלה הופכים את המוות לנושא אידיאלי לטיפולה המיוחד של האנימציה. כמה מסרטים אלה, יעזרו 
לנו להפנים את מה שמחכה לנו בסוף הדרך, אך גם להבין עד כמה כדאי שהדרך עד שם- תהייה 

המוצלחת והמענגת ביותר שאפשר... 
בין הסרטים הכלולים בתכנית:

הבשורה של בקוואטר )The Backwater Gospel(, בו מאטורן / דנמרק. סרט חדש מעורר 
צמרמורת, על עיירה שכוחת אל, אי שם בערבה. קברן מסתורי שמגיע לעיר, מזכיר בעצם בואו, 
שהמוות עומד בפתח ומחכה לגבות את המס שלו מהעיירה הקטנה. סרט עם עיצוב יוצא דופן, 

ועוצמה חזותית נדירה בעיקר כשמדובר ביוצר צעיר וחסר ניסיון קודם // חזור שוב באביב, בלינדה 
אולדפורד / קנדה. סיפור קטן על הסיטואציה שכל אחד מדמיין לעצמו כל חייו. איש מסתורי, לבוש 
שחורים, מגיע אליך יום אחד ומודיע לך לגשת ולארוז כי הגיע הזמן ללכת // הרחוב, קארולין ליפ / 
קנדה. מבוסס על ספרו הנוגע ללב של הסופר היהודי הקנדי מרדכי ריכלר. סבתא החיונית, האהובה 
והדומיננטית,שוכבת לפתע חסרת תנועה בחדר השני וכולם מתלחשים סביבה כחוששים להעירה. 
סרט מצויר בטכניקה המיוחדת של קרולין ליפ הגדולה שציירה את כל סרטיה בספונטניות חושנית 
תחת המצלמה // שעות נוספות, בימוי 3 סטודנטים צרפתיים, בובנאי ישיש נפל מת בתוך סדנת 
הבובות שלו. צפרדעי הבד החביבות מנסות להניעו באותם אמצעים שהוא עצמו, השתמש בהם, 

כדי להניע אותן // הדרך הזאת למעלה, סמית’ ופולקס. מהתלה מקאברית במיטב ההומור השחור 
הבריטי. שני הקברנים הישישים שכבר ראו הכול, מגיעים לבית הישישה שנפטרה, כדי לארוז אותה 
בארון הקבורה המפואר ולהביאה לקבר הגון. שרשרת אירועים בלתי צפויים ובלתי נשלטים הופכים 
את מסע הארון למצעד בדיחות שחורות מוטרפות והזויות // הקרקס הגדול, ניקולאס בראו / קנדה. 

סרט חדש מצויר להפליא. עוד מפגש טעון של ילד עם מוות במשפחה. הבית נמלא בהמולת 
קרובים ושכנים קודרים המונעים מהילד להיכנס לחדר השני ולראות את אמו האהובה, השוכבת 
ללא תנועה. סרט רגיש ונוגע לכל לב //  Why me? למה אני? ז’אנט פרלמן ודרק לאמב / קנדה. 
פנינה קטנה מהקלאסיקות הגדולות של האנימציה של שנות ה70. אדם מגיע לביקור שגרתי אצל 
רופאו, וזה מגלה לו את העובדה שאין מבהילה ממנה:”נותרו לך רק 5 דקות לחיות” . הסרט מתאר 
- את האופן בו מרביתנו מתמודדים עם בשורה פתאומית שהיא קשה לעיכול, להבנה ולהשלמה. 

למרות ההומור השחור והדיאלוגים השנונים, נשאר הסרט מרגש, אנושי ומעורר למחשבות. 

Who died?
 a selection of animated films on death

The films include the eerie The Blackwater Gospel from Denmark about Death and a small 
town; Come Back in the Spring by Belinda Oldford about an old man who refuse to go when 

Death comes to claim him; Overtime tells how puppets deal with the death of their maker in his 
workshop and in The Big Circus a child must confront the death of his mother.

קולאז’ של הומאז’
סרטים שנושאיהם: יוצרי סרטים

מקבץ סרטים שנעשו כמחווה ליוצרים גדולים, שהעולם 
לא ממש הכיר, ואולי אף פעם לא העריך את תרומתם 

וכישרונם. ריאן לארקין, אחת ההבטחות הגדולות של 
האנימציה הקנדית בשנות ה-60. ילד פלא של מוסד 

הסרטים הקנדי שסרטו הראשון ”הליכה” היה מועמד 
לאוסקר. תקציר סרטיו של ריאן לארקין - מבחר 

קטעים מתוך ”סירינקס”, ”מוסיקת רחוב” ו”הליכה” 
// ריאן, כריס לאנדרת’ / קנדה. במאי קנדי צעיר גילה 

את לארקין לפני מספר שנים, כקבצן חסר בית שגופו 
מתפרק מסמים ואלכוהול. המפגש ביניהם הוליד את 

סרט האנימציה ”ריאן”. הסרט זכה באוסקר בשנת 
2004 // ארתור ליפסט, גם הוא קנדי יצר מספר סרטים. 

הראשון בהם, ”Very Nice Very nice” שהיה 
חדשני ופרובוקטיבי בתקופתו, היה מועמד לאוסקר 

ב-1962. דיכאון מתמשך גרם להתאבדותו // היומנים 
של ליפסט, תיאודור אושב / קנדה / 2010 סרט חדש 
ואיכותי, המנסה לפענח בדרך של דמיון ואסוציאציות 

פרועות מה היה כתוב ביומניו הסוערים של ליפסט 
// רוברטו רוסליני האיטלקי היה במאי שנוי במחלוקת 

וסרטיו הנודעים תיארו את התקופות הקשות בחייה של 
איטליה שאחרי מלחמת העולם ה-2. רומן שערורייתי 
עם השחקנית השבדית הנודעת אינגריד ברגמן הביא 
ליצירת 4 סרטים ולהולדת בתם המשותפת איזבלה 

)שחקנית דוגמנית ויוצרת אנימציה( // אבי בן 100 שנה, 
איזבלה רוסליני / צרפת. לפני שנים אחדות עת מלאו 
100 שנה להולדת רוסליני ו-29 שנים למותו, עשתה 
איזבלה, בתו סרט אישי בו היא מתמודדת עם זכרו 
הבעייתי ועם יחסיו עם אמה // השבדית, ניקולאס 

ליגואורי / בלגיה צרפת. סרט אנימציה קצר המבוסס 
על סיפור המפגש הרומנטי באי סטרומבולי תוך 

התפרצות געשית כבירה של הר הווזוב. מפגש בין שתי 
דמויות סוערות, מהסרטים: ברגמן ורוסליני. 

A collage of homage
films whose subject is film-makers
A special collection of films whose creators seek to pay tribute 
to forgotten greats or those they deem undervalued by the 
world. One such is Ryan by Canadian Chris Landreth that 
won the Oscar in 2004. Arthur Lipsett’s story is similar. His 
experimental Very Nice, Very Nice was nominated for an 
Oscar in 1962. Lipsett’s style was an immediate influence 
on his era’s film-makers, especially Stanley Kubrick. Lipsett’s 
Diaries, a short by Theodore Ushev, attempts to solve the 
puzzle of his life Actress Isabella Rossellini has created My 
Father at 100, a very personal film about her father. The 
Swede by Nicholas Liguori is based on the explosive love 
affair at Stromboli between Rossellini and Ingrid Bergman. 
Isabella is their daughter.

hall 1 חמישי | 18.8 | 18:45 | אולם
hall 1 שישי | 19.8 | 19:45 | אולם

nis 37 ש”ח

hall 2 שישי | 19.8 | 18:00 | אולם
nis 37 ש”ח
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נשית אישית
יוצרות אנימציה על נשים ונשיות

תכנית מיוחדת של סרטי אנימציה שכולם נעשו בידי 
נשים: כיצד הן תופסות את עצמן, נשיותן, זוגיותן, 

גופן וכל מה שמיוחד למחצית היותר מוצלחת של 
הגזע האנושי // גלן האצן הגדול, אנה ארלאנדסון / 
שבדיה. בעל ואישה מגיעים לתחרות ריצת מרתון 

בה משתתף הבעל. האישה המסורה רצה לכל אורך 
המסלול לצידו // מיתות קטנות, רות לאנגפורד / 

בריטניה. סרטה החדש והרגיש של היוצרת הבריטית 
המעולה. עוסק בחוויית האורגאזמה הנשית )עם 

תזכורת גברית( כשהוא מביא את קולותיהן של נשים 
אמיתיות )לא שחקניות( המתארות חוויה אינטימית 

זאת // 1977, פקווא וארלה / בריטניה. שם הסרט 
הוא גם שנת לידתה של יוצרת צעירה. החווה מסע 
עצמי מפרך וכואב, עד שמגלה לעצמה ולסביבתה 

את העדפותיה המיניות // החומרים של החלום, 
פלורנס מאתייה / צרפת סרט חדש של יוצרת גדולה 
וייחודית המצטיינת בשיטת ציור המכונה ”אנימציה 

תחת המצלמה”. בצבעי פסטל נועזים, היא יוצרת 
עולם עשיר ומגוון, רווי עדנה וארוטיקה // האדם 
אשר ישן, אינס סדאן / צרפת סיפור קטן ומוכר, 

על זוגיות נכה. אישה החיה לצד בעל המעביר את 
שעותיו ושנותיו בשינה מתוקה // הנשים יוצאות 

הערב, ג’ואנה קווין / בריטניה / אחד הסרטים 
המפורסמים ביותר של היוצרת הגאונית. על נשים 

העובדות במפעל עוגות שהחליטו לחגוג יום הולדת 
לאחת מהן.

Personally feminine
women animators on women, femininity and 
their views of themselves.
While films by women animators have been screened at 
the festival many times, this year they have a program 
to themselves. In Glenn, the Great Runner (Sweden) by 
Anna Erlandsson, Glenn’s wife runs beside him every 
step of the marathon, encouraging him, until he mounts 
the victors’ podium. Ruth Langford’s marvelous new 
film, Little Deaths (UK) deals with the female orgasm. 
Dream Materials (France) by Florence Matthieu is a 
new film by this unique artist that is delicate, daring 
and erotic. There are six films altogether.

hall 1 שבת | 20.8 | 18:00 | אולם
nis 37 ש”ח

hall 1 רביעי | 17.8 | 16:00 | אולם
hall 2 שישי | 19.8 | 21:30 | אולם
hall 1 שבת | 20.8 | 23:30 | אולם

nis 37 ש”ח

חגיגת האוסקר
סרטים שזכו או היו מועמדים לפסלון המוזהב

כבכל שנה אנו מביאים לקט מרהיב של סרטי אנימציה שזכו או היו מועמדים לזכייה 
בפרסי האוסקר, בקטגוריה של אנימציה - סרטים קצרים //  Blackfly, כריסטופר 

הינטון / מועמד 1991. איור ביד חופשית מבוסס על שיר עם קנדי המושר על ידי חוטבי 
העצים הנלחמים באויביהם המושבעים ביותר - יתושי הברחש האימתניים // הפרה, 

פטרוב / ברה"מ / מועמד 1989 - סרט מוקדם של היוצר הרוסי הגדול אלכסנדר פטרוב 
)הזקן והים(. ילד בכפר רוסי קטן מטפל באהבה בעגלה צעירה עד שהיא גדלה להיות 

פרה גדולה וחזקה וכדרך כל פרה- מגיע יומה להישלח לשחיטה- אהובה ככל שתהיה // 
העורב הלקחן, לוצאטי / מועמד 1965 הפתיחה המוסיקלית של רוסיני האיטלקי מלווה 

את האנימציה המרהיבה וההומוריסטית של היוצר היהודי איטלקי הדגול עימנואלו לוצאטי 
ועוזרו הנאמן ג'וליאנו ג'יאניני // אוקטאפודי, ב"יס צרפתי / מועמד 2008

אנימציה ממוחשבת, פרויקט משותף של 6 סטודנטים מבי"ס "גובלינס" מצרפת. צמד 
תמנונים, המפותלים באהבתם בחנות החיות, מופרדים באכזריות על ידי קונה קצר רוח. 

התמנון יוצר במסע חסר מעצורים להתחבר שוב לתמנונתו. מסע ההרפתקאות המוטרפות, 
מסתיים, בניצחון האהבה, ההקרבה והעקשנות. לקח חשוב לכולנו // ועכשיו הקשיבו 
לזה, וורנר / מועמד 1962. עוד תזכורת לגאונות הבלתי נדלית של צ'אק ג'ונס, מגדולי 

במאי האנימציה של התקופה הקלאסית. סרטון שכולו שעשועים עם הממד השמיעתי 
של האנימציה ושל החיים. בעזרת מאות אפקטים קוליים )מהתקופה הטרום דיגיטאלית( 
יוצר ג'ונס עולם מרתק ומשעשע של קולות, צלילים, חריקות, צלצולים, נקישות, וכו' . לא 
שמעתם עדין סרט כזה // הדבר האבוד, אנדרו רואמן ושאון טאן אוסטרליה זוכה 2011. 

הזוכה הגדול של האוסקר האחרון. אנימציה תלת ממדית איכותית ומפורטת להלל,מספרת 
סיפור אירוני על נער המטייל כדרכו בחוף, בחיפושיו אחר מכסי בקבוקים לאוסף שלו. הוא 
נתקל בחפץ גדול וחסר פשר המתגלה כיצור חי, רגיש, ידידותי וחכם, שכנראה אבד לבעליו. 
הנער לוקח את החפץ-יצור עמו, כדי לאתר את בעליו, או לפחות למצוא לו בית חדש חם 

ובטוח. סרט עתיר יופי ותבונה.

Oscar Celebration
 short animated films that won or were nominated for an Oscar.

They include Christopher Hinton’s Blackfly (nominated 1991) freehand drawing based on 
a Canadian folk song sung by loggers; The Cow by noted Soviet animator Alexander Petrov 

(nominated 1989) about a little boy and a calf; The Thieving Magpie by Italian Jewish animator 
Emmanuele Luzatti (nominated 1965), based on Rossini’s famous overture; The Lost Thing (won 
2011) the Australian 3D animated film by Andrew Ruhemann and Shaun Tan, and many more.
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מאיירים מהשטח 
 מחוות הפסטיבל לרדיו גל”צ
מנחים: גידי אורשר ונוסקו

תחנת גלי צה”ל היא תופעה תקשורתית ישראלית ייחודית גם בקנה מידה עולמי. התמהיל 
של צבא ואזרחות, משמעת ומרדנות, תוכן אקדמי ופקקי תנועה, חדשות ונוסטלגיה 

מרכיבים יחד את תמצית הישראליות על שלל ערוציו. מעצם טבעו הווקאלי והבלתי חזותי 
של מדיום הרדיו - תחומי האנימציה, הקומיקס והקריקטורה אינם מרבים לעסוק בו. אך 
מסתבר שהנושא זכה לאורך השנים להתייחסויות מאוירות ואנימטיביות, גם אם נדירות. 
עתה, קצת אחרי שגלי צה”ל חגגה 60 שנה להיווסדה, הפסטיבל גאה להקדיש תוכנית 
של 60 דקות )אולי קצת יותר( לתחנה שהביאה לנו את ה-60 שניות. גידי אורשר, איש 

הקולנוע של התחנה ומנהל מחלקת האינטרנט שלה יחד עם נוסקו )המנהל האמנותי של 
הפסטיבל(, ינחו ויציגו את הנושא בתדרים מאוירים: קטעי אנימציה העוסקים בתחומי 

הרדיו, קריקטורות העוסקות בגל”צ, קטעי מוסיקה ואנקדוטות מאחורי המיקרופון המדבר 
אלינו כל הזמן, מהשטח. תוכנית נדירה ומומלצת מאוד לאוהבי רדיו. 

Drawing on the ground
 a tribute to IDF Radio

Hosts: Gidi Orsher and Nusko
Radio is not a visual medium, so animation, cartoons and comics have not found their niche on 

Israel’s Galei Tzahal, or IDF Radio whose staff is a mix of military and civilian personnel and 
whose programs run the gamut from news to nostalgia. IDF Radio is celebrating its 60th birthday. 

None the less, and surprisingly, there are some cartoons on the station and animated shorts on 
radio. Orsher and Nusko present them in a 60 minute program. For all lovers of radio.

hall 1 שישי | 19.8 | 23:15 | אולם
hall 2 שבת | 20.8 | 23:45 | אולם

nis 37 ש”ח

hall 2 שבת | 20.8 | 20:30 | אולם
nis 37 ש”ח

פרסומות וחזרנו
מיטב הקריאייטיב הפירסומי מהעולם

כמיטב המסורת בפסטיבל, מוקרנת מנה עשירה 
של פרסומות באנימציה, מרחבי העולם. הפרסומות 

כיום הם הסרטים הכי קצרים, הכי מושקעים, 
מתוקצבים ומתוחכמים. הם משמשים כבר מספר 

שנים כסמן קדמי לסגנונות עיצוב, טכנולוגיות 
מתקדמות וגישות חזותיות, של כל תעשיית 

הקולנוע והאנימציה. לכמה מהסרטים יצורף סרטי 
Making of המגלים כמה מהסודות ושיקולי קבלת 

ההחלטות מאחורי הקלעים של הסרטים. השנה 
ההקרנה בשיתוף פעולה עם אתר Stash הקנדי 

המרכז את המיטב שבמיטב מכל העולם.

 Some commercials, and
we’re back
 a selection of commercials from all over the world, 
including Stash from Canada that features the best 
of the best.
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צ'יקו וריטה
 פרננדו טרואבה, חאוויר מריסקל, טונו אראנדו

סרט ארוך, ספרד/בריטניה 2010

סיפור אהבה לוהט וטראגי בין פסנתרן ג'אז במועדונים אפופי 
עשן לבין זמרת קברטים חושנית. הסיפור מתרחש בקובה, 

שלפני המהפכה של קאסטרו. כשהעיר הוואנה הומה מאווירת 
נהנתנות, זימה ומוסיקה ללא הפסקה. באנימציה מצוירת, בעיצוב 

מודרני מרהיב. לפנינו סיפור סוחף כמו שצריך להיות בסרט 
אהבה חושני, עם דמויות סוערות רגש,בימים רוויי מתח ופחד 

מהבאות, ועלילה נפתלת, המתרחשת בהוונה, ניו יורק, לאס וגאס 
ופאריס. ועל כל אלה - הרבה מוסיקה משובחת משל תלוניוס 

מונק, קול פורטר ודיזי גילספי בליווי פסנתרן הג'אז הקובני 
האגדי בבו ואלדז. 

למבוגרים. 94 דק'. מתורגם לעברית

Chico and Rita
by Fernando Traube, Xavier Mariscal, Tony Arando 
(Spain/UK 2010)
A passionate, fiery and tragic love story between a jazz pianist and a 
cabaret singer in pre-Castro Cuba. The 94 minute drawn-animation 
film moves from hedonistic Havana to New York, Las Vegas and 
Paris to great music from such as Thelonius Monk, Dizzy Gillespie, 
and legendary jazz guitarist Babo Valdez. Hebrew translation.

אמן האשליות )הקוסם( פרטים בעמ’ 16 חתולו של הרב פרטים בעמ’ 16

Goodbye Mister Christie
פיל מלוי, סרט ארוך, בריטניה 2010

אזהרה!! הסרט הזה אינו דומה לשום דבר שראיתם אי-פעם והוא 
מומלץ אך ורק למיטיבי לכת במובן הקולנועי, ולכל מי שמחפש 

הרפתקה מהסוג המדהים, המעצבן, המרתק ומאתגר. זהו סרט של 
היוצר הנודע פיל מלוי הבריטי. מצד אחד הוא קשה לצפייה אך מצד 

שני - זכה במקום ראשון לסרט ארוך בפסטיבל האנימציה הנחשב 
של אוטאווה. פיל מלוי )סדרות כ”עשרת הדיברות”, ”קאובויס” 

ואחרות(הוא יוצר מתוחכם הנודע בסגנון האנימציה המאוד פשוטה 
אך פרובוקטיבית שלו. גיבור הסרט הוא מר קריסטי - ראש משפחה 

בריטית נורמטיבית ורגילה. שמרן, דייקן אך גם שחצן ומתנשא על 
המקורבים לו. למשפחה כלב היודע לדבר, ובן מתבגר הנוהג לדקור 
את פניו במסמרים. הכומר השכונתי, )המאוהב בגב’ קריסטי( מגלה 
למר קריסטי שיש רומן סוער בין אשתו לבין מלח צרפתי שרמנטי. 

בתגובה מבקש מר קריסטי להכיר את המלח הזה. צוות טלוויזיה 
המצלם ריאליטי, מגיע לבית המשפחה כדי לצלם את הכלב המדבר, 
ובדרך המקרה, זוכה לתעד את מר קריסטי והמלח הצרפתי בסצינה 
של מין סוער על השולחן - כשהכל בשידור חי בטלוויזיה. חייו של 

מר קריסטי משתנים באחת. בגלל הפרסום האדיר לו הוא זוכה, 
מבלי שהתכוון לכך, וגם בגלל השאלות המטרידות שהוא שואל את 

עצמו על חייו וחיי בני ביתו. הסרט מתורגם לעברית. אינו מתאים 
לילדים, לנוער ולהרבה מבוגרים.

Goodbye Mister Christie
by Phil Mulloy (UK)
This 78 minute film won first prize at the 2010 Ottowa Animation 
Festival where it also won mixed reviews. Mulloy is known for 
his provocative, minimalistic animation style.
Mr. Christie is your ordinary English Dad - sort of. Well, it’s that 
his dog talks, his son studs nails into his face. When a reality TV 
crew arrives at the family home to film the pooch, they catch Mr. 
Christie in a compromising situation, and his life is forever changed.
This film is a challenge for festival audiences. Adults only.

hall 2 רביעי | 17.8 | 23:45 | אולם
hall 2 חמישי | 18.8 | 23:45 | אולם

nis 37 ש”ח

hall 1 חמישי | 18.8 | 21:30 | אולם
hall 1 שישי | 19.8 | 21:30 | אולם

nis 37 ש”ח
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hall 1 שישי | 19.8 | 14:30 | אולם
hall 1 שבת | 20.8 | 18:15 | אולם

nis 37 ש”ח

שעה פנטסטית
2 סרטי פנטזיה חדשים 

אין כמו אנימציה כשמדובר בפנטזיה. 
המפלצת מניקס. הפקה יוקרתית 

בבכורה ישראלית כחודשיים בלבד 
אחרי הבכורה העולמית של הסרט 

בפסטיבל אנסי בצרפת. זוהי עבודתו 
החדשה של האמן והמוסיקאי 

ההולנדי הנחשב רוסטו. הסרט הוא 
פנטזיה מוסיקלית, אפלה, על ילד 
מודאג היוצא לחפש את סבו שלא 
חזר מהיער, ומגלה לזוועתו שביער 

שולטת מפלצת טורפת כל. בין הקולות 
המדבבים את הסרט - זמר הרוק 

האמריקאי הנודע טום וייטס והשחקן 
הבריטי טרי גיליאם. הפקה מרהיבה 
)באורך 30 דקות( שכנראה לא תראו 

בקרוב בשום מקום. אל תחשבו אפילו 
לפספס אותה // הדבר האבוד, אנדרו 
רואמן ושאון טאן / אוסטרליה. סרט 
האוסטרלי זוכה האוסקר האחרון. 

)מוקרן גם בתכנית האוסקרים 
בפסטיבל השנה(. הוא נתקל בחפץ 
גדול וחסר פשר המתגלה כיצור חי, 
רגיש, ידידותי וחכם, שכנראה אבד 
לבעליו. הנער לוקח את החפץ-יצור, 
עמו, כדי לאתר את בעליו, או לפחות 

למצוא לו בית חדש, חם ובטוח. 
התכנית מיועדת לנוער ולכל המשפחה. 

)לילדים מגיל 10 ומעלה(.

Fantasy hour
new fantasy films 2 [I haven’t seen 

a 1 on the program!]
Computerized animation can create 

the wildest of imaginative worlds. The 
Monster of Nix (Israeli premiere) by Dutch 

animator Rosto is a 30 minute musical 
fantasy about a boy who faces a terrible 

and omnivorous monster in his village of 
Nix. It features the voices of Terry Gilliam 

and Tom Waites. The Oscar 2011 short, 
the Lost Thing by Andrew Ruhemann and 

Shaun Tan is also in this program. For 
children 10 and up.

מקצועיות היא שפת האם שלנו

אינטרנט וסלולרכתוביות נוספיםשפת סימנים דיבובמסמכים

www.transtitles.co.il

eli@transtitles.co.il
Eli Abramovich President

4 Haʼtaasia st., Tel-Aviv 67139    Tel: 03-5625099    Fax: 03-5624950

Trans Titles

שירותי תרגום בשפות שונות 
ובתחומים שונים, במגוון 

פורמטים ופלטפורמות תוכן

טרנס טייטלס

 טל:03-5625099התעשייה 4 תל-אביב

www.transtitles.co.il

לסרטים  כתוביות  והפקת  תרגום 
ותכניות טלוויזיה

תמלול

תרגום מסמכים

תרגום אתרי אינטרנט

תרגום לשפת סימנים

תרגום סימולטני
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צייר לי כבשה
 קונצרט מוסבר ומאוייר לכל המשפחה
מנצח ומסביר רוני פורת עם השחקן 

עמנואל חנון וחמישיית כלי מיתר חברי 
תזמורת הבמה הישראלית

תכנית הסברה מוסיקלית לכל המשפחה המבוססת 
על אחת מהיצירות היותר מפורסמות במוסיקה 

הקלאסית: ”ארבע עונות השנה” של אנטוניו ויואלדי. 
היצירה הכתובה לתזמורת מיתרים מבוצעת על ידי 

חמישיית כלי מיתר בניצוחו של רוני פורת שאף מנצל 
את ההזדמנות להסביר לילדים על כוחה של המוסיקה 

לתאר מראות, תמונות וסיפורים בעזרת הצלילים. 
בתוספת למוסיקה נכנסת לבמה גם דמותו של 

המלחין, ויואלדי המשוחק על ידי השחקן עמנואל חנון, 
וכדי להוסיף עניין ומתח שזור בקונצרט גם סיפורה של 

כבשה קטנה בשם דו רה מה.
התכנית הוצגה כבר פעמים רבות, בהצלחה רבה בפני 

ילדים והורים ברחבי הארץ אך לקראת הפסטיבל 
היא לבשה צורה חדשה - בלוויית איורים חדשים של 

המאייר הצעיר והמבטיח ניר עדי.
אנו בטוחים שכל המשתתפים באירוע ייחודי זה ייצאו 

ממנו עם חיוך גדול, ועם לב מלא מנגינות ומראות 
שילוו אותם עוד ימים רבים.

Draw me a sheep
an illustrated lecture concert for the whole 

family with conductor/lecturer Roni Porat, actor 
Immanuel Hanun as Antonio Vivaldi and the 

Israel Stage Orchestra
The program is built around Vivaldi’s The Four Seasons. 

Porat will use the performance to demonstrate how music 
speaks in sound, helped by the ‘composer’, and to add 

spice, there’s also the story of a sheep called DoReMe and 
drawings by promising young illustrator Nir Adi.

hall 1 שבת | 20.8 | 11:30 | אולם
nis 37 ש”ח | מגיל 5 ומעלה

hall 1 רביעי | 17.8 | 10:00 | אולם
hall 1 חמישי | 18.8 | 11:30 | אולם

hall 1 שבת | 20.8 | 10:00 | אולם
nis 37 ש”ח | מגיל 5 ומעלה

תו וקו
מחווה ליוצר הנשכח גררד הופנונג

לא רבים מכירים כיום את השם של גררד הופנונג. מגדולי 
הקריקטוריסטים העולמיים שעיקר התמחותו -קריקטורות על 

מוסיקאים, נגנים מנצחים וכל מה שקשור לעולם המוסיקה. 
הופנונג נולד למשפחה יהודית בגרמניה ובהיותו ילד, ערב 

פרוץ מלחה”ע השנייה עזבו הוריו את גרמניה ואחר גלגולים 
הגיעו ללונדון. הופנונג היה מוסיקאי )נגן טובה מצליח( מאייר 
וקריקטוריסט, ומרצה מבוקש בכל האוניברסיטאות הנודעות. 

ספרי הקריקטורות המוסיקליות שלו זכו בשנות ה-60 להפיכתן 
לאנימציה בידי האולפן האנגלי הנודע האלאס ובאצ’לור, וכך 
הביאו להפצת ההומור המיוחד שלו ואהבתו העזה למוסיקה.

בתכניתנו עיקר קטעי האנימציה החכמים, מופרעים ומלאי 
הדמיון של הופנונג. הצעירים ייהנו מהדמיון ומההפתעות שבהם 

והגדולים ייהנו מהתחכום המושחז.
בחלקה השני של התכנית ”המורה לזמרה” בדיחה שחורה 

מרוסיה. המורה לזמרה מגלה שהתלמיד הבא בתור לשיעור 
הזמרה הוא היפופוטם ענק, חסר שמיעה מוסיקלית לחלוטין. כל 

ניסיונות המורה ללמד את החיה הגמלונית להשמיע דו רה מי 
- עולים בתוהו, עד הסוף המפתיע עת מצליחה החיה הכבירה, 

לסלסל בשירה אופראית נפלאה.
”הלוויתן ששר אופרה” אחד מסרטי דיסני הפחות מוכרים, על 
הלוויתן שידע לשיר והצטיין בעיקר באופרה. מהתלה עשירה 

בדמיון ובהומור באיכות הישנה והטובה של דיסני, שאין לה ולא 
היו לה מתחרים, מאז ועד היום.

 Note and Line - a tribute to
forgotten artist Gerard Hoffnung
One of the greatest cartoonists of his day, Gerard Hoffnung (1925-59) 
was known chiefly for his cartoons of musicians, indeed the world 
of music altogether. A refugee from Nazi Germany, Hoffnung and 
his parents arrived in London in 1939. He was a certified eccentric, 
musician, artist, cartoonist and sought after public speaker. The 
first part of the program is devoted to his wacky cartoons and the 
second part to the animated film made of his cartoon book - The 
Voice Teacher and the Disney classic Willie the Operatic Whale.
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כחולי המדים
 תוכנית מחווה לדרדסים

מנחה: איתי ברנע, כוכב הערוץ הראשון

דמויות הדרדסים שנוצרו ב-1958 על ידי המאייר הבלגי פיו, כרצועת קומיקס בכתב עת 
לילדים, הפכו ב-1981 לסדרת אנימציה והיו לסיפור הצלחה בינלאומי חסר תקדים.

עלילות היצורים הכחולים שודרו לראשונה בישראל בערוץ הראשון החל מ-1983 ומשנות 
ה-80 ועד היום משודרת הסדרה ברחבי העולם ומיליוני ילדים צופים בה מדי שנה. 

”במקום רחוק מאד אליו איש לא הגיע עוד...” כדברי שיר הפתיחה הידוע והאהוב של 
הסדרה - חיים הדרדסים, יצורים קטנים וחביבים אשר גרים בכפר קטן בלב יער בבתים 
דמויי פטרייה. חייהם השקטים מופרים על ידי אויביהם המושבעים - גרגמל המכשף 

 המרושע והחתול שלו - חתחתול.
הנכם מוזמנים לשעה מדורדסת של - חידות, פרסים, דיבוב מאחורי הקלעים וגם...הקרנת 

בכורה של פרק דרדסי חדש ומיוחד, בו נוצרת שובבית, דרדסית בת שתארח חברה 
לדרדסית המוכרת והחביבה שכבר מאסה להיות הבת היחידה בכפר. פרק זה הוא אחד 
מ-53 פרקים שמעולם לא שודרו בישראל, בהם נדע כיצד נוצרו הדמויות החדשות של 

הדרדסים. הפרקים יוקרנו בקרוב במסגרת שידורי הילדים של הערוץ הראשון.

Bluecoats - a tribute to the Smurfs (Dardasim)
Moderator: Itai Barnea

Created as a comic strip in 1958 by Belgian illustrator Peyo, the Smurfs became a world-wide TV 
phenomenon in the 1980s, and have remained so to this day. 

The audience is invited to Smurfland for an hour with quizzes, prizes, and the premiere of the 
newest Smurf episode, introducing another female Smurf. It’s one of the 53 episodes never yet 

shown here, but to be aired shortly on Channel 1.

עבר ורוד
 מחווה לפנתר המצוייר

מנחה: ניר מולד )נירמו(

הוא רזה, שתקן נונשלנט והולך נהדר עם המוסיקה 
של הנרי מנסיני. כל זה הספיק להפוך

את ”הפנתר הורוד” לאחת מדמויות האנימציה 
המוכרות והאהודות בעולם. ההתחלה היתה בשנת 

1963 כסרטון חימום קצר שהוצג לפני סרטי 
הקולנוע של המפקח קלוזו. כל השאר היסטוריה. 

היוצר נירמו )ניר מולד(, סוקר את התחנות 
החשובות בדרכו של הפנתר המצוייר המפורסם 

בעולם, שהגיע עד האוסקר. קטעים נדירים ומהנים 
של קלאסיקה אנימטיבית במיטבה. התוכנית 

מומלצת להורים, לא פחות מלילדים.

Pink past
a salute to the Pink Panther
Presenter: Nir Molad (Nirmo)
He’s skinny, nonchalant and goes just great with 
Henry Mancini’s music. He started as an opener 
for movies featuring Inspector Clouseau, and the 
rest is history. Nirmo presents the rungs on the 
ladder of Pink Panther’s swift ascent to world-wide 
fame together with some rarely seen shorts. For 
the whole family.

hall 2 חמישי | 18.8 | 13:00 | אולם
hall 2 שבת | 20.8 | 14:30 | אולם

nis 37 ש”ח | מגיל 7 ומעלה
hall 1 שבת | 20.8 | 12:45 | אולם

nis 37 ש”ח | מגיל 5 ומעלה

 מחלקת הילדים והנוער
הערוץ הראשון
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בתיאבון ילדים!
מבחר סרטים משעשעים על אוכל וזלילה

לקט חמוד של סרטים בנושא האוכל כולל 
הבדיחות הכי מצחיקות על זלילה, על דימויי אוכל, 

יצירתיות נוטפת שוקולד, מרציפנים קרם צבעוני, 
חלב ודבש.

בין הסרטים: הבנדוד של דונאלד אחד מהסרטים 
הקלאסיים של דיסני המביא את בדיחות האוכל 

לדרגת שיא של יצירתיות ודמיון. לביתו הקטן של 
דונאלד דאק מגיע בן דוד ענק ממדים עם תיאבון 
חסר גבולות וחומס את כל הארוחה של דונאלד 

המסכן // מלחמת אוכל, סרט חדש בטכניקת 
סטופ פריים ובו מלחמת עולם בין כל המאכלים 
הכי אהובים. ההמבורגרים תוקפים את השפודים 

ורק המצות מגנות עליהם, עד שגם הן מתרסקות 
בפיצוצי הסושי. מלחמת פ’ בפ’ )פסטה בפסטה( 
על כל הדייטה // הסיפור של סמואל המשופם 
יצירתה הנפלאה של ביאטריס פוטר הבריטית - 

אחת מסופרות הילדים המפורסמות בעולם - על 
החתולה גברת טביטה טצ’וויט המתכוננת לאפות 

רולדה ואיך מתפתחים הדברים מול משפחת 
עכברים המתגוררת בשכנות // בתכנית עוד כמה 
סרטים מצחיקים ומפתיעים על אוכל וממתקים 

שהילדים כל כך אוהבים.
מתאים לכל גיל.

Eat hearty kids!
a selection of entertaining films on food and eating. 
They include Donald’s Cousin Gus, a 1939 Disney 
classic, Food War, a new film about a war between 
different types of food, and The Story of Samuel 
Whiskers based on the famous tale by Beatrix Potter 
about Tabitha and the roly-poly pudding. For all ages.

געגועים
סרטים לילדים על אווזי פרא

הילדים בישראל אינם מכירים את אווזי הבר 
הנודדים בסתיו לארצות החום, וחוזרים באביב 

למולדתם באירופה. סיפורים רבים נכתבו על עופות 
מופלאים אלה, וכמה מהם אף זכו לעיבודי אנימציה 

מרגשים. לפנינו שלושה סרטים כאלה ובהם סיפורים 
מקסימים, אנושיים נוגעים ללב על משפחה אווזית 
נודדת, ועל אחד מבניה שנשמט מהלהקה, ונשאר 

מאחור. השלג הראשון של החורף אגדה בריטית 
נפלאה, מדובבת, על אווזון שהחמיץ את המטס 
המשפחתי ונשאר מאחור. עתה עליו לחכות תוך 
געגועים וסכנות, לאביב, עת יחזרו הנודדים, ואולי 

יבואו לחפשו ולאסוף אותו חזרה למשפחתו // 
אפורת הצוואר, קלאסיקה רוסית )1948( מתקופת 

ברה”מ. בסיפור זה דרמה על גוזלת ברווז הבר אשר 
טרם צאתה לראשונה לנדודים עם משפחתה, היא 

נפגעת על ידי שועל רעב, ואינה יכולה להצטרף 
למסע המפרך. היא נאלצת לבלות את החורף הקר 

לבדה כשרק משפחת ארנבונים חמודים עוזרת 
לה להתגבר על הבדידות, הקור וסכנות היער // 

ילד ואווז, סיפור מקנדה על ילד שמגלה במקרה 
אווזון פגוע בכנפו, שלא יכול היה להצטרף לנדודי 

המשפחה. ידידות מופלאה נרקמת בין הילד 
והאווזון. מה יקרה שתגיע שוב עונת הנדודים, 

והחברים הטובים ייאלצו להיפרד, אולי לנצח. תכנית 
לכל גיל, חוליה נוספת בסדרת הספיישלים ”חיית 

הבית” בפסטיבל, המוקדשים בכל פעם לבעל 
חיים אחר. שלושת המיקבצים הקודמים הוקדשו 

לחתולים, כלבים ופילים. מתאים לכל גיל.

 Yearnings - Children’s
films on wild geese
Israeli children are not acquainted with the migrations 
of Europe’s wild geese nor with the stories written 
about them, some of which were made into animated 
films. The First Snow of Winter (dubbed into Hebrew) 
is taken from a British tale about a gosling who misses 
the flight South and has to wait for Spring and the 
return of his family. Greyneck (1948) is a Soviet 
classic about an injured wild duckling which a kindly 
hare family shelters through the cruel Russian winter 
when she misses the flight. A Boy and a Goose is a 
Canadian film about a boy who rescues an injured 
gosling, and on the friendship that develops between 
them. This is part of an ongoing Festival series on 
domestic creatures. For all ages.

נא להיחגר! 
תכנית על כלי תחבורה, מכוניות, סירות 

אווירונים וכל דבר שנוסע

לקט נוסף לכל המשפחה על כלי רכב באופן 
שרק אנימציה מסוגלת להראות ולספר. רכב 

מנצח קלאסיקה מדהימה של דיסני הישן על 
גופי המנסה להמציא את כלי הרכב האופטימאלי 

לפתור את בעיות התחבורה הקשות של ארצו. לא 
ראיתם מימיכם המצאות טכנולוגיות מפתיעות 

יצירתיות ומתוחכמות כמו בסרטון קטן ומיוחד זה. 
// משפחת המכוניות, הברקה גאונית של הבמאי 

טקס אברי 1952 על זוג מוניות )אבא ואמא( 
ותינוקם החדש שנולד במזל טוב. למרבה דאגת 

ההורים, הרך הנולד רוצה להיות מכונית מרוץ 
ולא סתם מונית. מהסרטים הפחות מוכרים ויותר 
מופלאים מימי הזוהר של האנימציה הקלאסית. 
// המכונית החדשה של מייק, אנימציית מחשב 

של פיקסאר על המכונית החדשה של מייק 
)מהצמד סאלי ומייק גיבורי הסרט ”מפלצות 

בע”מ”( נסיעת הבכורה במכונית החדשה והסופר 
משוכללת גורמת למייק געגועים עזים למכוניתו 

הישנה והטובה. // בתכנית סרטים מעולים נוספים 
מהמבחר העולמי של כל הזמנים.

מתאים לכל גיל.

Buckle-Up
 on modes of transport
A program for the whole family on vehicles as only 
animation can render them. The selections include 
Conquering Car, a Disney classic in which Goofy 
tries to build the ultimate vehicle, The Car Family 
(1952) by Tex Avery about two cars whose new baby 
wants to be a racing car, Mike’s New Car that shows 
Mike to be in two minds about his new vehicle, and 
many more. For the whole family.

hall 2 רביעי | 17.8 | 10:00 | אולם
hall 1 שישי | 19.8 | 11:30 | אולם

nis 37 ש”ח | מגיל 7 ומעלה

hall 2 רביעי | 17.8 | 13:00 | אולם
hall 2 שישי | 19.8 | 10:00 | אולם

nis 37 ש”ח | מגיל 5 ומעלה
hall 1 רביעי | 17.8 | 13:00 | אולם

hall 2 חמישי | 18.8 | 10:00 | אולם
hall 2 שבת | 20.8 | 11:30 | אולם

nis 37 ש”ח | מגיל 5 ומעלה
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צופים עם דודו
 צפייה מבוארת לילדים בסרטי איכות

עם דודו שליטא 

כבכל שנה יקיים דודו שליטא - אוצר האנימציה 
בפסטיבל, מפגש עם ילדים והוריהם כדי לצפות יחד 
בסרטי אנימציה איכותיים. צפייה זאת היא הזדמנות 

לגלות פנים פחות מוכרות בשפתה של אמנות 
האנימציה. אין זאת הרצאה, ואין הפסקות של 

הסרט למטרות הסברים מלומדים. פשוט רואים יחד 
את הסרטים ותוך כדי, משוחחים שמים לב לפרטים 

קטנים, ומגלים שפע של דברים שלא הבנו קודם. 
אחד התענוגות הגדולים שאנו מבטיחים למשתתפי 

התכנית היא הפעלה נמרצת של ”שרירי” הדמיון, 
אותה יכולת כבירה, הטבועה בכל אחד מאיתנו, 

לשנות כל מצב וכל מקום למשהו אחר, טוב 
יותר, אהוב יותר, נעים יותר - יכולת שהתקשורת 

המודרנית כמעט ולא מותירה לו מקום בגלל ריבוי 
הפרטים, שפע המידע ועודף הגירויים. 

הילדים ייהנו מחוויית צפייה אחרת, וההורים 
יגלו עוד כמה דברים שיוכלו בעתיד לעשות עם 
ילדיהם. אורך התכנית כשעה. מתאים לכל גיל.

Watching with Dudu
Curator Dudu Shalita, parents and their children 
watch quality animated films together, with Dudu 
explaining some of the finer points as they go along. 
The aim is to stretch the children’s imaginations in 
a variety of directions. For all ages.

hall 1 רביעי | 17.8 | 11:30 | אולם
hall 1 חמישי | 18.8 | 11:30 | אולם

nis 37 ש”ח | מגיל 4 ומעלה

hall 1 חמישי | 18.8 | 10:00 | אולם
hall 1 שישי | 19.8 | 10:00 | אולם

nis 37 ש”ח | מגיל 5 ומעלה

hall 2 שישי | 19.8 | 11:30 | אולם
nis 37 ש”ח | מגיל 7 ומעלה

כאן חיות
סרטים על בעלי חיים

לקט סרטים קצרים ישנים וחדשים שנושאי כולם 
הוא חיות מואנשות, חביבות ואהובות. במבחר: כמה 

פנינים מהאנימציה הקלאסית המצוירת - וכמה 
חדשים לגמרי במיטב הטכנולוגיות הממוחשבות. 
מעונן חלקית, החדש של פיקסאר על החסידות 

הממלאות את תפקידן המסורתי בהבאת 
התינוקות )במקרה זה גורי החיות( להוריהם 

המצפים // סרט חיות, המהולל של רון טוניס 
הקנדי 1966. סרט קלאסי על ילד המתוודע 

לצורות התנועה השונות של החיות השונות - קוף, 
סוס, תולעת וכו’ // עכביש בשם ברונו, מהתלה 
ממוחשבת, מתוקה, על עכביש חובב המוסיקה, 
בשם ברונו, המוכן לנגן בדואט אפילו עם הזבוב 

שנצוד ברשתו - במקום לטרוף אותו // מי 
עשה לי קקי על הראש, על פי ספר הילדים 

המפורסם מגרמניה על החולד שמציץ מהאדמה 
ומגלה שמישהו הטיל ערימה ריחנית על ראשו. 

במסעו לאיתור העבריין הוא לומד שיעור בנושא 
החשוב של קקי וחיות אחרות // אמא פלוטו, 

מהקלאסיקה המצוירת של דיסני הישן על עדת 
אפרוחים המאמצת את פלוטו כאמם החוקית // 

העכבר שלמד לעוף, סרט חדש ומושקע להפליא, 
על זוג ציפורים המצילות עכברון מסכן שהוריו 
הורעלו. הן מתעקשות ללמד אותו לעוף אף כי 

נראה שאינו מוכשר לכך, במיוחד.
מתאים לכל גיל. 

Here be animals
 films on animals
A selection of new and old shorts on humanized 
animals. The selections range from the traditional 
hand-drawn films to the newest technologies. They 
include Pixar’s Partly Cloudy about stork-bringing 
(animal) babies, Animal Film (1966) by Canada’s Ron 
Tunis about a child made aware of animal movement, 
and Mama Pluto, another Disney classic about a 
flock of chicks that adopt Pluto as their mother.

גוגי ומגוגי
 סדרה חדשה בערוץ לוגי

ניר מולד
מפגש עם ניר מולד, יוצר סדרת 

האנימציה ”גוגי ומגוגי” שמתוכננת 
לעלות לאויר בערוץ ”לוגי” בחנוכה 

הקרוב. על הומור, דמיון, דיבוב, 
נונסנס, סיפורים מאחורי הקלעים, 

 ולראשונה: הקרנת שלושה
פרקים חדשים! 

Goggy and Magoggy
a new bloggy series - Nir Molad
An encounter with Nir Molad, the 

creator of the humorous and impudent 
animated series Goggy and Magoggy 
that premieres on the Logy channel at 
Hanukka. Three new episodes will be 

screened.
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רשימת הסדנאות

שבתשישיחמישירביעיסדנאות

 Maya-אנימציה ב
סדנה מקצועית ליצירת אנימציה תלת-

מימדית של דמות מוכנה, באמצעות 
תוכנת התלת-מימד המובילה בעולם, 

Maya. מגיל 9 ומעלה.

 ZBrush-פיסול ממוחשב ב
סדנה מקצועית לפיסול ממוחשב של דמות 

תלת-מימדית, באמצעות תוכנת הפיסול 
והציור המהפכנית ZBrush, ששימשה בין 

היתר בסרטים “שר הטבעות” ו”אווטאר” 
 .World of Warcraft ובמשחק המחשב

מגיל 9 ומעלה.

 PhotoShop-קומיקס ב
סדנה מקצועית ליצירה וצביעה של דמויות 
 .PhotoShop קומיקס באמצעות התוכנה

מגיל 9 ומעלה.

 Flash-אנימציה ב
סדנה מקצועית ליצירת אנימציה לאינטרנט 

 .Flash ולטלויזיה באמצעות תוכנת האנימציה
מגיל 9 ומעלה.

סדנאות אנימציית סטופ-מושן 
בפלסטלינה במכללה הישראלית 

לאנימציה
המשתתפים בסדנאות יצרו דמויות 

מפלסטלינה, ויצלמו באמצעותן סרטי 
אנימציה קצרים, ישירות למחשב. 

העבודה היא בקבוצות. חברים או בני 
 משפחה יכולים לעבוד יחדיו.

מגיל 7 ומעלה.

סדנאות אנימציה ממוחשבת במכללה הישראלית לאנימציה
ממוחשבת  לאנימציה  מקצועיות  בסדנאות  להשתתף  אתכם  מזמינים  לאנימציה  הישראלית  והמכללה  אנימיקס  פסטיבל 
וקומיקס, בתלת-מימד ובדו-מימד. הסדנאות מתקיימות בכיתת המחשבים של המכללה הישראלית לאנימציה, ומועברות על-ידי 
 אנימטורים מקצועיים. כל משתתף בסדנה עובד על מחשב משלו ומייצר במהלך הסדנה תרגילים, אותם הוא יכול לקחת איתו.
מוצא  כנקודת  ומשמשות  השונות,  האנימציה  ובטכניקות  בתוכנות  העבודה  לשיטות  להתוודע  נפלא  מקום  מהוות  הסדנאות 

מצויינת לכל מי שמעוניין להתנסות ביצירת אנימציה ממוחשבת, קומיקס ותלת-מימד.

10.30
סדנת סטופ 

מושן
חדר קולנוע

10.30
סדנת סטופ 

מושן
חדר קולנוע

10.30
סדנת סטופ 

מושן
חדר קולנוע

10.30
סדנת סטופ 

מושן
חדר קולנוע

11.00
סדנת 

קומיקס 
פוטושופ 

ילדים
חדר מחשבים

11.00
סדנת 

קומיקס 
פוטושופ 

ילדים
חדר מחשבים

11.00
סדנת 

קומיקס 
פוטושופ 

ילדים
חדר מחשבים

11.00
סדנת 

קומיקס 
פוטושופ 

ילדים
חדר מחשבים

12.00
סדנת סטופ 

מושן
חדר קולנוע

12.00
סדנת סטופ 

מושן
חדר קולנוע

12.00
סדנת סטופ 

מושן
חדר קולנוע

12.00
סדנת סטופ 

מושן
חדר קולנוע

12.30
פיסול 

ממוחשב 
בזיבראש

חדר מחשבים

12.30
פיסול 

ממוחשב 
בזיבראש

חדר מחשבים

12.30
פיסול 

ממוחשב 
בזיבראש

חדר מחשבים

12.30
פיסול 

ממוחשב 
בזיבראש

חדר מחשבים
13.30

סדנת סטופ 
מושן

חדר קולנוע

13.30
סדנת סטופ 

מושן
חדר קולנוע

13.30
סדנת סטופ 

מושן
חדר קולנוע

13.30
סדנת סטופ 

מושן
חדר קולנוע

14.00
אנימציה 
במאיה 
לילדים

חדר מחשבים

14.00
אנימציה 
במאיה 
לילדים

חדר מחשבים

14.00
אנימציה 
במאיה 
לילדים

חדר מחשבים

14.00
אנימציה 
במאיה 
לילדים

חדר מחשבים
15.00

סדנת סטופ 
מושן

חדר קולנוע

15.00
סדנת סטופ 

מושן
חדר קולנוע

15.00
סדנת סטופ 

מושן
חדר קולנוע

15.00
סדנת סטופ 

מושן
חדר קולנוע

16.30
סדנת סטופ 

מושן
חדר קולנוע

16.30
סדנת סטופ 

מושן
חדר קולנוע

16.30
סדנת סטופ 

מושן
חדר קולנוע

16.30
סדנת סטופ 

מושן
חדר קולנוע

18.00
אנימציה 
בפלאש 
למבוגרים
חדר מחשבים

18.00
אנימציה 
בפלאש 
למבוגרים
חדר מחשבים

18.00
אנימציה 
בפלאש 
למבוגרים
חדר מחשבים

18.00
אנימציה 
בפלאש 
למבוגרים
חדר מחשבים

עלות סדנת אנימציה ממוחשבת: 50 שקלים | סדנת סטופ-מושן: 20 שקלים

סדנאות אנימציה בפסטיבל
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קיוברט בפסטיבל
 מפגש שאלות ותשובות עם אגדת קומיקס אמריקאית

מנחים: דורית מיה-גור וגלית גאון

ג’ו קיוברט, מגדולי יוצרי הקומיקס בארה”ב, מגיע לישראל, כאורח המוזיאון הישראלי לקריקטורה וקומיקס בחולון. במסגרת 
ביקור נדיר זה, תוצג תערוכה מקפת מעבודותיו במוזיאון וצפויות לו סדרת מפגשים עם קהילת חובבי הקומיקס בישראל. 
אחד המפגשים הללו יתקיים במסגרת פסטיבל ”אנימיקס” בסינמטק ת”א. במפגש, תינתן לקהל האפשרות להציג לאמן 

שאלות שונות, המתייחסות לעבודתו ארוכת השנים וכן בסוגיית הקוד האתי לקומיקס בארה”ב.
מפעל חייו של קיוברט, המגיע לישראל יחד עם בנו אדם, יוצר קומיקס מוערך בפני עצמו, מוכר בזכות איורי הסדרות ”טרזן”, 

”באטמן” ”איש הנץ”, ”הפלאש”, ”סמל רוק” ועוד. הוא עבד עם ענקי הקומיקס בארה”ב, חברות ”מארוול” ו”די.סי” במהלך 
שבעת העשורים האחרונים. 

קיוברט נולד בפולין ב-1926 למשפחה יהודית, שהיגרה לניו יורק. בגיל 11 הוא כבר קיבל את עבודת הקומיקס הראשונה 
שלו. ב-1976 ייסד בניו ג’רזי את ביה”ס הגבוה לקומיקס ומאז הוא מקפיד להכשיר את הדורות הבאים של אמנות זו. על 

בוגרות ביה”ס, נמנית דורית מיה-גור, אמנית הקומיקס הישראלית, שהזמינה את האמן לביקור, היסטורי בישראל והובילה את 
תהליך אוצרות התערוכה של ג’ו, לצד יובל שרון שאצר את התערוכה של אנדי ואדם קיוברט.

ביקור קיוברט בישראל מתקיים בסיוע עיריית חולון, המדיטק, המוזיאון לקריקטורה וקומיקס, חולון, שגרירות ארה”ב 
בישראל והמרכז לאמנות חזותית JCVA ירושלים.

שישי | 19.8 | 13:00 | אולם 1
nis 37 ש”ח

בתום אירוע השאלות ותשובות, יתקיים מעמד חתימות, בו יחתום האמן על ספרים
או קטלוגים שלו בלבד, במתחם מיוחד בפסטיבל בין השעה 14:30 ל-15:30

מעמד חתימות נוסף יתקיים בשבת, 20.8 בין השעות 11:30 ל-12:30
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מפנקים 
את באי 
פסטיבל
 אנימציה

בכל קנייה מעל ₪30

קרליבך 20, תל-אביב

כדורי פירה צ’יפסשתייה

*בהצגת קופון זה לימי הפסטיבל בלבד הקציצה על האש
      הכי עסיסית שיש!!!

או או

אלן מור 
 מן המימד הרביעי לאפוקליפסה

דורון )דריו( כהן

אלן מור נחשב בעיני רבים לגדול כותבי הקומיקס 
בכל הזמנים ולאחד מאנשי המפתח בשינוי שעבר 

הז’אנר בשנות השמונים של המאה הקודמת: 
תחילתו של ”תור הזהב” החדש בקומיקס. סקירת 

עבודותיו המשפיעות ביותר בשלושים השנים 
האחרונות וזיהוי קווים לגאוניותו, באמצעות 

מוטיבים חוזרים ושימוש מחוכם במדיום עצמו 
הוא מעביר לקורא את השקפת עולמו הייחודית 

תוך עיסוק תמידי בנושאים כבדי-משקל.    
דורון )דריו( כהן. גרפיקאי, מאייר ואנימטור. 

חובב וותיק של קומיקס למבוגרים וקומיקס 
קלאסי. בזמנו הפנוי כותב סיפורי מדע בדיוני 

ומתרגם מאיטלקית את המשך סדרת
”טקס - גיבור המערב הפרוע”. ההרצאה לבוגרים.

מות גיבורים
עומרי בר לב

מות הגיבור - 1938-1993 סופרמן, 1939-2009 
באטמן. הגיבורים מתו, חזרו לחיים ומתו שוב. 

אחרים תפסו את מקומם וולברין, פאנישר וונדטה 
ורבים אחרים. הגיבור מת יחי ”הגיבור החדש” 

גיבורים הקלאסי שאנחנו מכירים עבר מן העולם. 
מה קרה לגיבור של פעם ומי הפסיכופטים שתפסו 

את מקומם? והאם הם בכלל גיבורים או שהם 
 הטובים ברעים? ומה זה אומר על התרבות

שלנו היום? ההרצאה לבוגרים.

רביעי | 17.8 | 22:30 | אוהל ב”ג
nis 37 ש”ח

חמישי | 18.8 | 22:30 | אוהל ב”ג
nis 25 ש”ח

שישי | 19.8 | 18:00 | אוהל ב”ג
nis 37 ש”ח

מארוול או די.סי? 
אייזנר!

יובל שרון ודני אמיתי חוזרים לויכוח 
השנתי אבל הפעם עם חיוך גדול של 

זוכי האייזנר

לפני כמה ימים זכתה חנות הקומיקס התל-אביבית 
”קומיקס וירקות” בפרס אייזנר היוקרתי לחנות 

הטובה בעולם. הפרס ניתן לחנות העושה עבודה 
יוצאת מן הכלל בתמיכה ובקידום מדיום הקומיקס 

הן בקהילה והן בתעשיית הקומיקס בכלל. מבין 
אלפי המועמדויות השנה זכתה דווקא חנות קטנה 

מרחוב קינג ג’ורג’ בת”א ועשתה היסטוריה. במפגש 
חגיגי זה, יסופר על מפעלות אייזנר בד בבד עם 

השאלה הגדולה מה נסגר השנה עם מארוול ודי.סי. 
ומה היה בקומיקון השנה? מפגש חגיגי במיוחד.

הרצאות על קומיקס אמריקאי
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61 מס'  2גליון  0 0 9 י נ ו ש"חי  29.90 כולל מע"מהמחיר 

61 מס'  2גליון  0 0 9 י נ ו ש"חי 29.90 כולל מע"מהמחיר 

לא 
"גרגרן"?בעברית זה WOLVERINE ידעתם?

עיתון הקומיקס של ישראל בהוצאת ¢ציבלין¢ ˇ גליון מספר ±∂

9 7 7 1 5 6 5 9 2 4 0 1 8 2 3

 כל מי שרוכש מנוי 
שנתי מקבל בנוסף ל-6 
גליונות 
ישנים, איור 
ענק ומקורי 
לפי הזמנה 
מאורי 
פינק 

 מבצעים
מטורפים בדוכן

להתראות 
בדוכן!

ועוד במיוחד לפסטיבל! 
מוצרי זבנג! 

 3 גליונות ישנים 
ב-10 שקלים! 

וכמובן החוברת 
"תרגיל לקומיקסאים 

מתחילים" במחיר 
מיוחד!

למנוי לעיתון זבנג- 5109090 03

רביעי | 17.8 | 11:30 | אולם 2
שבת | 20.8 | 10:00 | אולם 2

nis 37 ש”ח

בון בון
 עברית מצוירת

 עם גיבור קומיקס
אורנה כץ

פגישה מסעירה ומרתקת עם עולם הקומיקס 
ו”בון”, והסרטים המצוירים דרך מלאכת 

התרגום והשפה העברית. ביקור והצצה אל 
מאחורי הקלעים והתנסות חוויתית ביצירתיות 
והשימוש בשפה בדרך מקורית, משעשעת, 
מדויקת וקולעת. כץ, מתרגמת סדרת ”בון” 

לעברית, גם תרגמה ביימה ושיחקה כמדבבת 
בכמה מסרטי המופת הקולנועיים באנימציה 
כמו מדגסקר, עידן הקרח, אליס, וכן בסדרות 
מצויירות רבות. במפגש יוצגו קטעים מתוך 
הקומיקס המצליח ”בון” וסרטים מוכרים 
ואהובים, הנאה, צחוק, יצירתיות והשפה 
 העברית היפה והמאתגרת. בימוי ועריכה:

 סער בן יוסף.
מגיל 8 ומעלה
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סדנאות ננו קומיקס בשיתוף

יש נמלים - אין 
מנהלים

 מנחה: יעל היימן
מדריך: נוסקו

נמלים נפוצות על כל היבשות חוץ 
מאנטארקטיקה, הן קיימות כ-100 מיליון שנה, 
הרבה לפני שהתפתחו פה בני-אדם, והן מהוות 

כחמישית מהמשקל הכולל של בעלי-החיים 
המתקיימים על היבשות. חלק ניכר מהצלחתן 

של הנמלים נובע, ככל הנראה, מהארגון החברתי 
שלהן. כמו הצרעות והדבורים, נמלים חיות במבנים 
חברתיים מסודרים )מושבות( והן מחלקות ביניהן 

את ביצוע המשימות השונות, בהתאם לצרכים, 
למצבים ולמשאבים. קשה להאמין, אבל הנמלים 
מצליחות לבצע את עבודתן בלי ”מנהל” שמנהיג 
אותן. מדעני מכון ויצמן למדע מנסים להבין איך 

הנמלים יוצרות את הארגון החברתי שלהן, ואיך הן 
מתקשרות זו עם זו כדי לעשות זאת. בסדנה נספר 

על מחזור החיים של הנמלים ועל הדרך שבה הן 
משתמשות במסרים כימיים להעברת מידע.

גנטיקה - מהנדסים 
את החיים

 מנחה: ניב אנטונובסקי
מדריך: דובי קייך

הבנת מבנה הדי-אן-אי ופיענוח הצופן הגנטי 
מאפשרים לנו כיום להציץ אל תוך הוראות 

ההפעלה הביולוגיות הטבועות בכל יצור חי. סלילי 
החומר הגנטי המצויים בתאי גופנו, מקודדים, בין 

השאר, את התוכניות לייצור אנזימים - מכונות 
מולקולריות קטנות ומתוחכמות אשר מבצעות 

משימות רבות מאוד המאפשרות את קיום 
החיים. מדעני מכון ויצמן למדע מפתחים שיטות 

המאפשרות להם לשנות את הוראות ההפעלה 
הצפונות בדי-אן-אי, כך שהאנזימים שייוצרו לפיהן, 

יבצעו מטלות חדשות וישנו בכך את תכונותיהם 
של יצורים שונים. כיצד המידע מוצפן בדי-אן-
אי? האם יש לזה קשר למבנהו המיוחד? כיצד 

הוא משפיע על תכונות היצור החי? ומה יכולות 
להיות ההשלכות של שינויים )מקריים או מכוונים( 

בחומר הגנטי?

רואים את האור
 מנחה: איריס מרגלית

מדריך: ארז צדוק

בתהליך הפוטוסינתזה )המתקיים בצמחים, באצות 
ובחיידקים מסוימים( האנרגיה של אור השמש 

מומרת לאנרגיה כימית האצורה במולקולות סוכר, 
שהן הבסיס לשרשרת המזון - ולמעשה, לעצם 

קיום החיים - בכדור-הארץ. פוטוסינתזה מתחוללת 
במספר צעדים וכוללת מגוון תגובות כימיות 

ופיסיקליות. השלב הראשון הוא קליטת האור 
בחלבונים מיוחדים המשמשים כמערך ”אנטנות” 

המיועדות ללכוד את קרני השמש. מדעני מכון 
ויצמן למדע מנסים לחקות את הטבע וליצור 

חלבונים קולטי-אור חדשים. כך הם מקווים להבין 
מהן התכונות המאפשרות לחלבונים ייחודיים אלו 

ללכוד את קרני השמש ביעילות. בעתיד יתכן 
שאפשר יהיה להשתמש בחלבונים שהמדענים 
יוצרים במעבדה להרכבת מערכות מלאכותיות 
 שיוכלו להמיר את אור השמש לצורות אחרות

של אנרגיה. כך אנו מקווים שנוכל להפיק שפע 
 של אנרגיה נקייה, בתהליכים מתקדמים

וידידותיים לסביבה.

רביעי | 17.8 | 10:00 | אוהל ב”ג
nis 42 ש”ח

חמישי | 18.8 | 11:30 | אוהל ב”ג
nis 42 ש”ח

שישי | 19.8 | 13:30 | אוהל ב”ג
nis 42 ש”ח

www.jumpcut.co.il  בניהולה של תמר ירון | רח' גרשון 41 ת"א 03-6240937 מוכר בפיקדון חיילים
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חמישי | 18.8 | 13:00 | אולם 1
שישי | 19.8 | 16:15 | אולם 2
שבת | 20.8 | 12:45 | אולם 2

nis 37 ש”ח

מדעי האנימציה 
מפגש מיוחד בין הנפשה למדע

שיתוף הפעולה בין פסטיבל אנימיקס ומכון ויצמן מתרחב השנה מעבר לתכניות הילדים, ואנו 
שמחים להציג תכנית למבוגרים, איכותית מרתקת ומפתיעה על השילוב של אמנות האנימציה 
והמדע. בתכנית כמה סרטי אנימציה מעולים, שכל אחד מהם קשור לאחד ההיבטים של מדעי 
החיים. מדען ממכון ויצמן יפרש את הסרטים מצד השאלות המדעיות שהם מעוררים. המדען 
יתייחס לאפשרות המלהיבה שהדמיון לפעמים הופך אחרי שנים אחדות למציאות, ולעתים 
אף מתגמד לעומת הפיתוחים המפתיעים הקורים במציאות של היום. פיתוחים שגם טובי 

היוצרים של העבר, לא יכלו לחלום עליהם ולהמציא אותם בסרטיהם. בין הסרטים הנכללים 
בתכנית: ”אבולוציה” סרט מקסים משנות השבעים של היוצר האנגלי מייק מילס, שאף 
היה מועמד לאוסקר עבור סרט זה. בסרט הצגה הומוריסטית, כמעט אנרכיסטית של 

תהליך האבולוציה הדרוויניסטי המוכר. בהומור חריף ובפסקול תזזיתי, מתאר מילס את 
השלבים העיקריים בהתפתחות המינים, אותם תיאר דרווין, תוך שהוא נותן להם ביטוי 

אנימטיבי כמיטב המסורת המופרעת של הסרט המצויר //  ”To Be”, ג’והן וולדון / קנדה 
- סיפורה המאוד מפורט של אישה שהוזמנה למופע פומבי של מדען מפורסם, המציג 

יכולת להעלים אדם במקום אחד, ולגלותו במקום שונה לחלוטין, לנגד עיניו המשתאות של 
קהל הצופים. חקרנותה וחשדנותה של האישה מביאות אותה לגלות תהליך נסתר ומורכב 
של שידור אנשים ממקום למקום, או לחילופין, של העתקת אדם ושכפולו, תוך השמדת 
המקור. הסרטון המשעשע רומז על שאלות נוקבות, אתיות, מוסריות רפואיות ומדעיות 
הקשורות בתהליכים מדעיים קיימים כשכפול תאים, הנדסה גנטית וכו’ - לכך יתייחס 
מדען מכון ויצמן בחלק זה של התכנית. התגליות הגיאוגרפיות המסתוריות של גספר 
מורלו פנטסיה דמיונית מרהיבה של יוצר אוסטרלי אנטוני לוקאס על מסע של ספינת 

חלל עתידנית הדומה מאוד לספינות המצ’וקמקות של ג’ק לונדון. 

Animation sciences
This year the collaboration between Animix and the Weizmann Institute has expanded to 

offer a program for adults as well as for children on the link between animation and science. 
Scientists from the Weizmann Institute will interpret the films, demonstrating how the science 
underpinning them frequently anticipated developments that have occurred, sometimes to an 

even greater extent than could be imagined. The films include To Be from Canada that ponders 
instantaneous physical transfer and Dave Fleischer’s 1941 Superman. In this one he saves New 
York from annihilation. Dubbed into Hebrew. For adults and youth. Not suitable for children.
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קומיקס ישראלי לבוגרים

סופר סבתא
אהרונה ריינר

”נולדתי בארצות הברית. בילדותי היה הקומיקס 
בפריחתו. דמותה של ”Wonder woman” היוותה 

דמות נפלאה. סיימתי לפני מספר חודשים את 
הקומיקס - Super Granny, משימה שנמשכה 

 ארבע שנים. הקומיקס מתחיל במשפט -
In the beginning there was old age מטרת 

הקומיקס היתה להעצים נשים בגיל הזהב, 
אוכלוסיה ההולכת וגדלה. כתבתי את הקומיקס 

באנגלית עם אמרות ביידיש, לאור העובדה שגדלנו 
במשפחות מהגרים כשהדור הבוגר דיבר יידיש. 

הדור שלי בארה”ב גדל על קומיקס. מצאתי שבשוק 
הקומיקס לא נמצא ביטוי לגיל השלישי - גיל 

הזהב )למרות שמחקר בארה”ב מצא נתון מדהים 
שלמעלה מ 25% מקוראי הקומיקס הינם מעל גיל 
60(. גמרתי אומר לייצור את דמות ה”סבתא על” 
- Super Granny. את ההשראה קבלתי מאימי 
ז”ל, רחל, שריד לדור הלביאות שהיו. הסיפור על 

אישה נבונה המגלה את העצמה המסתורית שלה 
בגיל מבוגר לאחר מפגש עם שוד אלים. היא מנסה 

בעזרת חבריה והקהילה המבוגרת להפוך את העולם 
למקום טוב ובטוח יותר”.

רביעי | 17.8 | 19:30 | אוהל ב”ג
nis 37 ש”ח

חמישי | 18.8 | 18:00 | אוהל ב”ג
nis 37 ש”ח

הריאליסט
אסף חנוכה

אסף חנוכה מאייר לעיתונות ומצייר קומיקס מאז שנת 1995. איוריו התפרסמו בעיתונים 
רבים בינהם ”ניו יורק טיימס” ו”רולינג סטונס”. ספרו ”פיצריה קמיקזה” )רומן גרפי על פי 
סיפור של אתגר קרת( היה מעומד לפרס ויל אייזנר בשנת 2007, ותורגם לשפות רבות. 
אסף אייר עבור סירטו של ארי פולמן ”ואלס עם בשיר” שהיה מעומד לפרס האוסקר. 
לאחרונה זכה במדלית זהב מאיגוד המאיירים האמריקאי עבור טור קומיקס שבועי 
”הריאליסט” המתפרסם בעיתון כלכליסט. הוא מתגורר בתל אביב עם אישתו ובנו.

בהרצאה יציג אסף את תהליכי העבודה מאחורי טור הקומיקס האוטוביוגרפי ”הריאליסט”,  
וינסה להסביר איך למרות שכבר צייר את עצמו מאות פעמים ומכל זוית אפשרית - הוא 

עדיין מרגיש שזה לא באמת הוא.
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חילופי אש 
ידידותית 
אורי פינק ושי צ’רקה

שי צ'רקה ואורי פינק מחליפים בינהם 
מהלומות מצויירות ומאתגרים זה 

את זה במשימות קומיקס עוקצניות 
ספונטניות. פינג-פונג מצוייר משני 

צידי שולחן העבודה.

טיפול אלטרנטיבי
קומיקס אלטרנטיבי בישראל בשנים 

 האחרונות
אמיתי סנדי

סקירה של כל מה שמתרחש בקומיקס הבועט 
בישראל, מהסאטירה החריפה של גלנדון ואיזבלה 

ואריאל וייסמן, דרך הרחמים העצמיים של עידו 
הירשברג, ההומור המחוספס של בועז קדמן 

וההומור העדין של גיל לביא, ועוד רבים אחרים.
אמיתי סנדי הוא יוצר ומרצה לקומיקס, מיוצרי 

”סטיות של פינגוינים”, הוצאת דימונה ועוד.

החיים בקו
רישום, איור, קומיקס אנימציה ואיך 

 כולם מסתדרים ביחד
נעם נדב

הקו הוא נשמת יצירתו של המאייר נעם נדב. אם 
אין לו קו, אין לו חיים כיוצר. זה לא שאין לו נגיעה 

ועניין בכתם ובצבע. דווקא יש. אבל התחום שבו 
הוא עוסק ברציפות - מאז הוא זוכר את עצמו 

ואותו הוא מתרגל מזה 48 שנים - הנו הרישום בקו. 
ההשפעה הגדולה ביותר הגיעה מכיוון הקומיקס, 

במיוחד מכיוון חוברות הקומיקס האמריקניות 
הזולות, שהגיעו לידיו כבר בגיל צעיר מאוד. קומיקס 

גיבורי-העל )סופרמן, בטמן, ספיידרמן, אקס-מן 
ועוד רבים( וקומיקסים ’מצחיקים’ )funnies(, כמו 
אלה של דיסני )דונלד דאק, מיקי מאוס, גופי ועוד( 

 Dennis the Menace, Archie( ורבים נוספים
Casper ועוד(. מכיוון שלא ידע אז לקרוא אנגלית, 

התייחס רק לצד הויזואלי וקראת את הסיפורים כפי 
שמאמין אנאלפבית היה קורא את סיפורי התנ”ך 

בויטראז’ים של הכנסיה.
נעם נדב בהרצאה מרתקת המותחת קווים בין 

היוצרים שהשפיעו עליו לאורך הקריירה.

חמישי | 18.8 | 21:00 | אוהל ב”ג
nis 37 ש”ח

רביעי | 17.8 | 21:00 | אוהל ב”ג
nis 37 ש”ח

שישי | 19.8 | 16:30 | אוהל ב”ג
nis 37 ש”ח
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אורי פינק בפסטיבל

פרנקופינק
 אורי פינק מזמין אתכם לעשות מהפכה צרפתית בסדרת סדנאות בעקבות

תעשיית הקומיקס המגוונת והמשובחת ביותר בעולם

פרנקופינק 1

Liberte! חרות
נוסעים חופשי מסביב לעולם

הקומיקס נותן לנו את החופש לצאת להרפתקאות 
במקומות רחוקים. טינטין, אסטריקס ועוד רבים 

מגיבורי הקומיקס הצרפתיים לוקחים את הקורא 
למסעות בעולם ובזמן. בואו ללמוד איך גם 

אתם תוכלו לקחת את הגיבורים שלכם למסעות 
מצויירים מרתקים.

רביעי | 17.8 | 11:30 | אוהל ב”ג
nis 42 ש”ח

פרנקופינק 2

Egalite! שיוויון
החיים שלכם שווים קומיקס

כל אחד שווה סיפור בקומיקס. החיים של כולנו 
יכולים להיות סיפור מצויר מעניין ומשעשע רק 

צריך לדעת איך להראות את הדברים בצורה 
קומיקסית מגניבה כמו שעושים דוויד ב, מרג'יאן 

סאטרפי ומישל קישקה. בואו לראות איך זה 
כשאתם חיים בקומיקס.

חמישי | 18.8 | 14:30 | אוהל ב”ג
nis 42 ש”ח

פרנקופינק 3

Fraternite! אחווה
אחי! אחלה קומיקס!

הם האחוקים של כולנו. טיטוף, לו, קיד פאדל. 
דמויות שמצחיקות אותנו כל פעם מחדש 

בסיפורים הורסים מחיי היום יום המוטרפים 
שלהם. בואו ליצור גם אתם דמות מגניבה ולעשות 

עליה קומיקס מצחיק שמי יודע, אולי יהיה פעם 
גם סדרה באיזה ערוץ ילדים.

שישי | 19.8 | 15:00 | אוהל ב”ג
nis 42 ש”ח

פרנקופינק 4

תחי המהפכה!
Vive la revulotion!

מביאים אותה לקומיקס בהפוכה

אפשר להפוך את כל העולם בקומיקס! מוביוס, 
פיליפ דרוייה ובילאל פורצים את גבולות הדמיון 

ומשתמשים באפשרויות האינסופיות של 
הקומיקס כדי לספר את העלילות הבדיוניות ביותר 
שמתרחשות במקומות שהם פרי דימיונם הקודח. 
בואו לתת לדמיון שלכם להתפרע וליצור קומיקס 

שלא מן העולם הזה.

שבת | 20.8 | 11:30 | אוהל ב”ג
nis 42 ש”ח

מבוא לגיבורי על
אורי פינק בהרצאה לכל הגילאים אך למתחילים 
בלבד שרוצים להכיר לראשונה את תולדותיו של 

הז'אנר היחודי לקומיקס שכבש לאחרונה את 
המסך הגדול.

שבת | 20.8 | 18:30 | אוהל ב”ג
nis 37 ש”ח
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קומיקסאי נולד
גמר התחרות השנתית לקומיקסאים צעירים

 ע"ש לירן סעדיה ז"ל
  

ביקשתם? קבלתם!
השנה תחרות "קומיקסאי נולד" מוקדשת לנושא השוק החופשי והכלכלה 
המערבית הקפיטלסטית ש... סתאאאאאם!  השנה קומיקסאי נולד חופשי 
לחלוטין! אינספור הצעות למדור קומיקס מכול סוג שהוא שאמור להתאים 

נשלחו למערכת ובאירוע החגיגי יבחר צוות שופטים ססגוני את הזוכה המאושר 
מבין 10 הפיינליסטים שיציגו בפני הקהל באולם את עבודותיהם.

אסור להחצמיץ את התשובה של "אנימיקס" ל"כוכב נולד" שלא דורש 
שתשלחו אסמסים והכניסה אליו חופשית!

שלושת המקומות הראשונים יזכו בלוח "וואקום" מתנת אריג'נט, תלושי קניה 
מחנות CNV מתנת משפחת סעדיה, מנוי לעיתון "זבנג!" מתנת "ציבלין תקשורת 

צעירים", תהילת עולם והמקום הראשון יקבל מדור קבוע בעיתון "זבנג!".

בס"ד

אוכל ביתי וטעים
מהמטבח הפרסי 

האוריינטלי

מבצע לבאי 
הפסטיבל

25% הנחה
למביא מודעה זו.

גורמה סבזי 
גונדי

פולו הביג'
מוסמה

כל יום שלישי, 
חמישי ומוצאי שבת 

הופעת הכוכבת 
שהנז טהרני וזמרים 

נוספים
בימי שני ורביעי 

שירי נוסטלגיה שנות 
ה-60.

קרליבך 29 ת”א 
טל: 03-5610606

 בר מסעדה,
TAKE AWAY

פתוח בין השעות 
11.00-24.00

 PERSIAN
STAR

הכוכב 
הפרסי

רביעי | 17.8 | 14:30 | אולם 2
כניסה חופשית
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סדנאות קומיקס לילדים ונוער

בית חרושת לגיבורים
נמרוד רשף

איך מציירים דו קרב? איך יוצרים אקשן? אגרופים, 
אקדחים וחרבות. נמרוד רשף יראה איך מציירים 
גיבור בתנועה וכיצד הדמויות שלכם יתנהגו בזמן 

אמת. לכל מי שאוהב ”קומיקס פיצוץ”.

היומן והחנון
מנחה: עמוס אלנבוגן

היום כבר כולם יודעים שחנון זה הקול החדש.
ביל גייטס התחיל את הטרנד, החבר’ה ממירביליס 

המשיכו ועכשיו יש לנו את גרג הפלי.
בסדנת החנונים... אופס, כלומר הקולים שלנו, 

ייקח אותנו עמוס אלנבוגן - קריקטוריסט וותיק 
ובעצמו ’חנון-קול’ קלאסי - למסע בראשו של גרג 
ושל ממציאו ג’ף קיני. יחד נברר למה לגרג יש רק 

שלוש שערות על הראש, איך אפשר להפטר אחת 
ולתמיד מרודריק ולמה חיים קשים הם המתכון 

לחיים קלים.

לכודים במצולות 
רחל אחונוב

מסע הרפתקאות מצוייר לאיים אבודים ברחבי 
האוקיינוס ועולמם של מגלי יבשות, שודדי ים 

ויצורי מעמקים מסתוריים. בסדנא זו ניצור קומיקס 
בהשראת ספרים, גיבורים מצויירים, תעלומות 

ימיות ומוסיקה המשלבת הקלטות מעולם המים 
)אטלנטיס, קפטן נמו, הרוזן ממונטה כריסטו, 

אסטריקס, טינטין ועוד(. לילדים 8-12.

סופר כלומניק 
עופר זנזורי

בסדנא נכיר סופרמן שמנמן במשקפיים המאוייר 
בקווים פשוטים ביותר. נצפה יחדיו בקומיקס 

המאוייר ונבין את אשר מסופר. נדבר מעט על 
הריבועים החסרים בקומיקס והצורך במילים 
להעברת הסיפור. ואז כל אחד בזמנו החופשי 

יעבוד וישלים את הקומיקס.

כנסו לפרופורציה
נמרוד רשף

נמרוד רשף יסביר איך מציירים את הדמות שלכם 
מכל זווית, יבנה אתכם את השלד של הגיבור 

ויגלה שיטות ייחודיות לצייר כפות ידיים. שיעור 
חובה כבסיס לכל אמן צעיר.

שפת הקומיקס
ארז צדוק

השפה החזותית שאפילו במגדל בבל איש לא 
יכול היה להתבלבל בה. ארז צדוק מעביר סדנא 

על נפלאות השפה האיורית ויסביר בקומיקס, מה 
הם הכלים העומדים לרשותכם כדי להעביר את 

הסיפורים האישיים שלכם בצורה המוצלחת ביותר. 
בנוסף יתן הצצה נרחבת אל תהליך היצירה של 

חוברת קומיקס בישראל! מומלץ למתחילים.
רביעי | 17.8 | 18:00 | אוהל ב”ג

nis 42 ש”ח | מגיל 8 ומעלה

שבת | 20.8 | 16:45 | אוהל ב”ג
nis 42 ש”ח

רביעי | 17.8 | 16:15 | אוהל ב”ג
nis 42 ש”ח

רביעי | 17.8 | 12:45 | אוהל ב”ג
שבת | 20.8 | 10:00 | אוהל ב”ג

nis 42 ש”ח

שישי | 19.8 | 12:00 | אוהל ב”ג
nis 42 ש”ח

שישי | 19.8 | 10:30 | אוהל ב”ג
nis 42 ש”ח
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חומוס גריל הבימה

 מרמורק 12, ת”א. 03-6868007

ראשון – חמישי: 21:00 - 11:00

 שישי: 16:00 - 11:00  

רביעי | 17.8 | 14:30 | אוהל ב”ג
חמישי | 18.8 | 10:00 | אוהל ב”ג

nis 42 ש”ח

ַהִּטּיּול ַהָּגדֹול ֶׁשל ַמְקס
ּדֹוִבי ַקְייְך

ביומן של מקס
 יש ֶהסֵּברים וַתְצלּוִמים 

מָּכל העולם!
ממש ֶאנציקלֹוֶּפדָיה 

בקֹומיְקס! ואוו!

ְקס
ַמ

ל 
ׁש

ל 
דֹו

ַהּג
ל 

ּטּיּו
 ַה

  
  

  
  

  
יְך

ַקְי
ִבי 

ּדֹו

עיצוב העטיפה: אמרי זרטל

ָחָצה  ֵאיְך  ַהִּפיָרִמידֹות,  ֶאת  ָּבָנה  ִמי  ַהקּפֹוד:  ַמְקס  ֶאת  ְמַעְנֵין  ַהּכֹל 
ָועֹוד.  ְועֹוד  ַאְרִסּיֹות  ְצַפְרֵּדִעים  ַחּיֹות  ֵהיָכן  ָהַאְלַּפִים,  ָהֵרי  ֶאת  ֲחִניַּבַעל 
יֹוֵצא  ּוִמָּיד  ֶרַגע  ַאף  ְמַבְזֵּבז  ֹלא  הּוא  ִטיָסה,  ַּכְרִטיס  ְמַקֵּבל  ְּכֶׁשַּמְקס 
ָּתִמיד ָרצּו  ַוֲחֵבָריו  ֶׁשהּוא  ְוַהַּתְרּבּויֹות  ַהְּיצּוִרים  ַהְּמקֹומֹות,  ֶאת  ְלַגּלֹות 

ִלְראֹות. ֶאת ָּכל ֲחָויֹוָתיו הּוא ּכֹוֵתב ְּביֹוַמן ַהַּמָּסע ֶׁשִּביֵדיֶכם!
ַעְּינּו  ַהּקֹוִמיְקס,  ִסּפּוֵרי  ֶאת  ִקְראּו  ַלַהְרַּפְתָקה?  ְלִהְצָטֵרף  רֹוִצים 
ָהעֹוָלם  ִּפְלֵאי  ַעל  ִלְלמֹד  ְותּוְכלּו  ַּבַּתְצלּוִמים,  ִהְתּבֹוְננּו  ַּבֶהְסֵּבִרים, 

ּוְלַגּלֹות אֹוָתם ְּבֵסֶפר ַהֲעָׁשָרה ְמקֹוִרי ֶׁשֻּכּלֹו ֲחָוָיה!

ְוַטָּיל  ְלָאִניַמְצָיה  ַמְרֶצה  קֹוִמיְקס,  יֹוֵצר  ָאִניָמטֹור,  ְמַאֵּיר,  ַקְייְך הּוא  ּדֹוִבי 
חֹוֵבב. הּוא ֵהֵחל ְלַצֵּיר קֹוִמיְקס ְּבִגיל ֵׁשׁש ּוְבִגיל ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵרה ִּפְרֵסם 
ֶׁשָּיַצר מֹוִפיָעה  ּוְּבלּו  ַאְרתּור  ַהּקֹוִמיְקס  ִסְדַרת  ָהִראׁשֹון.  ַהּקֹוִמיְקס  ֶאת 
ְוַאף ֻעְּבָדה ִלְׁשֵני ִמְׂשֲחֵקי מּוְלִטיֶמְדָיה. ְיָלִדים  ֶזה ָׁשִנים ַרּבֹות ְּבִעּתֹוֵני 

 ארתור ובלו:
אנציקלופדיית קומיקס

דובי קייך

אתר מסתורי קדום בדרום מערב אנגליה הופך למגרש כדורגל לחייזרים... הפרח הטורף הגדול בעולם מבריח את פינחס 
העכבר מביתו... רוצים לדעת איך כל זה קורה? את התשובות תגלו בסדנת ”ארתור ובלו”.

לכבוד יציאת ספר חדש בסדרת ”ארתור ובלו” המשלב קומיקס ויומן מסע מצולם מסביב לעולם, יציג דובי קייך את תהליך 
היצירה של הקומיקסים האהובים. המשתתפים מוזמנים למסע מרתק, מנקודת התחלה שהיא סיפור אמיתי, דרך פיתוח 

העלילה והדמויות ועד להרפתקת קומיקס משעשעת. הסדנה מיועדת לילדים בגילאים 7-12.
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נתב”ג 2011
נושא התערוכה בן גוריון: מחווה היסטורית

דמותו המרתקת של מייסד מדינת ישראל וראש ממשלתה הראשון, דוד בן-גוריון, זימנה שלל התייחסויות 
קריקטוריסטיות מצד מאיירי העתונות לאורך השנים, מאז קום המדינה. פסטיבל אנימיקס בסיוע האוצר, דן 

פתיר, קיבץ לתערוכה ראשונה מסוגה עשרות עבודות של 28 יוצרים החל מענקי החלוצים, אריה נבון, דוש, זאב 
ועד למאיירים הצעירים של היום, המתבוננים על ”הזקן” במבט רטרוספקטיבי תוך התכתבות עם המציאות 
העכשווית, המשקפת ואקום מנהיגותי. במפגש שלהלן מחווה לדמותו המאויירת של ”הזקן” בראי האיור 

ההומוריסטי. ויש גם הפתעה טרייה: מצגת אנימציה על ב”ג המושקת ממש בימים אלה במרכז המבקרים בשדה 
בוקר. באירוע יטלו חלק הנשיא החמישי, יצחק נבון )שהיה מזכירו האישי של ב”ג(, ד”ר יריב בן אליעזר, מרצה 

לתקשורת ונכדו של ב”ג, ד”ר מיקי בר זוהר, סופר, הסטוריון, ח”כ וביוגרף של ב”ג ודן פתיר, אוצר התערוכה. 
מנחה: ניסים חזקיהו, המנהל האמנותי של הפסטיבל.

חמישי | 18.8 | 16:30 | אוהל ב”ג
nis 25 ש”ח
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לאנימציה, קומיקס וקריקטורה הפסטיבל הבין-לאומי ה-11   

נתב”ג
נושא התערוכה  בן גוריון 

נושא התערוכה: בן גוריון
אוצר התערוכה

דן פתיר

משתתפים

עמוס אלנבוגן

זאב אנגלמאיר

בוריס ארנבורג

יוסף בס

מורן ברק

מושיק גולסט

איתמר דאובה

דוש

יונתן וקסמן

זאב

גיא חרל”פ

שלמה כהן

אבי כץ

שמוליק כץ

דניאלה לונדון דקל

מושיק לין

גיא מורד

מיש

אריה נבון

נוסקו

נעם נדב

אנדי צ’אושו

אורי פינק

צחי פרבר

שי צ’רקה

מישל קישקה

יוסף רוס

פרידל שטרן
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מכוון לפרצוף
 סדנת קריקטורה

ניסים )נוסקו( חזקיהו

סדנה לילדים על שפת הקריקטורה וסוד הדיוקן 
ההומוריסטי. על משחק תווי הפנים, איפיון 

ההבעות, אפקט ההגזמה וקווים מינימליסטיים. על 
הייחוד של פרצופים מפורסמים ועד לפרצופים 

היושבים בקהל. ההרצאה מלווה בדוגמאות 
המחשה רבות וכוללת איור של כמה דמויות 

מהנוכחים בזמן אמיתי. קליל, משעשע ומאפשר 
להתבונן על עצמנו מזווית אחרת.

פני הדברים
1. פגישות עם מצויירים / ירמי פינקוס*

איור דיוקן וקריקטורה כתהליך אינטימי. פינקוס ידבר על תהליכי יצירה בעבודתו, על 
פגישות שהולידו איורים ועל חלקו בפרוייקט חדש של קבוצת אקטוס - ספר מסע בברלין 

ובתל אביב שבמסגרתו פגש ואייר אמנים תושבי שתי הערים. 
ירמי פינקוס מכהן כראש המסלול לאיור בבי”ס שנקר וזכה לאחרונה למעמד אקדמי של 

פרופסור לאיור וקומיקס.

2. בין דיגיטלי לקלאסי / איתמר דאובה
כיצד הבניה הטכנית של דמויות / פרצופים / סיטואציות - שאמורת לזוז, או שעוברות 
טיפול תיכנותי, באה גם לידי ביטוי באיורים הנעשים לעולם הדפוס והעיתונות. ואיך 

משפיעות מגבלות האנימציה על העבודה כמאייר בעיתונות. המאייר והאנימטור איתמר 
דאובה יציג את השפעות התחום הדיגיטלי )אינטרנט, סלולארי, טלוויזיה, משחקים( על 

אופי האיור הקלאסי שלו.
איתמר דאובה, אחראי על לימודי האנימציה במחלקה לתקשורת חזותית ב”שנקר”, מאייר 
מערכת המוסף לשבת של ”ידיעות אחרונות” וסמנכ”ל קריאייטיב של ”בייבי פירסט”, ערוץ 

טלוויזיה ומדיה לפעוטות.

חד חידות
 סדנת מאויירת לילדים

עמוס אלנבוגן

לראשונה בפסטיבל - סדנת 'חידות הגיון' שנונה 
לילדים ולאלה שהילד שבהם עדיין בועט. עמוס 
אלנבוגן, איש חידות ההיגיון המאוירות של מגזין 

'עיניים' וקריקטוריסט שכבר פתר חידה או שתיים, 
יאתגר אתכם בחידות מאוירות, ישעשע אתכם 
במשחקי מילים, ויברר אתכם אחת ולתמיד מי 

הכי חכם בבית - אימא או אבא. )רמז - זה מתחיל 
באות א' ומסתיים באות א'(. סדנא מומלצת 

לכאלה שאוהבים לחשוב וגם לאלה שחושבים 
שהם לא אוהבים לחשוב.

שבת | 20.8 | 19:45 | אוהל ב”ג
nis 37 ש”ח

שבת | 20.8 | 15:00 | אוהל ב”ג
nis 42 ש”ח

שבת | 20.8 | 13:15 | אוהל ב”ג
nis 42 ש”ח
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לייק! קומיקס!
סדנת קריקטורה יובל רוביצ’ק

יובל רוביצ’ק, מהמאיירים השנונים והכשרוניים 
בעיתונות הישראלית, אוהב לאייר הרבה על מה 

שקורה בין ילדים ומחשבים. איך אנחנו מתקשרים
עם מכשיר הפלא, שהפך להיות חלק בילתי נפרד 

מהתנהלותינו היום-יומית. כיצד עכבר, אינטרנט 
פייסבוק, מקלדת, אי-מייל ועוד המון מושגים 

הלקוחים מעולם המחשב יכולים לקבל איפיון 
משעשע ויצירתי בקו פשוט וחכם? מסתבר 

שההארד דיסק של רוביצ’ק שופע הרבה רעיונות. 
בואו לראות בעצמכם.

שלפוחיות 2
 נירמו ואלנבוגן חוזרים בדואט שנון

ומאוייר - מתרגמים את ההצלחה לכסף

מסע נוסף בתוך ראשם ההזוי אך המשעשע 
של צמד הקריקטוריסטים חסרי העכבות ניר 

מולד ועמוס אלנבוגן ,שבחרו לעבוד יחד במקום 
להתבטל כל אחד לחוד. בשנה שעברה שמעתם 
אותם מספרים על התערוכה במוזיאון הקומיקס 

בחולון - השנה תלמדו מהם איך הופכים 
קריקטורה ישראלית לכרטיס ברכה בניו יורק. 

מפגש אפקטיבי של נונסנס קומוניקטיבי שמסביר 
איך אפשר להרחיב את גבולות הדמיון ולצמצם 

את האובר דראפט בו זמנית.

הקו האנטישמי
 יוצר "העצמות היבשות"

 על שפת התעמולה
יעקב קירשן

כאשר התקבל הקריקטוריסט יעקב קירשן כעמית במיזם של אוניברסיטת יל 
בארה"ב, ללימודים בין-תחומיים על אנטישמיות, לא ציפה איש, שכאשר יבחן 

קריקטוריסט פוליטי מקצועי קריקטורות אנטישמיות, יוביל הדבר לדרך מהפכנית 
וחדשה להבנת הבעיה. אולם כך היה. ב-2010, כאשר YIISA פרסם את התיזה 

של קירשן )ממטיקה - Memthics- וההתפשטות הוויראלית של האנטישמיות 
באמצעות "מסרים מקודדים" בקריקטורות פוליטיות(, היא זיהתה מערכת של 

קודים גרפיים "המאכלסים" את הקריקטורות הפוליטיות. הקודים הסודיים הללו 
משדרים אנטישמיות, אותה מגדיר קירשן כווירוס התנהגותי. הקריקטוריסט 

הפוליטי/האמן של YIISA מאמין, שכאשר נבין שאנטישמיות הוא וירוס, וברגע 
שנוכל לזהות את מגמותיו ולעקוב אחר התפתחותו והעברתו... נוכל להביס אותו. 
במאי 2010 העביר קירשן סמינר/פרזנטציה על ממצאיו באוניברסיטת יל. וכעת גם 
בתל אביב, יסביר קירשן את עבודתו הבלשית בקריקטורה, יקרין דוגמאות ויענה 

על שאלות. מובטחת חוויה מרתקת.

חמישי | 18.8 | 13:00 | אוהל ב”ג
nis 42 ש”ח

שישי | 19.8 | 21:30 | אוהל ב”ג
nis 42 ש”ח

חמישי | 18.8 | 19:30 | אוהל ב”ג
nis 37 ש”ח
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Super Granny - סופר גרני
מאת אהרונה ריינר

מצאתי שבשוק הקומיקס לא נמצא ביטוי לגיל השלישי 
- גיל הזהב, גמרתי אומר לייצור את דמות ה"סבתא 

על" - Super Granny. את ההשראה קבלתי מאימי 
ז"ל, רחל, שריד לדור הלביאות שהיו. הסיפור על אישה 
נבונה המגלה את העצמה המסתורית שלה בגיל מבוגר 

לאחר מפגש עם שוד אלים.

עלילותיו המופלאות של דוגי 
ליברצם מס' 5

מאת חגי גילר

חוברת חמישית לדוגי ליברצם, ראש הממשלה 
המופלא. והפעם, דוגי מתמודד עם האתגר הגדול 

מכולם: נשים. קשר רומנטי פתאומי בין כתלי הכנסת 
מסבך את חייו של דוגי - והכל עומד להשתנות לנצח!!! 

A5 32 עמ' ש/ל, כריכה צבעונית, גודל

מצחיקבה 3
מאת טדי גולדנברג

מצחיקבה הקטנה: בדיחות על שוטרים, שרברבים, 
רומנטיקה, קוסמים, פושעים, בעלי חיים, נשים, 

איינשטיין, כוכבי-קולנוע, נחשים. נכנסת בכיס.
גודל איי 6, ש"ל, 48 עמודים

פעם אחרונה ודי
מאת אורית עריף

מאגדת שלושה סיפורי קומיקס לטקסטים מאת שהם 
סמיט, דרור פויר ואורית עריף העוסקים, בין השאר, 

בהגשמת משאלות אומללה, אשה שנרצחה ע"י בעלה 
ומערכת ציפיות בין בת לאביה. 

כ-30 עמודי צבע, גודל A5 ,35 שקלים.

2011קציר
קומיקס ישראלי צעיר

היהודי הנודד
מאת אנגלמאיר

גודל - 26.5 על 19 ס"מ, 56 עמודים, צבע מלא, 
עטיפה עם הדפס בלט, מחיר - 60 ש"ח. חוץ מזה 

יציג אנגלמאיר את חוברות "סירופ" האהובות, מגנטים 
מדברים, מיני פוסטרים והדפסי קומיקס "הגמל 

המנשנש", ריקמות "שושקה" בחוטי משי שרקמו 
ארבעה קשישים בנפאל, ואת "הגפילטע של גיל לביא" 

.mfm-מכתבים מאויירים שכתבתי לפטר מ

שנינו - פרשנות מאוירת 
לאגדות חז”ל
מאת עינת צרפתי 

אגדות חז”ל הן ים עמוק ורחב של סיפורים שמשובצים 
בתוך הגמרא ובמשניות והן בעצם החלקים הלא הלכתיים 

שבהן. הן סופרו ונכתבו ולטושו לאורך דורות ויש 
בהן השקפות והגיגים על חיי האומה דיונים מוסריים 

ופילוספיים, סאטירה נשכנית, דרשות, משלים ושנינויות.
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מגזין פורנו
מאת לילך מדר 

הכרוניקות של וסיל
מאת יוסף ברדיצ’בסקי ודן אלון

אוסף של תשעה סיפורים המתארים את חייו של 
וסיל, יהודי אוקראיני בסוף המאה ה-19 תחילת 

המאה ה-20. מבוסס על סיפורים של הסופר החשוב 
מיכה יוסף ברדיצבסקי עם הקדמה מאת עמוס עוז. 

שניהם שחור לבן, דיו על נייר. גודל איי5 עומד עם 
כריכה צבעונית באקריליק 

YOU’RE MY WISH
מאת דן אלון

בחור תמהוני שמוצא מישהי שטבעה בים ואיבדה את 
הזיכרון, משכנע אותה שהיא בת הזוג שלו וגרה איתו

בשלב מסויים היא נזכרת במה קרה באמת, ואז העלילה 
מסתבכת. הספר נמכר בצרפת במספר מקומות ובעיקר 

השתתפנו איתו באנגולם 2011

פיטי פיט ואוצרות הנוארגים
מאת לי בלום

הספר השני בסדרת ספרי הקומיקס ”פיטי פיט” 
בהוצאת בלום קומיקס. פיטי פיט וחבורת הפיראטים 
של שחור-השפם מגיעים לאי מסתורי בעקבות מפת 

אוצר אבוד. ציד האוצרות, שבתחילה נראה פשוט, 
מסתבך במהרה בשלל הרפתקאות משעשעות, כאשר 

החברים מגלים שהם אינם לבדם על אי המטמון…

כפיר 2 ו-3 מתוך 3
מאת עופר זנזורי

כפיר - האיש התנ”כי. סדרת קומיקס בת שלוש החוברות 
באה אל סיומה בשתי חוברות עתירות אקשן הקסם התנ”כי 

מתעורר לחיים והאותות והמופתים פוקדים אותנו ואיתם 
מגיע כפיר האיש התנ”כי המחזיק במטה של משה. מאבקי 

הכוח מהתנ”ך פוקדים את ישראל ואיתם חוקי האמת 
והצדק העתיקים. גודל קומיקס, 16 עמודי צבע מלא

הבוס הגדול
מאת מיכאל פיק

כאשר ראש תאגיד ענק מנסה להשתלט על כל העיר 
ועסקיה, נדמה כי דבר לא יעמוד בדרכו

למעט חבורת אנשים ממסעדה קטנה, הנחושים 
בדעתם לא לוותר על עקרונותיהם. על אף הסכנות 

והמכשולים העומדים בדרכם. גודל קומיקס 16*24, 32 
עמודים בצבע

הקטעים של איצקו )אני שונא אנשים(
מאת איציק סלמי

קומיקס שמספר על החיים של מתבגר ממוצע 
בישראל - עם חטיבה מעצבנת, פקאצות צווחניות, 
סרטים, מורים רשעים לספורט, טכנולוגיה, מוסיקה, 

טיולים שנתיים, משפחה, קומיקס, מחוננים אתאיסטים 
 וכווווווווווווווווווווווול זה בחוברת אחת!!! 

A5 32 עמודי צבע מלא, גודל

בהוצאת באנ”ג קומיקס: ב”ה 5  
מאת ניר שחרור, אליאב גוטמן ואדם רובסון

A5 שער בצבע, חוברת בשחור לבן, גודל 

המלחמה האחרונה
נתי נכטיילר

ירח מלא
מאת תמר וודקוק

פנטזיה קטנה על זוג, ספה, ציפורים ותפוחים
חוברת 12 על 12, 20 עמודים, צבע.

קומיקס מיינסטרים: גיבורי על, פנטזיה, הומור

לפני השער האפל
קרן כץ

מה קרה למר עכבר
מאת אורי איילון

שחור לבן, A5 16 דפים
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מיקס
שוקו

בית הספר לאמנות

קמרה
אובסקורה

רחבת הפסטיבל
מתעוררת לחיים בערב

בימים ד', ה' ומוצ"ש 17-20 באוגוסט 
בשעות 18:00-23:00

במוצ"ש 20 באוגוסט בשעות 20:00-23:00



55

רשימת היוצרים:
 רחלי רוטנר  ב”ה ניר שחרור  תומי זנדשטיין  ניקו וואטס  מתן כהן  מושיק גולסט

 מיכאל פיק  שלומי צ’רקה  אברהם גיא  אורית עריף  יוני שלמון ואורי יהל
 עדי קפלן ושחר כרמל  טדי גולדברג ועמית כהן  איתי ישראלי  דן אלון  עדי סנד
 רועי בשה  חגי גילר  עידו הירשברג  אנגלמאייר זאב  לילך מדר - פורנו  קרן כץ

 הילה נועם  הואת דימונה  איציק סלמי  נתי נכטיילר  הדר ראובן  דפנה פרידנרייך
 אמיר פרסיה  אורי איילון  אורטל אברהם  כנרת גילדר  שוודינביטר - אלה כהן

 עינת צרפתי  תמר וודקוק  ישראלה טל  אהרונה ריינר  כרמל רובינשטיין
 הדר בצאלאל  עינב יצחק

הקומיקסאים הם הדי.ג'יי!
יוצרי הקומיקס לא מסתפקים בנייר 

המודפס, והשנה יפרסו לכם את מיטב 
טעמם המוזיקלי! כל קומיקסאי הכין 

מיקסטייפ ייחודי לפסטיבל! הפלייליסט 
יפורסם בעמוד הפסטיבל בפייסבוק!

רחבת הפסטיבל
מתעוררת לחיים בערב
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שבת 20.8 שישי 19.8 18.8 חמישי  רביעי 17.8 שלישי 16.8
מכללה 

לאנימציה
אוהל 
סדנאות אולם 2 אולם 1 מכללה 

לאנימציה
אוהל 
סדנאות אולם 2 אולם 1 מכללה 

לאנימציה
אוהל 
סדנאות אולם 2 אולם 1 מכללה 

לאנימציה
אוהל 
סדנאות אולם 2 אולם 1 אולם 2 אולם 1

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

23:30

24:00

24:30

מיקס וקריקטורה 2011
מציה קו

לוח אירועי הפסטיבל לאני

17.00
החברים של 

אלכס
עמ’ 22

22.15
הקצרים של 

נועם
עמ’ 13

18.30
חגיגת אסיף 1

עמ’ 20

20.30
חגיגת אסיף 2

עמ’ 20

22.30
אסיף 

האסיפים
עמ’ 22

 10.00
תו וקו 

שעשועי 
מוסיקה

עמ’ 32

 11.30
צופים עם 

דודו
עמ’ 35

 13.00
נא להיחגר!

עמ’ 34

14.30
אסיף
עמ’ 20

 16.00
חגיגת 
האוסקר

עמ’ 28

20.00
פתיחה 

בון סואר 
אנימיקס!

עמ’ 11

22.00
רובס על 
החומה

עמ’ 25

23.45
הפגנת 

סטודנטים
עמ’ 15

 22.00
 חתולו

של הרב
עמ’ 15

 10.00
געגועים

עמ’ 34

 11.30
בון בון
אורנה כץ

עמ’ 39

 13.00
בתיאבון 

ילדים
עמ’ 34

14.30
גמר 

קומקסאי 
נולד
עמ’ 45

18.45
 נותן את הטון

עדי כהן
עמ’ 25

 20.15
עולמי 1

עמ’ 23

23.45
גודביי מיסטר 

קריסטי
עמ’ 30

10.00
מדעי 

הקומיקס: 
רואים את 

האור
עמ’ 40

 11.30
פרנקופינק 1

אורי פינק
עמ’ 44

12.45
היומן והחנון 

עמוס אלנבוגן
עמ’ 46

14.30
ארתור ובלו

דובי קייך
עמ’ 47

 16.15
שפת 

הקומיקס
ארז צדוק

עמ’ 46

18.00
סופר 
כלומניק
עופר זנזורי

עמ’ 46

 19.30
סופר סבתא
אהרונה ריינר

עמ’ 42

21.00
החיים בקו

נעם נדב
עמ’ 43

22.30
אלן מור
דורון כהן

עמ’ 38

10.30
סדנת סטופ 

מושן
חדר קולנוע

11.00
סדנת 

קומיקס 
פוטושופ 

ילדים
חדר מחשבים

12.00
סדנת סטופ 

מושן
חדר קולנוע

12.30
פיסול 

ממוחשב 
בזיבראש

חדר מחשבים
13.30

סדנת סטופ 
מושן

חדר קולנוע
14.00

אנימציה 
במאיה 
לילדים

חדר מחשבים
15.00

סדנת סטופ 
מושן

חדר קולנוע
16.30

סדנת סטופ 
מושן

חדר קולנוע
18.00

אנימציה 
בפלאש 
למבוגרים
חדר מחשבים

עמ’ 36

10.00
כאן חיות

עמ’ 35

11.30
תו וקו 

שעשועי 
מוסיקה

עמ’ 32

13.00
מדעי 

האנימציה
עמ’ 41

14.30
תורת 
היחסים

עמ’ 26

 16.15
דוקו-מציה

עמ’ 26

18.00
תיק תקשורת

עמ’ 26

19.45
למה, מי מת?

עמ’ 27

21.30
צ'יקו וריטה

עמ’ 30

23.15
עולמי 2

עמ’ 23

10.00
נא להיחגר!

עמ’ 34

11.30
צופים עם 

דודו
עמ’ 35

13.00
עבר ורוד
ניר מולד

עמ’ 33

 14.30
פנורמה 
צרפתית

עמ’ 14

 19.00
העולם של 

פלאנטו
עמ’ 16

20.30
הגשר 

הצרפתי: 
תלת שיח

עמ’ 17

22.15
נובל קוויזין

עמ’ 14

23.45
גודביי מיסטר 

קריסטי
עמ’ 30

תל�אביב

חגיגת 
האנימציה 
הישראלית
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שבת 20.8 שישי 19.8 18.8 חמישי  רביעי 17.8 שלישי 16.8
מכללה 

לאנימציה
אוהל 
סדנאות אולם 2 אולם 1 מכללה 

לאנימציה
אוהל 
סדנאות אולם 2 אולם 1 מכללה 

לאנימציה
אוהל 
סדנאות אולם 2 אולם 1 מכללה 

לאנימציה
אוהל 
סדנאות אולם 2 אולם 1 אולם 2 אולם 1

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

23:30

24:00

24:30

רה
מו

ש
ם 

ויי
שינ

 ל
ות

זכ
ה

ה 
צי

ימ
אנ
 

רה
טו

יק
קר

קס
מי

קו

10.30
סדנת סטופ 

מושן
חדר קולנוע

11.00
סדנת 

קומיקס 
פוטושופ 

ילדים
חדר מחשבים

12.00
סדנת סטופ 

מושן
חדר קולנוע

12.30
פיסול 

ממוחשב 
בזיבראש

חדר מחשבים
13.30

סדנת סטופ 
מושן

חדר קולנוע
14.00

אנימציה 
במאיה 
לילדים

חדר מחשבים
15.00

סדנת סטופ 
מושן

חדר קולנוע
16.30

סדנת סטופ 
מושן

חדר קולנוע

10.30
סדנת סטופ 

מושן
חדר קולנוע

11.00
סדנת 

קומיקס 
פוטושופ 

ילדים
חדר מחשבים

12.00
סדנת סטופ 

מושן
חדר קולנוע

12.30
פיסול 

ממוחשב 
בזיבראש

חדר מחשבים
13.30

סדנת סטופ 
מושן

חדר קולנוע
14.00

אנימציה 
במאיה 
לילדים

חדר מחשבים
15.00

סדנת סטופ 
מושן

חדר קולנוע
16.30

סדנת סטופ 
מושן

חדר קולנוע
18.00

אנימציה 
בפלאש 
למבוגרים
חדר מחשבים

עמ’ 36

10.30
סדנת סטופ 

מושן
חדר קולנוע

11.00
סדנת 

קומיקס 
פוטושופ 

ילדים
חדר מחשבים

12.00
סדנת סטופ 

מושן
חדר קולנוע

12.30
פיסול 

ממוחשב 
בזיבראש

חדר מחשבים
13.30

סדנת סטופ 
מושן

חדר קולנוע
14.00

אנימציה 
במאיה 
לילדים

חדר מחשבים
15.00

סדנת סטופ 
מושן

חדר קולנוע
16.30

סדנת סטופ 
מושן

חדר קולנוע
18.00

אנימציה 
בפלאש 
למבוגרים
חדר מחשבים

עמ’ 36

18.00
אנימציה 
בפלאש 
למבוגרים
חדר מחשבים

עמ’ 36

10.00
ארתור ובלו

דובי קייך
עמ’ 47

11.30
מדעי 

 הקומיקס:
יש נמלים...

נוסקו
עמ’ 40

13.00
לייק!

יובל רובינצ'ק
עמ’ 51

14.30
פרנקופינק 2

אורי פינק
עמ’ 44

16.30
נתב"ג 2011 

 מחווה
לבן גוריון

עמ’ 48

18.00
הריאליסט
אסף חנוכה

עמ’ 42

 19.30
הקו 

האנטישמי
יעקב קירשן

עמ’ 51

21.00
אש ידידותית 

פינקי וצ'רקה
עמ’ 43

22.30
מארוול 

או די.סי.? 
אייזנר!

עמ’ 38

10.00
כאן חיות

עמ’ 35

11.30
געגועים

עמ’ 34

13.00
קיוברט 
בפסטיבל

עמ’ 37

14.30
שעה 

פנטסטית
עמ’ 31

16.15
תורת 
היחסים

עמ’ 26

18.00
עולמי 1

עמ’ 23

19.45
למה מי מת?

עמ’ 27

21.30
צ’יקו וריטה

עמ’ 30

23.15
פרסומות 

וחזרנו
עמ’ 29

10.00
בתיאבון 
ילדים!

עמ’ 34

11.30
גוגי ומגוגי

נירמו
עמ’ 35

 13.00
בון בון
אורנה כץ

עמ’ 39

14.30
אנימציה 
ישראלית 

)אמ"א(
עמ’ 22

16.15
מדעי 

האנימציה
עמ’ 41

18.00
קולאז' של 

הומאז
עמ’ 27

21.30
חגיגת 
האוסקר

עמ’ 28

23.15
הפגנת 

סטודנטים
עמ’ 15

10.30
בית חרושת 

לגיבורים
נמרוד רשף

עמ’ 46

12.00
לכודים 
במצולות
רחל אחונוב

עמ’ 46

13.30
מדעי 

הקומיקס: 
גנטיקה

עמ’ 40

15.00
פרנקופינק 3

אורי פינק
עמ’ 44

16.30
טיפול 

אלטרנטיבי 
אמיתי סנדי

עמ’ 43

18.00
מות גיבורים

עמרי בר לב
עמ’ 38

21.30
שלפוחיות 2
נירמו ואלנבוגן

עמ’ 51

10.00
תו וקו 

שעשועי 
מוסיקה

עמ’ 32

11.30
צייר לי 
כבשה

רוני פורת
עמ’ 32

12.45
מדעי 

האנימציה
עמ’ 41

14.30
אמן 

האשליות 
)הקוסם(

עמ’ 15

16.15
שעה 

פנטסטית
עמ’ 31

18.00
נשית אישית

עמ’ 28

19.45
 חתולו

של הרב
עמ’ 15

21.45
קונצרט: 

בין מלחמה 
לאהבה

עם תזמורת 
הבמה בניצוח 

רוני פורת
עמ’ 24

23.30
חגיגת 
האוסקר

עמ’ 28

10.00
בון בון 
אורנה כץ

עמ’ 39

11.30
נא להחגר!

עמ’ 34

12.45
כחולי המדים 

דרדסים
עמ’ 33

14.30
עבר ורוד 

ניר מולד
עמ’ 33

18.45
בדרכי נועם

עמ’ 13

20.30
מאיירים 
 מהשטח
רדיו גל"צ

עמ’ 29

22.00
עולמי 2

עמ’ 23

23.45
פרסומות 

וחזרנו
עמ’ 29

10.00
היומן והחנון

אלנבוגן
עמ’ 46

11.30
פרנקופינק 4

אורי פינק
עמ’ 44

13.15
מכוון לפרצוף 

נוסקו
עמ’ 50

 15.00
חד חידות
עמוס אלנבוגן

עמ’ 50

16.45
כנסו 

לפרופורציה
נמרוד רשף

עמ’ 46

18.30
 מבוא

לגיבורי על
אורי פינק

עמ’ 44

19.45
פני הדברים
ירמי פינקוס 
ואיתמר דאובה

עמ’ 50

21.30
הדכאון 
בפאריס 

נעשה יותר 
נוח 

מישל קישקה
עמ’ 19
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למכירה - בדוכן בועה ב”שוקומיקס”


