
הנכם מוזמנים לערב משולב של צפייה 
בסרטים והרצאות, העוסקים בהיבטים 
שונים בחייהם של אנשים המתמודדים 

עם מצבי חיים מורכבים.

הרשמה ועלויות: עלות ההשתתפות בחלק א': 40 ש"ח. השתתפות ביום כולו: 60 ש"ח

"סרטים יוצרים מציאות 2015"

סינמטק ירושלים יום שלישי 
27 לאוקטובר 2015 23:30-17:00

דברי פתיחה: סילביה טסלר- לזוביק, יו"ר יספר"א

בקולנוע  השיגעון  הצגת  דרכי   - לגאוני  מהדמוני  מבוא:  הרצאת 
הישראלי והעולמי; מרצה: ד"ר עמנואל שן )מנהל הפסטיבל(: 

התייחסות לסרטים המוקרנים מהפרספקטיבה של השיקום הפסיכיאטרי לעומת 
תפיסת המודל הרפואי הפסיכיאטרי.

"יונה" )דרמה(, ישראל, 2014 100 ד' ניר ברגמן 
"יונה" מגולל ברגישות ועם נגיעה בפנטסיה, את סיפור חייה הסוער של המשוררת 
יונה וולך. הסרט מתמקד בדרכה אל לב זירת השירה העברית, בעיצומם של חילופי 
דורות. עם המעבר מהכפר לעיר הגדולה, יונה, חווה התמוטטות נפשית ומטופלת 
ב-LSD מאבקה לחזור לכתיבה גובה ממנה מחיר כבד, אך מזכה אותה בחיי נצח 

על מדף השירה העברית.

דברי פתיחה: ד"ר מקס לכמן, חבר הוועד המנהל, יספר"א

קומיקו – ציידת האוצרות ארה"ב יפן , 2014, 104 ד' 
)דרמה( בימוי: דיויד זלינר; משחק רינו קיקושי; הקרנת 

בכורה בישראל
קומיקו צעירה יפנית בודדה החיה בבידוד חברתי, משוכנעת שהאוצר 
שנקבר בערבות השלג של מינסוטה בסרט פארגו של האחים כהן הינו 
במסע  ויוצאת  המשמימים  מחייה  מתנתקת  היא  אחד  יום   . אמיתי 
עולם  של  הדמיון  מחוזות  אל  בעקבותיו  יבשות  חוצה  דטרמיניסטי 

הקולנוע.

 (Treasures of the Mind) הרצאה: אוצרות הנפש
מרצה: פסח ליכטנברג, פסיכיאטר, מנהל מחלקה בבי"ח הרצוג. 

ירושלים. 

"מאמי" )דרמה(, קנדה 142 ד' במאי קסביה דולאן. 
משחק: אנטואן-אוליבייה פילון  סוזן קלמאן

אם חד הורית אשר לוקחת חסות על בנה המאתגר לאחר שסולק ממסגרת בה 
שהה. הסרט מתמקד בניסיון שלהם יחד עם השכנה לבנות חיים בעלי משמעות 
ותקווה. הסרט זכה בפרס השופטים של פסטיבל קאן 2014. יצירת מופת של דולן 

מצולמת בפורמט רבוע.

 "פרש בודד", ניו זילנד, 2014, 120 דק', 
בימוי ותסריט ג'יימס נפיר רוברטסון. 

'נסיס פוטיני, )קליף קרטיס( אלוף שחמט לשעבר הידוע בכינויו "הפרש 
מחליט  הוא  ארוך  אשפוז  לאחר  דפרסיה.  מאניה  עם  מתמודד  הבודד", 
ולהוצאתם  קשה  התעללות  שעברו  ילדים  לקידום  עצמו  את  להקדיש 
ממעגל העוני, הפשע והאלימות. לשם כך הוא מלמדם את סודות המשחק 

ומכין אותם תוך חודשיים לאליפות השחמט הלאומית . 

"אני מחייכת חזרה"
ארה"ב 2015, 85 דק', דרמה בבימויו של אדם סאלקי; בכיכובה 

של שרה סילברמן 
לני ברוקס מנהלת חיים חסרי אחריות ומעצורים. לפני שתביא להרס מוחלט של 

משפחתה היא מחליטה לנקוט בניסיון אחרון לגאולה.

 "דו-קוטבי" קנדה, 2014, 90 ד' תיעודי 
בבימויה של ריטה קוציה הקרנת בכורה בישראל

יוצא הדופן  הפקה עצמאית ומקורית המביאה את סיפור התמודדותו 
לתעד  מנסה  הסרט  קוטבית.  דו  הפרעה  עם  מקנזי המתמודד  רוס  של 

ניסיון אלטרנטיבי להתמודדות עם מצבים נפשיים כגון אלה.
בסיום תתקיים שיחת סקייפ עם הבמאית 

www.shekel.org.il :מספר המקומות מוגבל. פרטים נוספים באתר הפסטיבל. הכניסה מאתר שק"ל .www.jer-cin.org.il :ההרשמה החל מה 17 בספטמבר בקופות הסינמטק. טלפון: 5654333-02 או באתר

אירוע משותף של שק"ל ויספר"א: 
בריאות נפשית כתוצר חברתי-קהילתי 

וביטוייה בקולנוע הישראלי והעולמי

חלק א' - סרטים והרצאות

חלק ב' - סרטים
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