מקור – קולנוע קצר
המיזמים בפיצ'ינג "עד :2020 "10
לעוף גבוה
תסריט ובימוי :אלקי הרשברג בן נעים; הפקה :אביגיל שפרבר
אמא ואנה מגיעות לביתם החדש בירושלים בשכונה חרדית ״רמות פולין״ שנראית כמו כוורת .השכונה
ריקה כולם נסעו עם הרבי.
אנה פוגשת את שניאור ילד בן גילה שנשאר מאחור וביחד הם פותרים תעלומה על הבחור שהיה גר
בדירה שלהן קודם .

היום הכי יפה בשנה
תסריט ובימוי :שירה מישר
הפקה :ליהי סבג
זהו יום חג ליונה ,אחות וותיקה שמסיימת תפקיד מסור של שנים ויוצאת סוף סוף לפנסיה,
אולם יונה תגלה שבעוד אצלה זה יום חג ,בית החולים ממשיך כהרגלו כאילו לא קרה דבר והרעב שלה
להכרה ולמילה טובה נותר ללא מענה.

המלך בא לכאן הלילה
הפקה ובימוי :רוני גאמר
תסריט :ניר שטראוס
ליאור ,שחקן צעיר בהצגה "מקבת ",יש רק שורה אחת .הדר ,השחקנית הראשית ,מדלגת עליה כל
ערב .ליאור מחליט להילחם על השורה שלו מול הכוכבת העומדת על שלה ,הוא יאמר "המלך בא לכאן
הלילה "גם אם תהיה זו השורה האחרונה שיגיד אי פעם

עזר כנגדו
תסריט ובימוי :יותם קניספל
הפקה :אסתי יעקב-מקלברג
כשרחל מאבדת את בעלה חולה האלצהיימר ,יצחק ,אחרי פיקניק משפחתי ,היא מקבלת הצצה איך זה
ירגיש בלעדיו :
לא להיות יותר מטפלת יותר ,לא להיות בצלו ובעיקר ,לרגע ,עצמאית .היא לא מודיעה לרשויות .הערב
תיזכר איך זה להיות קצת לבד .אך האם זה יספיק לה?

אנא המתן לנציג
תסריט ובימוי :מורן נקר
הפקה :יפעת פרסטלניק
דליה אוזן ,אם חד הורית מרמלה ,מגלה שהחשבון שלה נחסם .הוראת הקבע לגן חזרה ,והגננת
מסרבת לקבל את הילדה .דליה חסומה .אפילו במבה לילדה היא לא יכולה לקנות .היא יוצאת למסע
ייסורים בין מוקדים טלפוניים .כשהיא נכשלת ,היא מחליטה לנסוע הישר למוקד הטלפוני של החברה
שדפקה אותה ,להשיב את כבודה.

בית על הים
בימוי והפקה :גילי דנון ואפרת שלום דנון
תסריט :גילי דנון
מרים לוי ( ,)75שוכבת עירומה ופצועה על רצפת חדר האמבטיה .ציון ( )77בעלה שוכב עליה .היא לא
יכולה לזוז ,ואיש לא שומע את צעקותיה לעזרתה .ערומה וחבולה על רצפת האמבטיה מרים יוצאת
למסע להצלת חייה.

מרים
תסריט ובימוי :רות גלנץ
הפקה :עדי נבון
מרים בת  11לומדת בבית ספר חסידי בירושלים .כולם קוראים לה כושית .עד שמגיעה דקלה לכיתה,
דקלה יותר כושית ממנה .למרים הזדמנות להעביר לדקלה את הירושה ולעלות בסולם הכיתתי .כליאתן
במקלט מאלץ את מרים לפגוש את הצל ה"כושי "בתוכה.

חוף הכלבים
תסריט ובימוי :אורית זמיר
הפקה :יואב רועה
כַּלּבה ללא ֶשם עוברת ידיים .מאישה שרוצה למות למאיה .ממאיה לשוטרת ,ואז לכ ְַּל ִּּביַּיה ,חַּ ז ַַּּרה
למאיה ,לאיש ּבַּ יַּם ושוב למאיה .עכשיו מאיה צריכה לבחור -לצוף או לצלול ,לאהוב או לעזוב.

שקר לבן
תסריט ובימוי :איל אלישע
הפקה :קובי מזרחי
שלושה חברים בני  14תקועים בלי דרך לחזור הביתה בליל שבת .רני לא רוצה שחבריו האליטיסטים
יגלו שאבא שלו נהג מונית אבל הוא מוצא את עצמו עם הגב לקיר  -הגיע תור ההורים שלו להחזיר
והוא כבר לא יכול להתחמק .אבא שלו מגיע עם המונית אבל רני לא מספר שהם מכירים.

הזקנה והים
תסריט בימוי :עמיאל קסטנבאום
הפקה :האחים רוגובין
אישה זקנה ובודדה אשר לא יצאה מביתה הקטן שנים רבות יוצאת למסע אחרון בעקבות גלויה ישנה.
גלויה של חוף ים תל אביבי .בדרך היא תגלה שהעולם השתנה ושלה כנראה אין יותר מקום בו .היא
תספיק להגשים את הפנטזיה הגדולה שלה ,לראות את הים מקרוב ,בפעם האחרונה.

רוסו
תסריט ובימוי :אתי ציקו
הפקה :רוני שמיס
רוסו – עובדת זרה מגאורגיה ,מתחילה עוד משמרת ניקיון ארוכה בפקולטה לאומניות שבאוניברסיטת
תל אביב .היא שומרת על ראש מורכן ,עושה את עבודתה כנדרש ומעבירה את המשמרת בשיחות
ארוכות בטלפון עם בנה שנשאר בגאורגיה .בדרך כלל איש אינו מבחין בה או מכיר בקיומה .לא היום.

גלובסטר בכנרת
תסריט ובימוי :דוד טאובר
הפקה :אליה טאובר
 .1996נער צעיר מחליט לנצל את היום החופשי שלפני הבגרות בתנ"ך כדי לברוח לכנרת ,שם הוא
מגלה גלובסטר מבחיל וחסר אונים ,סיפור אדיר לספר לחברו המאושפז במחלקה האונקולוגית ומגלה
גם משהו עצוב על עצמו ועל החיים.

בגין
תסריט ובימוי :רוני בהט
הפקה :קובי מזרחי
בגין ,הכלבה של גיל ,מגורשת מהמושב .השתיים יוצאות למסע בחיפוש אחר בית ללילה.

אכטונג בייבי
תסריט ,בימוי והפקה :נגה נצר
אשה בהריון מתעמתת עם שדים דרך העובר הגדל בתוכה.
שירלי מגלה שהיא בהריון מבן זוגה הגרמני גונתר לאחר עזיבתו הדרמטית את ביתם ,בית מגוריה
לשעבר של סבתה ניצולת השואה .היא מאמצת את פחדיה של הסבתא מגרמנים וחווה מחדש את
טראומת היחסים עם גונתר דרך העובר שברחמה.

סרטי מיזם "עד  2019 "10המוקרנים בטרום בכורה:
מיזם "עד  "10של קרן מקור מביא אל המסך  6סרטים קצרים עלילתיים של יוצרי קולנוע עצמאיים.
יוזמת הקרן נבעה מההכרה שיוצרים צעירים ,ולא רק ,זקוקים למרחב של עשיה שוטפת כדי לפתח את
התכנים והמבע הקולנועי שלהם .מיזם "עד  "10מעמיד בפניהם אתגר של התמודדות עם סיפור קצר
במסגרת זמן קבועה מראש של עד  10דקות והתאמה של שפה קולנועית לסיפור .בחירת הנושאים
חופשית ואינה מוגדרת בתמה כלשהי .מסגרת ההפקה של המיזם מתחילתו ועד סופו הוא שנה.
היוצרים נהנו מתהליך חונכות עם התסריטאים מיקי כהן ומאיה הפנר ,ומשיתוף פעולה שיזמה הקרן
עם גליקסון השכרת ציוד צילום ,אולפני די.בי .לעריכת פס-קול ומיקס ,אולפני אר.ג'י.בי –אהרון פאר
לעיצוב תמונה ואון ליין וחברת ההפקות  – UMCאפיקים מאוחדים סרטים ,הפקה ושיווק בע"מ -
אברהם פרחי וחיליק מיכאלי.
בוטיק חבל
תסריט ובימוי :פיני טבגר ,מפיק :תומר מיקלברג
עידו ואנה ,מטליסטים משועממים ,יוצאים בלילה לגנוב ג'ינסים מחבלי כביסה .במהלך המסע עידו
המאוהב מנסה להתקרב אליה ,אך אנה קשוחה ,מערערת את גבריותו .בעודם בודקים את
השלל.. ,מפגש עם חבורה יריבה מוביל לעימות אלים . .האם התקרית הקשה תצליח לקרב את אנה
לעידו?
אורך 9.5 :דקות
הקרוואן האחרון
תסריט ובימוי :לב ברודינסקי ,מפיקים :יעל פרלוב ואלמה בן-זאב
השנה היא  .1994באתר קראוונים זמני לעולים מברית המועצות העומד לפני פירוק ,איליה ( )9נשאר
להגן על הקראוון של סבו ז'ניה ,אשר מסרב להתפנות.
אורך הסרט 12 :דקות

דבק

תסריט ובימוי :אוריה הרץ ,מפיק :טל בכר
אליה לוקח את אמו החולה נעמי לביקור אצל מתקשרת שגרה ליד ים המלח .במהלך המפגש הזה יבין
אליה שלמרות הרצון לחזק את אימו ,עליו ללמוד לשחרר ממנה.
אורך הסרט 13 :דקות

לשחק חולשה
תסריט ובימוי :מעיין שוורץ ,מפיק :אילון שני
נעמי בת ה 90-לוהקה לתפקיד בו עליה לגלם את הדמות שהיא חוששת להיות  -חלשה.
תוך דיאלוג עם הבמאי ,נעמי מבטאת את רתיעתה מאובדן השליטה שמקשה עליה להיכנס לדמות,
ומראה כמה כוח צריך כדי להיות חלש.
אורך סרט 8 :דקות

הנכם מוזמנים
תסריט :אסיה לבטוב ,במאי :יבגני רומן ,מפיק :חיליק מיכאלי
מילה ונטשה ,בת ואם עולות חדשות מוזמנות לראשונה לחתונה ישראלית .מילה מקנאה במוחצנות של
אמא שלה ומתביישת בה בו זמנית .מפגש עם בחור אלמוני על ספסל מבודד מזמן לה הזדמנות לעבור
תהליך התבגרות.
אורך הסרט 11 :דקות

הגמ"ח של רוחל'ה – תסריט ובימוי :יוחאי רוזנברג ,מפיק :רון עופר
רוחל'ה ,מחתרת של אישה אחת רעולת פנים ,הולכת רדופה ברחובות ירושלים ומנסה שלא לאבד את
בנה ואת שפיותה.
אורך הסרט 9 :דקות

