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פסטיבל סרטי הספורט מטפל השנה במגוון רחב של פעילויות מרתקות:

גלישת גלים ,באמצעות סיפורה של לי קורזיץ אלופת העולם שסרטה 'הילדה והים' פותח את הפסטיבל בנוכחותה' .שער
האירו' של הבמאי לוי זיני מספר את סיפורם של ספורטאים צעירים מוכשרים והוריהם התומכים המנסים לגעת בחלום

התהילה העולמי אל מול המציאות הקשה .
כדורגל יכול לרפא נפשות סוערות שגעון הכדורגל הוא סרט של פרנצסקו טרנטו ,סופר תסריטאי ומפיק הסרט המתארח
בסינמטק ובחיפה במסגרת טורניר כדורגל סופרים ומספר על הנושא במפגש עמכם.
נציגי הספורט הפרה-אולימפי של ישראל יפגשו עם הקהל ויספרו על עצמם כספורטאים לאחר הקרנת הסרט המרתק על
כריס וודל שטיפס לפיסגת הקלימנג'רו רתוק אל כסא גלגלים.
דל פיירו ,ג'ורדן ,מוחמד עלי ,בריאן קלאף ,קוראץ ,קנטונה ורבים וטובים כמותם יבואו לבקר על מסכי הפסטיבל כדי
להלהיב אתכם באירועים וסרטים מעולם הספורט המרגש מיליוני צופים בעולם ,כל אחד בדרכו כל אחד והסיפור שלו.
במקביל נקיים אירועי ספורט מיוחדים ברחבת הסינמטק ובמרחבי העיר.

2

יום ד’ Wed. 19.6.13
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פסטיבל סרטי ספורט

קפיצה במצוקים

אני יכול לעוף (צרפת )2011

I BELIEVE I CAN FLY

בימוי :סבסטיאן מונטז-רוסאט

DIR.: SEBASTIEN MONTAZROSSET

טנסרדה וג'ילאן הם חלוצים בתחום
ה"הי-ליינינג" שילוב של טיפוס הרים
והליכה על חבל .הצמד חצה גורדי
שחקים בפריז ועשה את דרכו לפסגות
הרים עוצרי נשימה בנורבגיה ,בזכות
כישרון וניסיון רב .האם יצליחו אחרי
חודשים של תכנונים קדחתניים להגשים
את משאלת ליבם ולחוות את החופש
המוחלט? ( 41דקות .צרפתית ואנגלית,
תרגום לעברית)

צונחים חופשיים באנטארקטיקה

כנפיים מעל אנטארקטיקה
)2007

(ספרד

WINGS OVER ANTARCTICA

בימוי :דויד פ .מירלס ,מארק מרטינז

DIR.: DAVID F. MIRALLES, MARC
MARTINEZ

בתחילת מרץ  2007שלושה ספרדים
צנחו-עופפו מעל אנטארקטיקה בחליפות
גלישת-רוח וקבעו שיא עולם חדש.
ניסיונות קודמים של צוות אמריקאי
הסתיימו באסון .ההכנות והחישובים
היו דקדקנים משלבי השרטוטים ועל
לרגע המכריע של הקפיצה ,אבל
מזג אויר לא צפוי מעל אנטרטיקה
שם את המשלחת על סף גורל דומה
לאמריקאנים .מעבר להרפתקה ,הסיפור
חושף חשק אנושי :להתנסות בתחושה
דומה לתעופת ציפור במרחבים53( .
דקות .ספרדית/אנגלית ,תרגום לעברית)
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18:30

פסטיבל סרטי ספורט

אולם רפפורט

ספורט פראלימפי
המסע אל פסגת אפריקה
טנזניה )2012

(ארה"ב/

ONE REVOLUTION: TO THE
ROOF OF AFRICA

בימוי :אמנדה סטודרד
DIR.: AMANDA STODARD

מסעו של כריס ואדל ,המעז לחיות
את החיים במלואם .הסרט מנציח את
הנפש והנשמה החזקה מאחורי ההישג
המרשים של מטפס הרים המרותק
לכיסא גלגלים ומצליח כמעט ללא
סיוע לטפס אל פסגת ה"קילימנג'רו",
ההר הגבוה ביותר באפריקה .ואדל
דוחק ומזיז כל פעם קצת את נקודת
השבירה בעזות מצח ונחישות על מנת
לעמוד במשימה 84( .דקות .אנגלית,
תרגום לעברית)

20:45

אירוע פתיחת הפסטיבל

הילדה והים -סיפורה של לי קורזיץ

(ישראל )2013

בימוי :עמיר יניב

תיעוד מסעה של לי קורזיץ ,אלופת
העולם בגלישת רוח ,לאולימפיאדת
לונדון  .2012תיעוד נדיר של בחורה
מלאה באמביציה שלא מוותרת למרות
מאבקה במחלת דם קשה וכאבים בלתי

פוסקים ,כשמשקל "התקווה הגדולה
של ישראל למדליה אולימפית" מכביד
על כתפיה 60( .דקות .עברית)
ברכות :ראש העיר יונה יהב ,ראש
מנהל הספורט ד"ר אורי שפר ,מנכ"ל
הוועד האולימפי אפרים זינגר ומנכ"ל
הוועד הפראלימפי אבי לרמן .בתום
ההקרנה מפגש על מצויינות ונחישות
בהשתתפות אלופת העולם בגלישה
לי קורזיץ ,השחיינית ענבל פיזרו
ואפרים זינגר ,מנכ"ל הוועד האולימפי
מנחה :דני נישליס

יום ה' Thu. 20.6.13
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17:00

נוסטלגיה

הקרב שלא ישכח :מוחמד נגד
לארי (ארה"ב ) 2009
MUHAMMAD AND LARRY

בימוי :בראדלי קפלן ,אלברט מייזלס

DIR.: BRADLEY KAPLAN,
ALBERT MAYSLES

חלק מסדרה דוקומנטרית יוצאת דופן
וזוכת פרס האמי של ה ESPN-שלושים

3

בשלושים ,בסרט של "מוחמד ולארי" -אנו
מתלווים להכנות של עלי להשיב אליו את
התואר הנחשק "אלוף עולם לאיגרוף
במשקל כבד" אבל ,עוד לפני שהאגרוף
הראשון הונף באויר היה ברור שמשהו
אינו כשורה .האדם שנכנס לזירה היה
שבריר מה"אלוף" שהיה זכור לכולם.
( 52דקות .אנגלית ,תרגום לעברית ).
באדיבות ESPN

ג'ורדן נוסע באוטובוס

(ארה"ב )2010

JORDAN RIDES THE BUS

בימוי :רון שלטון

DIR.: RON SHELTON

חלק מסדרה דוקומנטרית יוצאת
דופן וזוכת פרס האמי של ה,ESPN-
שלושים בשלושים .בסרט "ג'ורדן נוסע
באוטובוס" מתעד רון שלטון את מסע
החיפושים העצמי שעובר מייקל ג'ורדן
בעקבות מות אביו .ג'ורדן הותיר את
העולם בתדהמה כשהחליט לפרוש
בפתאומיות מהכדורסל ,תחום בו
הוכתר למלך .האוהדים תפסו את
האתלט האהוד כמשוגע כאשר ניסה
לחצות לתחום חדש לגמרי -בייסבול
והצטרף לנבחרת בליגות הקטנות.
מחפשים השראה? אין כמו אדם בן
 30שיוצא להמציא את עצמו מחדש...
( 51דקות .אנגלית ,תרגום לעברית)
באדיבות ESPN

טוטאלי ,אהבה חסרת פשרות מושכת
אותו למעמקים ,לעומק רב יותר מכל
המתחרים .הסרט מתעד את ניסיונותיו
של לוצ'י לשבור שיא עולמי ומוכיח את
כישוריו כאתלט שדווקא במצולות מרגיש
על גג העולם 11( .דקות .איטלקית,
תרגום לעברית)

 300מטר במעמקים

DIR.: LAURENT MINI

פסקל ברנבלה ,חוקר אקסטרים מונע
מתשוקה חסרת פשרות הגוררת אותו
אל מעבר לחוקי הפיזיקה .במירוץ
ל"כחול העמוק" ,מעטים הותירו את
שמם מאחור לנצח מהדהד בחשיכה
רבים איבדו את חייהם בדרכם אל
היעד .פסקל המשיך מעבר לכל שיאו
של אחר לתוך הסבך ,החושך ,הקור
חסר הפרצוף מלווה במחשבותיו
בלבד 52( .דקות .צרפתית ואיטלקית,
תרגום לעברית)
בתום ההקרנה הרצאה על צילום
ספורט אתגרי
מרצה :אמיר וייצמן

Aquazoom

21:00
משוגעים לכדורגל (איטליה )2012

בימוי :וולפאנג'ו די-ביאסי
הפקה :פרנצ'סקו טרנטו

PRO.: FRANCESCO TRENTO

18:45

אדם מול הטבע חלק א'
במעמקים (איטליה )2011

FROFONDO HOMAR

בימוי :ג'וספה פטיטו ,אנריקה ונטריצ'ה
DIR.: GIUSEPPE PETITTO,
ENRICO VENTRICE

הומר לוצ'י ,אחרון הצוללנים הדגולים
של איטליה .הוא מתגורר במילאן
הרחק מהים אבל החיבור שלו לים

4
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(צרפת )2012

DEEPER 300 METERS

בימוי :לורן מיני

בתום ההקרנה שיחה על השפעתו
החיובית של משחק הכדורגל על חולי
נפש ,בנוכחות מפיק הסרט פרנצ'סקו
טרנטו ,אורח "טורניר כדורגל סופרים"
המתקיים בחיפה.

חמישה-עשר מטופלים פסיכיאטרים,
פסיכיאטר וכדורגלן לשעבר בתפקיד
המאמן .כל אלו מרכיבים את מועדון
הכדורגל "גביאנו" המתחרה בליגה
מיוחדת למטופלים הנאבקים להשתלב
בחברה .בליגה זו בניגוד לאחרות ,כל
השחקנים יכשלו בבדיקת סמים וההישגים
של השחקים על המגרש הולכים יד ביד
עם ההשגים בחייהם הפרטיים .מטרת
הסרט להפגיש בין הקהל לסיפורם
הקשים של השחקנים בזעקה גדולה
נגד אפליה חברתית .היצירה היא מעין
הומאג' לקסם שבספורט המקרב בין
אנשים ,מרפא ולעיתים מעניק את
היכולת להיוולד מחדש 52( .דקות.
איטלקית ,תרגום לעברית)

19:00

פסטיבל סרטי ספורט

אולם רפפורט

שער האירו (ישראל )2013

בימוי :לוי זיני

סיפורם של שני נערים עם מגע של
קסם בכדור וחלומות על תהילת
כדורגל עולמית ,המוקפים בעולם
מבוגרים; סוכנים ,מאמנים ,בני משפחה,
שמבקשים לתרגם את הכישרון למוצר
כלכלי מניב .שער האירו הוא סרט
מעקב תיעודי אחר תהליך ההתבגרות
וההתמסחרות של חלום ילדות תמים.
( 50דקות .עברית)
באדיבות יס דוקו
בתום ההקרנה מפגש ודיון בהנחיית
פסיכולוג הספורט דן ולנסי על "ילדים
כמניה ספורטיבית" בהשתתפות:
הבמאי לוי זיני ,אורית תמוז ,חומי
קינן ובנו הכדורגלן דקל קינן

21:30
בחזרה למשחק (ארה"ב ׂ) 2012

TROUBLE WITH THE CURVE

בימוי :רוברט לורנץ

DIR.: ROBERT LORENZ

משחק :קלינט איסטווד ,צ'לסי רוס,
אמי אדמס

אחרי כמעט  20שנה ,קלינט איסטווד
מופיע בסרט שלא הוא ביים .כנראה
שלא במקרה מדובר בסרט הביכורים
כבמאי של מי שהיה במשך שנים רבות
עוזר הבמאי בסרטי איסטווד – רוברט
לורנס .איסטווד מגלם צייד כישרונות
עבור קבוצת בייסבול ,שמתחיל לסבול
מבעיות בעיניו ומתנגד להצעות לפרוש.
כשהוא מתעקש לצאת לעוד סיבוב
איתור שחקנים ,בתו מצטרפת אליו,
אולי כדי להבין מדוע זנח אותה כל
השנים...אולי כדי להתאהב באחד
מעמיתיו למקצוע 111( .דקות .אנגלית,
תרגום לעברית)

יום ו’ Fri. 21.6.13

14:00

שישי ישראלי
החוויה הישראלית
שכונה (ישראל )2013

בימוי :אילן יגודה

ספסל קטן בקרבת ביתן הוא מקום
המפגש היומי של ארבע נשים שעלו
מתימן לפני למעלה משישים שנה
ומתגוררות בשכונה צנועה בפאתי
הוד השרון .חיי הנשים מתנהלים על
פי הקודים והערכים של העולם הישן.
הספסל הוא המקום שבו הן מרשות
לעצמן להיפתח ,להשתחרר מהכעסים
שאגרו ומתחושות התסכול ,וכן המקום
שבו הן מצחיקות ומחזקות זו את זו.
הסרט מאפשר לנו להיכנס עם הנשים
לעולם שמכיל נתינה בלתי פוסקת,
סולידריות ונדיבות ,אך גם תסכולים
ואכזבות מאי מימוש עצמי  -תחושת
החמצה שהולכת ונאגרת בהן אל מול
עולם שמשתנה כנגד עיניהן בעוד שהן
אינן חלק ממנו 68( .דקות .עברית)
ההקרנה בנוכחות הבמאי
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16:00

כדורסל

ג'ינג'ר (סרביה )2012

ZLATNA LEVICA-PRICA O
RADIVOJU CORACU

בימוי :גורדן מטיץ

DIR.: GORDAN MATIC

זהו סיפורו של ראדיוויץ קוראץ' ,אחד
משחקני הכדורסל המוצלחים ביותר
באיגוד פיבה העולמי .קוראץ' היה קלע
מצטיין במשחקים האולימפיים בשנת
 ,1960זכה במדליית כסף במקסיקו
בשנת  ,1968היה פעמיים מדליסט
כסף באליפות עולם .אפילו אחד
הגביעים שמחלקים בתחרויות קרוי
על שמו .קוראץ עשה מהפכה בענף
הכדורסל בסרביה ויוגוסלביה אך לא
פסח גם על הפן התרבותי וקידם לימודי
אזרחות .קוראץ' הוכתר לכוכב הראשון
של יגוסלביה  -ממש תופעה חסרת
תקדים והוביל את מערב אירופה לעידן
פוסט "מסך הברזל" .קוראץ' הצליח

להביא לראשונה את להקת הביטלס
לבלגרד .טיטו אפשר זאת רק מכיוון
שהבין את חשיבותו בשיפור תדמיתה
של יוגוסלביה .קוראץ' חי את חייו בצורה
שהפכה אותו לכוכב ,אך במותו הפך
לאגדה 82( .דקות .סרבית וקרואטית,
תרגום לאנגלית ועברית)
פעם אחים (ארה"ב )2010

ONCE BROTHERS

בימוי :מייקל טולג'אן

DIR.: MICHAEL TOLAJIAN

חלק מסדרה דוקומנטרית יוצאת דופן
וזוכת פרס האמי של ה ,ESPN-שלושים
לשלושים .הסרט "פעם אחים" מלווה
את דרזן פטרוביץ' וולאדה דיבאץ' ,חברי
ילדות שחלקו קשר מיוחד על מגרש
הכדורסל .יחד ,הצליחו למנף את נבחרת
יגוסלביה לגבהים חדשים ושניהם זכו
להיות השחקנים הזרים הראשונים
ששיחקו באן.בי.איי -סטארדום1991 .
עם קריסת הקומוניזם ביוגוסלביה פרצה
מלחמת אזרחים ,שפלגה את העם וגם
בין פטרוביץ' -קרואטיה ודיבאץ' -סרביה.
הם המשיכו לשחק יחד על המגרש אבל
לא החליפו מילה מחוצה לו .ב7.6.93
נהרג פטרוביץ' בתאונת דרכים .האם
דיבאץ' אי פעם השלים עם הפרידה
המוקדמת מחברו לפני שהספיקו
להשלים? ( 79דקות .אנגלית ,תרגום
לעברית) .באדיבות ESPN

21:15
הנה בא הבוקס

(ארה"ב )2012

HERE COMES THE BOOM

בימוי :פראנק קוראצ'י

DIR.: FRANK CORACI

משחק :קווין ג'יימס ,סלמה הייק

מתאבק הקולג' לשעבר סקוט ווס ,הוא
מורה לביולוגיה בן  42אדיש ,שעובד
בתיכון כושל .כשקיצוצים מאיימים
לסגור את תוכנית המוזיקה ולפטר את
המורה שלו ,סקוט מתחיל לגייס כסף
בעבודה לילית מפוקפקת כמתאבק.
כולם חושבים שסקוט השתגע  -במיוחד
אחות בית הספר בלה .אבל במסעו,
סקוט מרוויח משהו שהוא מעולם
לא ציפה לו ,כשהוא הופך לסנסציה
שמעוררת את הבית ספר כולו (105
דקות .אנגלית ,תרגום לעברית)

19:00

כדורגל

מהרחובות למגרש (פורטוגל )2011

FROM OFF THE STREETS

בימוי :ג'איימי קראבו

DIR.: JAIME CRAVO

היסטוריה עולמית!!! הילד אלפרדו דה
סילבה רק בן  10וכבר הוחתם במועדון
הכדורגל הספרדי מלאגה ( 36דקות.
פורטוגזית ,תרגום לעברית)
קבוצת הקטנים (ספרד)

מדוע קבוצתם רק מפסידה? פרשנות
ילדים 9( .דקות .ספרדית ,תרגום לעברית)
דל פיירו (איטליה)

סיכום של קריירה מפוארת 60( .דקות.
איטלקית ,תרגום לעברית)
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פסטיבל סרטי ספורט

אולם רפפורט

( THE DAMNED UNITEDבריטניה )2009

בימוי :טום הופר

DIR.: TOM HOOPER

משחק :מייקל שין ,טימוטי ספול

הסיפור המרתק של המאמן האגדי
בריאן קלאף ,המאמן שתעב את הסגנון
האלים של לידס יונייטד תחת שרביטו
של דון ראבי ,המאמן המוערך ביותר
באנגליה ב 1973-שלא שקט לרגע
עד שקטף את התהילה והפך למאמן
המוערך והנערץ ביותר בכדורגל הבריטי.
( 98דקות .אנגלית ,תרגום לעברית)

21:30
מחפשים את אריק (בריטניה )2009

LOOKING FOR ERIC

בימוי :קן לואץ'

DIR.: KEN LOACH

משחק :אריק קנטונה ,סטיב אווטס

קומדיה ריאליסטית עם נגיעה פנטסטית
מאת קן לואץ' אריק בישופ הוא
דוור ממנצ'סטר ששרוי במערבולת
משפחתית .אשתו השנייה אמורה
הייתה להשתחרר מהכלא ,אבל נעלמה
כאילו בלעה אותה האדמה ,מותירה
אותו עם שני בניו החורגים .בו זמנית,
בתו הסטודנטית מנסה לשכנע אותו
להתאחד עם אמה ,שהייתה אשתו
הראשונה .בבלבולו כי רב ,פונה אירק
להתייעץ עם פנטזמה – דמותו של
שחקן הכדורגל הצרפתי ,אריק קנטונה,
שעשה פלאים עבור קבוצתו – מנצ'סטר
יונייטד .קנטונה מגלם את עצמו! (116
דקות .אנגלית ,תרגום לעברית)
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14:00

בעקבות החלום מרוץ מכוניות

לה-מאנס  -המרדף אחר החלום
(בריטניה )2007

CHASING THE DREAM

בימוי :ג'ון ל .מתיוס

DIR.: JOHN L. MATTHEWS

6

סטיוארט נע הלוך ושוב במסדרונות
הסופרמרקט אבל ,חולם להפוך לנהג
מרוצים דגול .מרטין הבוס שלו מציע
לתת לו את רכבו כדי שיסע ללה מאנס,
המרוץ הגדול בעולם בכדי להגשים חלום.
הזדמנות כזו מזמנת גם חששות ופחד
מכישלון ,האם יצליח סטיוארט לעמוד
באתגר ולחזור הביתה עם מדליה? (54
דקות .אנגלית ,תרגום לעברית)
אתגר הקיר הגדול (יפן )2005

BIG WALL CHALLENGE

בימוי :מנאבו הירושה ,יושיהישה סאקוראי
DIR.: MANABU HIROSE

בשנת  ,2002יאסוסי יאמונוי ואישתו
טיאקו ,מטפסי הרים ברמה עולמית,
נבלעו מתחת למפולת שלגים במהלך
שטיפסו בהרי ההימלאיה .באורח פלא
הם שרדו ,עם כביות קור שכרסמו את
רוב אצבעות ידיהם ורגליהם .לאחר
שיקום מפרך ואימונים רבים שארכו
 5שנים ,הזוג סוף סוף חזר לטפס
על הרים בזכות ציוד שעוצב במיוחד
לצרכים שלהם .בני הזוג מקווים להיות
הראשונים שיצלחו לעבור קיר של 1,300
מטרים בגרינלנד .זהו סיפור יוצא דופן על
כוח רצון שגובר על המגבלות הפיזיות.
( 59דקות .יפנית ,תרגום לאנגלית)

17:00

אדם מול הטבע חלק ב'

הזדמנות אחרונה (איטליה )2010

LA ULTIMA CHANCE

בימוי :סנטיאגו לו גרקו

DIR.: SANTIAGO LO GRECO

קבוצת חותרי קיאקים מנוסים
מארגנטינה ,אנגליה וניו זילנד ,קראו
טיגר על הנהר המסוכן ביותר בנורבגיה,
ה"לאור ראומה" .הצוות מתח את יכולתו
עד לקצה בנקודת שיא -המפל האחרון
בשם "פלאמין פוסן" .כעבור מספר
שבועות התאחדו שוב ,הפעם בלב
ההימלאיה ההודית ,כדי לחנוך נהרות
שטרם נכבשו .במסע זה נחווה עבודת
צוות ,סכנה והכל מה שנחקק בין לבין
בעדשת המצלמה 25( .דקות .אנגלית)
בחיפוש אחר אלוהי הנהר ()2011

SEARCHING FOR THE RIVER GOD

בימוי :אולף אובסומאר

חותרי קיאקים מכנים מים קוצפים
לבנים ונוף עוצר נשימה כאלוהי הנהר.
חותרי אקסטרים בקאייקים ואלופי
עולם סם סוטאן ואולף אובסומאר
מטיילים בעולם עם הצוות שלהם על
מנת להתייחד עם אלוהים אלו .הצטרפו
ל 10חותרי קאייקים מ 10מדינות שונות
שיצאו לכיוון הרי "אלטאי" על מנת
למצוא קטעי נהר אגדיים ב"בשקוש",
הנהר המסוכן ביותר ברוסיה .אחרי 3
שבועות הצוות התאחד בשנית ,הפעם
בממלכת המפלים -איסלנד ,ביתם
של המפלים הגבוהים ביותר באירופה
שבנוסף לגובהם הרם ,סוחפים בזרם
גם קרחוני ענק .לבסוף ,רפאל אורטיז
מזמין את הצוות לבוא ל"צ'יאפאס"
בדרום מקסיקו ,שם זורם נהר ה"אקווה
אזול" היפיפייה אולי אלוהי הנהר חבויים
כאן? ( 26דקות .אנגלית)

19:00
מסביב לחוג הארקטי (גרמניה )2003
ARKTOS MIKE HORN

בימוי :רפאל בלנק

DIR.: RAPHAEL BLANC

מסעו של מייק הורן לחוג הארקטי מונע
מדחף ללכת מעבר לגבולות הפיזיים,
מנטלים ,ונפשיים עד הגשמת לעילוי
נפש .מבחן כוחות שמשנה את תפיסת
עולמו של קורא הטיגר לצמיתות .לחצות
מעל  20,000קילומטרים ב 27חודשים,
בתנאי מזג אויר קיצוניים ,בבדידות
מוחלטת וללא כל שינוע ,מייק הורן
הראשון שהשיג את הלא יאמן והקיף
את החוג הארקטי 84( .דקות .צרפתית
ואנגלית ,תרגום לעברית)

21:00
בחזרה למשחק (ארה"ב ׂ) 2012
TROUBLE WITH THE CURVE

(ראה יום ה' )21:30

