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שבוע של סרטי ספורט דוקו נכנס לכושר במסגרת ספיישל דוקו ספורט,  yesערוץ 

 במאי. 27-ל 21-, במהלך השבוע שבין הגדולים מהעולם

בין היתר ישודר בבכורה הסרט התעודה המקורי הישראלי "הטובים לסיף", 

 סיפורה של שושלת הסייפים הותיקה מעכו ומאבקם להגיע לאולימפיאדת ריו

גירל', 'גרג לוגניס: שוב -, וכן הסרטים 'אני, יוסיין בולט', 'הנפילה', 'סופרבברזיל

מילד רחוב לאלוף  , 'כרים עבדול ג'באר: מיעוט של אחד' על המקפצה', '

קווין דוראנט:  'חלומות בארסה', 'לגדל אלופים בגרמניה', 'רונאלדו', '  ,סקייטבורד'

   ד.'ממלכת עדני' ועואחרי הפלייאוף', 

 

  הטובים לסיף 

  .yesVOD-דוקו וב yes-ב 21:00, בשעה 24.5בכורה: יום רביעי, 

   22:45, 27.5שידור נוסף: מוצ"ש, 

 התחרות הרשמית – 2017דוקאביב 

 סיפורה של שושלת הסייפים הותיקה מעכו ומאבקם להגיע לאולימפיאדת ריו בברזיל.

רו, עכו, מתוך שאיפה להביא את בני מועדון סיף בעי חיים חתואלשנה, הקים  45לפני 

 הפריפריה, ״ישראל השנייה״, לעיסוק בספורט תחרותי במקום שיסתובבו ברחובות. 

 החיבור בין ישראלי ממוצא מרוקאי לבין הספורט האירופאי הרים הרבה גבות בזמנו, אך זה

ביאה לא מנע ממנו להפוך את משפחתו לאימפריית סיף ישראלית מיתולוגית, אימפריה שה

למשפחה, לעכו ולישראל כבוד והכרה בארץ ובעולם. בני משפחת חתואל ייצגו את ישראל 

ובייג'ינג  1996, אטלנטה 1992, ברצלונה 1984בארבע אולימפיאדות: לוס אנג'לס 

מלווה את  ליאת מרהבמאית  הישג שנחשב לתקדים בספורט ההישגי הישראלי.  .2008

ים הדרמטיים של המשפחה: חיים מאמן את שני ילדיו שושלת הסייפים העכואית באחד הרגע

 לקראת המשחקים האולימפיים בריו.   -, שניהם אלופי ישראל בסיף מאור ודלילה –הבוגרים 

 קרב אל החיים האמיתיים.-אלא שככל שהמתח לקראת האולימפיאדה עולה, גולש הדו

ייעוץ עריכה: ארז לאופר |  בימוי והפקה: ליאת מר | צילום: רואי רוט | עריכה: נעם עמית |

 עיצוב פסקול: רונן נגל | מוזיקה מקורית: רן בגנו. 

דוקו בתמיכת הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה ובשיתוף קרן משפחת  yesהסרט הופק עבור 

 2017דובקין, מפעל הפיס וקרן פרידריך אברט, ישראל 
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 I am Boltאני, יוסיין בולט | 

  .yesVOD-דוקו וב yes-ב 22:00עה , בש25.5בכורה: יום חמישי, 

   21:00, 27.5שידור נוסף: מוצ"ש, 

 הצצה מרתקת אל החיים האמיתיים של האיש המהיר ביותר בעולם.

"המטרה שלי היא להראות לאנשים בסרט איך חיי האמיתיים נראים... מה עברתי עד היום 

", אומר בולט, "אני יודע כדי להגיע לאן שהגעתי, העליות והמורדות, המחשבות והרגשות שלי

שאנשים ברחבי העולם חושבים שהם כבר מכירים אותי אבל אני שמח שעכשיו יראו את 

  האני האמיתי שלי".

באולימפיאדה האחרונה בברזיל הדהים בולט את העולם כשזכה בשלוש מדליות נוספות, 

ם. האתלט מדליות זהב באליפויות העול 11מדליות זהב אולימפיות ועוד  9-שהצטרפו ל

מדליות זהב בריצות  3-ב במשחקים האולימפייםפעמים ברציפות  3היחיד בהיסטוריה שזכה 

 2012, לונדון 2008מטר )בייג'יניג  100X4מטר ובריצת שליחים  200-ול 100-היוקרתיות ל

 (2016וריו 

מדליות זהב בריצות  3-ב באליפות העולםפעמים  3והאתלט היחיד בהיסטוריה שזכה 

 2013, מוסקבה 2009מטר )ברלין  100X4מטר ובריצת שליחים  200-, ל100-יות להיוקרת

 (.2015ובייג'ינג 

, כולל פלה, ניימאר וסרינה ויליאמסהדוקו שלפנינו שמסופר ע"י בולט עצמו ומשתתפים בו גם 

 צילומי וידאו אינטימיים משגרת חייו בבייג'ינג, ריו, לונדון, גרמניה וג'מייקה.

 נשימה של אגדת ספורט שלא נראתה כמוה בתולדות הספורט.דיוקן עוצר 

 (2016דק', ארה"ב,  90במאים: בנג'מין וגייב טרנר )

 

 

 

 

    The Fallהנפילה | 

  .yesVOD-דוקו וב yes-ב 22:00, בשעה 21.5בכורה: יום ראשון, 

   21:00, 26.5שידור נוסף: שישי, 

מטר לנשים. על קו הסיום ניצבות שתי  3000גמר ריצת  – 1984אולימפיאדת לוס אנג'לס  

, שיאנית מארי דקרמצד אחד  –אצניות מועמדות לניצחון אך שונות כל כך אחת מהשניה 

מדרום  זּולה באדהעולם, מדליסטית אולימפית וספורטאית מוערצת בארה"ב, מצד שני 

אפריקה, שרצה יחפה ונאלצת להתמודד עם קולות המפגינים נגדה על רקע משטר 

  טהייד בארצה.האפר
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במהלך הריצה עקפה זולה באד את דקר ורצה בנתיב הפנימי אך כנראה לא הגבירה את 

מהירותה בהתאמה ולא דאגה שיהיה ביניהן יתרון של צעד שלם לפני העקיפה, כפי שנדרש 

במוסכמות האתלטיקה הקלה. כתוצאה מכך נתקלה דקר ברגלה של באד ונפלה. היא נפגעה 

מהמסלול בזרועות בן זוגה. הרגעים שלה מתייפחת בדרכה אל מחוץ  במפרק הירך והוצאה

 לאצטדיון זכורים עד היום עם רגעי השיא של אולימפיאדת לוס אנג'לס.

באד שנפלה גם היא, סיימה במקום השביעי לאחר שנאלצה לסיים את הריצה על רקע 

  שריקות הבוז של הקהל האמריקאי כלפיה.

רוע האשימה דקר את באד בהתנגשות. בתחילה נפסלה במסיבת העיתונאים שלאחר האי

באד עקב הכשלה אך לאחר צפייה בקלטת המרוץ היא הוחזרה שוב לתחרות. שנה לאחר 

מכן, כשחזרה שוב דקר להתחרות, היא נשאלה האם היא מתחרטת על תגובתה כלפי באד 

 מצב". וענתה: "אני לא מרגישה שום סיבה להתנצל. טעיתי, כמו כל אחד אחר באותו

שנה אחרי התקרית הקשה על המסלול, מפגיש הסרט שלפנינו את השתיים  32היום, 

 למפגש מחודש וחושף את הסיפור האמיתי מאחורי מה שקרה, הפעם במילותיהן שלהן.

 (2016דק', בריטניה,  90בימוי: דניאל גורדון )

 ( The Guardian"מבט מרתק על הצד המכוער וחסר התהילה של המשחקים האולימפיים" )

 

 Supergirl | גירל-סופר

  .yesVOD-דוקו וב yes-ב 22:00, בשעה 23.5בכורה: יום שלישי, 

  22:35, 26.5שידור נוסף: שישי, 

נראית כמו ילדה יהודיה אורתודוקסית טיפוסית. משפחתה שומרת שבת, אוכלת  נעמי קוטין

ילדה רגילה. היא נחשבת  אוכל כשר ואוטוטו נעמי גם תחגוג בת מצווה. אבל נעמי אינה

 ילדה ששוברת שיאי עולם בהרמת משקולות.  –גירל" -ל"סופר

ההתנגשות בין שני העולמות היא שהופכת את הסיפור שלה לכל כך מיוחד. מצד אחד היא 

נלחמת להחזיק בתואר שלה, בעודה מנווטת בין מהמורות גיל ההתבגרות וההגבלות 

ת סכנה לבריאותה העתידית ולקריירה שלה הדתיות החלות עליה ומהצד השני נשקפ

 כמרימת משקולות. 

הסרט שמתעד את חייה ואת חיי משפחתה התומכת לפני, במהלך ואחרי התחרויות 

מרכזיות, מביא סיפור מיוחד ומרגש על ילדה שנולדה עם כוחות חיצוניים יוצאי דופן וכעת 

 ים שעוד מצפים לה.צריכה למצוא גם את הכוחות הפנימיים כדי לשרוד בחיים הקש

 (2017דק', ארה"ב,  80)  בימוי: ג'סי אוריט
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 עוד ישודרו:

כרים עבדול ג'באר: (, Back On Board: Greg Louganis) גרג לוגניס: שוב על המקפצה

 I Am)מילד רחוב לאלוף סקייטבורד (, Kareem: Minority Of One) מיעוט של אחד

Thalente ,) חלומות בארסה(Barca Dreams ,) לגדל אלופים בגרמניה(Will Not Lose ,)

(, Ronaldo)רונאלדו (, Kevin Durant: The Offseason)קווין דוראנט: אחרי הפלייאוף 

 .ממלכת עדני

 
 .yesVOD-דוקו ובחינם ב yesבמאי בערוץ  21-ל 27-הספיישל ישודר בין ה

 
 
 
 
 

 


