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פסטיבל התקבלו לדוקו  yes ישראליים שלסרטים  חמישה
IDFA ם, הגדול והחשוב בעולם לסרטים דוקומנטרייהקרוב 

 

 IDFAהתקבלו לקטגוריות שונות של פסטיבל  דוקו yesחמישה סרטים שהופקו עבור כי  נודע אמש

(International Documentary Festival Amsterdam): 

, ישתתפו שני סרטים Mid-Length באורך  המיועדת לסרטים תיעודייםטיבל הפסשל  הרשמיתבתחרות 

פיר לשנת "מוות בבאר שבע", הזוכה הטרי בפרס אוהסרטים הנם . סרטים בסה"כ( 15מישראל )מתוך 

מאורעות  את -דקה  אחר דקה -אשר חושף  רשומון מותח - טלי שמש ואסף סודרישל היוצרים  2016

דקות, יאבדו  18שבע. במשך -חבל חמוש באקדח וסכין לתחנה המרכזית בבארטראגי בו נכנס מהיום ה

 את חייהם חייל גולני עמרי לוי וַהְבטום זרהום, אריתראי שהתבצע בו לינץ' כי נחשד בטעות כמחבל. 

 האשר שודר, "ביקור בית"הפרק הראשון מתוך הסידרה הנו  תחרה בקטגוריה זוהסרט השני אשר י

אשר מתעד צוות "הוספיס  נטע שושני ודוד אופקיצירה דוקומנטרית מטלטלת של  - דוקו yesלאחרונה ב

רופא, אחות, ועובד סוציאלי אשר עוזרים לחולים סופניים המעוניין לסיים את חייהם בביתו ולא  -בית" 

 בבית החולים. 

ים של שמביאה לאמסטרדם את הסרטים הכי בולט , Best of Fests היוקרתית הקטגוריהבמסגרת 

 מאיה זינשטיין", סרטה של טהורה לעד": דוקו yesמבית שני סרטים מצליחים נוספים  נויוקרהשנה, 

שזכה לאחרונה בפרס הבימוי הטוב ביותר  ובפרס העריכה הטובה ביותר בפסטיבל ירושלים, והשתתף 

"שלושה אחים -וTIFF (Toronto Int'l Film Festival ;)בתחרות הרשמית של הפסטיבל היוקרתי 

אשר עוסק בסיפורם של שלושה אחים אשר  ,)"הצלמניה"( ענתי-תמר טלסרטה של היוצרת  -ומערה"

ברחו מפני הנאצים אל מעבה  -נולדו בכפר קטן בטוסקנה הפסטורלית ובאישון ליל, באחד מימי ילדותם 

שוב למסע  יער בטוסקנה, והסתתרו במערה. שבעים שנה לאחר מכן מחליטים שלושת האחים לצאת

 . ת זיכרונותיהם, אם אכן היא קיימתיחד, לראשונה מאז, בניסיון לאתר את המערה המחביאה א

, שהופק עבור "חבר שלי יניב"מעיין שוורץ יתחרה בקטגוריית סרטי הסטודנטים סרטו של  בנוסף,

 תרבותי.-דוקו וקרן גשר לקולנוע רב  yesמשבצת "תעודת גמר" של 
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 נתונים: קצת 

 כניסות לסרטי הפסטיבל;  255,000נמנו  בשנה שעברה -

 התעשייה הדוקומנטרית העולמית; נציגי 3200-למעלה מנרשמה נוכחות של  -

 yes, גם הוא של 2013היה "שקרים בארון" בשנת  Mid-Length-הסרט האחרון מישראל שהשתתף בתחרות ה -

 דוקו;

"שיח לוחמים: הסלילים הגנוזים", ו"חפיפה"  –בשנה שעברה נכללו שני סרטים מישראל  Best of Festית בקטגורי -

  דוקו yesשניהם של ערוץ  –


