
סופ»ש מהסרטים
 קולנוע ישראלי עלילתי ומפגש עם היוצר
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שיתוף פעולה בין המועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה ומועצה אזורית אלונה

זהו היום הטוב ביותר בחייו של ניל, חבר הציע לו להצטרף ללהקת הגאראז' 
המצליחה שלו. זהו היום הגרוע ביותר בחייה של תום, היא מאושפזת במחלקה 

להפרעות אכילה, המחזור החודשי שלה הופיע וזה אומר שהיא השמינה. 
בעקבות מפגש מקרי ביניהם, ניל מסייע לתום בבריחה מבית החולים ויחד הם 

נמלטים ממוסדות, משפחות וציפיות חברתיות.
זוכה פרס הסרט הטוב ביותר, פרס השחקנית )מון שביט(, פרס השחקן )ניתאי 

גבירץ( בפסטיבל טורינו, איטליה
שחקנים: ניתאי גבירץ, מון שביט, כרמל בתו, לב קרת | במאי: רם נהרי

הזוגיות של גילי ויערה נקלעת למשבר על רקע החלטתם לעזוב את תל-אביב 
ולעבור לצפון, כדי לבנות את ביתם ביישוב קהילתי קטן על ראש הר בגליל.

ככל שהבית הפיזי של גילי ויערה מקבל קיום מוחשי במציאות, כך הרעיון של 
ביתם המשותף הולך ומתערער, והיסודות עליהם נבנתה הזוגיות נסדקים.
תסריט, בימוי, הפקה: אסף סבן | שחקנים ראשיים: נועה קולר, אודי רצין

אלי, נער עם הפרעות אכילה מתגורר בשכונת הארגזים עם סימה אמו ויפת 
בעלה, זוג נרקומנים בגמילה. אלי נקרע בין דאגתו לאמו ובין רצונו לגור עם 

אביו יומטוב, אומן מעט תמהוני ומהורהר, חריג בנוף המקומי של השכונה. 
למרות ניסיונותיו של אלי להיות המבוגר האחראי, סכסוך משפחתי קטן 

מתפתח לטרגדיה.
שחקנים: נוה צור, ליאת אקטע, אלון אבוטבול, שירה האס, אורי פפר | 

במאי: מרקו כרמל

גדי הוא ילד-איש עם פיגור קל, חוש הומור ייחודי, צחוק מתגלגל ואופטימיות 
אין סופית. מותה הפתאומי של אימו מאלץ את גדי לעבור, באופן זמני אל 

אביו הביולוגי, ממנו היה מנותק רוב חייו. ראובן, אביו של גדי, השקוע בבעיות 
חייו שלו , תמיד נרתע ממפגשים עם בנו יוצא הדופן. אבל האהבה החבויה בין 

האב לבן, נחשפת, נבנית ומתעצמת במהלך ההכרות המחודשת.
שחקנים: דב גליקמן, נבו קמחי, אוולין הגואל, אליהו אלטוניו, יפית אסולין, 

סוהיל חדאד, דרור קרן, עידית טפרסון | במאי: ינקול גולדווסר

פרא אציל - טרום בכורה
יום חמישי, 7.2.19 בשעה 20:30 בבית התרבות גבעת עדה | הגבלת גיל: מגיל 16 

בית בגליל 
יום שישי, 8.2.19 בשעה 10:00 בבית התרבות גבעת עדה | הגבלת גיל: מגיל 14

אל תשכחי אותי  - טרום בכורה
יום שישי, 8.2.19 בשעה 13:00 בבית התרבות גבעת עדה

שרוכים
מוצ"ש, 9.2.19 בשעה 20:30 בבית העם מושב אביאל | הגבלת גיל: מגיל 12


