מובי דיסקברי
סרטי איכות

מ˙וך ‰סרט :חורים ˘חורים  -מסרים מ˜ˆו˙ מ‰י˜ום
˜ר„יטNew Zealand Air Force :

מובי דיסקברי
סרטי איכות

לחוו˙ .ל‰עני˜ י„ע .לספ˜ ˘‰ר‡‰
סרטים לספריות ,בתי ספר ,הוראה אקדמית ומחקר

2

תוכן עניינים
3
4
8
11
15

אודות מובי דיסקברי
מדוע אתר סרטים
יתרונות המערכת
איך זה עובד
סרטים נבחרים
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אודות
מובי „יס˜ברי )בעבר ‰ (ﬁlmDIYו˜ם על י„י יוˆרי ˜ולנוע‰ ,מ‡מינים בעוˆמ˘ ‰ל
כלים ‡ו„יו ויזו‡ליים וביכול˙ ל‰עביר מסרים ,רעיונו˙ וי„ע ב‡מˆעו˙ם.
ממˆ‡ים מח˜רים מוכיחים ˘ז‰ו ‡כן ‰מˆב ,בעי˜ר ב˜רב ‡נ˘ים ˆעירים .עוב„‰
˘‡ינ ‰מפ˙יע ,‰נוכח ‰פופולריו˙ „‚‰ול˘ ‰ל ר˘˙ו˙ חבר˙יו˙ מבוססו˙ ˙מונו˙
ווי„‡ו ב˜רב ˆעירים.

מ˙וך ‰סרט  37מ˘˜ל מו˘לם
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הטבלה לא משקרת
• ˘ני ˘לי˘ים מˆ‰עירים מע„יפים לˆפו˙ בוי„‡ו מ‡˘ר ל˜רו‡ ט˜סט ב‡ו˙ו נו˘‡
eConsultancy

•  51%מˆופי יוטיוב לומ„ים ב‡מˆעו˙ו לבˆע מ˘ימו˙ ˘‡ינם ˘ולטים ב‰ן
מכון ‰מח˜ר PEW

• לערו˘ ıל ח'‡ן ‡˜„מי ביוטיוב י˘ ˜רוב ל  5 -מיליון מנויים
יוטיוב

• לערו‰ ıיוטיוב וריט‡סיום‰ ,עוס˜ בפיסי˜ ,‰י˘ מעל  5מיליון מנויים
יוטיוב

• לערו‰ ıחינוכי ˘ל  TEDי˘ מעל  9מיליון מנויים
יוטיוב

• לערו‰ ıיוטיוב ‰ ,Smarter Everydayעוס˜ במ„ע ,י˘ ˜רוב ל  7 -מיליון מנויים
יוטיוב
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מח˜רים ˘נערכו ל‡ורך ˘‰נים מוכיחים ˘וב ו˘וב כי ללימו„ ‡ו„יו ויזו‡לי י˘ ˘‰פע ‰על ˘יפור
זיכרון ˙‰וכן ‰לימו„י˘ ,ליפ ‰מ‰יר ‰יו˙ר ˘ל חומר ˘נלמ„ וכן עלי ‰ביכול˙ ‰‰עברTransfer) ‰
.(Learning
ר‡ו למ˘ל ‡˙ מח˜רי‰ם ˘ל ˘פר„ ו˜ופר ) ,(1982מ‡ייר ו‚‡ליני ) (1990ו‡ל‡ם ).(2006
ב  2012 -מˆ‡ו ווילמוט וחו˜רים נוספים כי סרטים מסייעים בעי„ו„ מוטיבˆי ,‰מעני˜ים חווי˙
לימו„ ע˘יר ‰ועמו˜ ‰יו˙ר ומפ˙חים ‡˙ עˆמ‡ו˙ ‰לומ„ים.
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6

‡ז… ‡ולי ל‡ ˆריך יו˙ר מורו˙ ומורים?

ההפך
‰יכול˙ ‰מ˜ˆועי˙ ו‰פ„‚ו‚י˙ ˘ל מורו˙ ומורים ˜ריטי˙
לביˆוע ˙יווך מו˘כל ˘ל ‰חומר
בנוסף ,מח˜ר ˘ל ‰פורום ‰כלכלי ‰עולמי מˆ‡ ) (2017כי י˘נם ‚ם חסרונו˙ במ„י„ ‰י‚יטלי˙:
‰ם עלולים לספ˜ ‡˘לי˘ ‰ל לימו„ ,כ‡˘ר בב„י˜ו˙ מ˘וו˙ ,נמˆ‡ כי ˙‰וˆ‡ו˙ ˘ל ˙‰למי„ים
˘˙˘‰מ˘ו ב'מ„י ‰י˘נ) '‰לימו„ מספר( ‰יו ‚בו‰ים יו˙ר.
כנר‡‡‰˘ ‰מ˙ נמˆ‡˙ ב‡מˆע ,בנ‡לי ככל ˘„‰בר נ˘מע˘ :ילוב ˘ל סרטים ,מסכים‰ ,ור‡‰
פרונטלי˙ ,עבו„ ‰ב˜בוˆו˙ וספרים.
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הבלבול גובר
ס˜רים מר‡ים ˘מורו˙ ומורים ממיל‡ מ˘˙מ˘ים בוי„‡ו כ„י ל‰ע˘יר ‡˙ ˘‰יעורים ˘ל‰ם!

אז מי צריך את מובי דיסקברי ומדוע טרחנו
להדפיס את החוברת הזו? ):-
ובכן‰ ,ס˙מכו˙ על יוטיוב ע˘וי ‰ל‰יו˙ בעיי˙י˙ מ‡ו„:
• ביוטיוב ‡ין ב˜ר˘ ‰ל ‡יכו˙ .מ˘ ‰פופולרי ‡ינו ב‰כרח מ„וי˜ עוב„˙י˙‡ ,ו בעל ערך לימו„י.
• ביוטיוב י˘ ˙וכן פיר‡טי רב˙ .וכן כז ‰מוסר מ„י פעם‰ .ס˙מכ˙ם על סרטון ,ר˘מ˙ם ‡˙
˜‰י˘ור ˘לו ו‰ופ! ‡יננו עו„.
• כמו˙ ו˙„ירו˙ ‰פרסומו˙ ‰יוטיוב עול ‰ב‡ופן מ˙מי„.

מ˙וך ‰סרט‰ :מספרים ˘ל לי‡ונר„ו
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יתרונות
מובי דיסקברי
• סרטים מ˜ˆועיים בלב„.
• סרטים מבוססי ˙ח˜יר.
• סרטים ˘עברו ˙‰ליך ‡וˆרו˙ על י„י עורכי
˙‡‰ר.
• ˜יטלו‚ ו˙יו‚ מ„וי˜ים‰ ,מסייעים ב‡י˙ור
‰סרט ‰מ˙‡ים.
• כ˙וביו˙ בעברי˙˙˘ ,ור‚מו ב‡ופן מ˜ˆועי.
• ס˜ירו˙ ‡יכו˙ עבור חל˜ מ‰סרטים וכן
‰פניו˙ למ˜ורו˙ נוספים.
• כלי עריכ‰ ,‰מ‡פ˘ר למור‡ ‰ו למרˆ‰
ל‰ר‡ו˙ ר˜ ‡˙ ˜‰טע ‰נבחר.

מ˙וך ‰סרט‰ :מירו ıלמעמ˜ים
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כלי עריכה עוצמתי

ני˙ן לבו„„ ב˜לו˙ ובמ‰ירו˙ סˆנ‡ ‰ח˙ ‡ו יו˙ר מ˙וך סרט.
„‰בר חוסך ‡˙ ‡˙ ˆ‰ורך לחפ˘ ‡˙ ‰נ˜ו„‰ ‰מ„וי˜˙ במ‰לך ˘יעור ‡ו מפ‚˘.
ני˙ן ‚ם ליˆור ˜י˘ור יעו„י עבור ‡ו˙ו מ˜טע ול˘לוח ‡ו˙ו ל˙למי„ים ‡ו ל˘לב במערכ˙ לימו„
מ˙ו˜˘ב.
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לא רק שיעורי חברה!
בו‡ו נו„ ‰על ‡‰מ˙˘‰ :ימו˘ ‰מרכזי בסרטים במוס„ו˙ לימו„ כיום ‰ו‡ בעי˜ר עבור יום ˘‰ו‡,‰
יום ‰זיכרון ו˘יעורי חבר˘ / ‰עו˙ מחנך „ /יון ‡˜טו‡לי.‰
‡נחנו מˆיעים לכם לˆ‡˙ מ˜‰ופס.‰
˜טלו‚ מובי „יס˜ברי כולל סרטים על מ„ע ,טכנולו‚י ,‰סביב˙ ,‰זונ ,‰פסיכולו‚י ,‰ח˜ר ‰מוח,
רובוטי˜ ,‰כלכל ,‰מנ‰י‚ו˙ וני‰ול וכן‚ ,ם על מ˙מטי˜ ,‰פיסי˜ ‰וכימי˙ - ‰חומים ב‰ם ע„ ‰יום
‡י˘ כמעט ל‡ ח˘ב לע˘ו˙ ˘ימו˘ לימו„י במ„י‡ ‰ו„יו ויזו‡לי˙.
על כולנו לבצע שינוי מחשבתי:
וידאו הפך לשפת דיבור לכל דבר
מובי „יס˜ברי סרטי ‡יכו˙ \ ˙ ,1307 „.רחובו˙
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שיטת התמחור
‡נחנו ל‡ סופרים ר‡˘ים ו‚ם ל‡ מח˘בים כמו˙ ˘ימו˘ ב‡ופן פרטני.
במ˜ום ל‰יו˙ ˜טנוניים‡ ,נחנו פ˘וט בוחרים ב‡ומ„נים:

מוסד ממוצע
"˘ 3500ח
ספריו˙ ˆיבוריו˙ ,ב˙י ספר ומכללו˙

מוסד גדול
"˘ 5265ח
‡וניברסיט‡ו˙ ,ספריו˙ בערים ˘‰ייכו˙ לפורום 15 - ‰
** כל ‰מחירים כוללים מע"מ

עבור ר˘˙ו˙ חינוך ‡ו מוס„ו˙ ‰מ˘˙פים פעול ,‰נ˙פור חבילו˙ מ˙‡ימו˙
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איך זה עובד?
‰מוס„ ,בין ‡ם מ„ובר בבי˙ ספר‡ ,ר‚ון ,מכלל ,‰ספריי ‰וכן ‰ל‡ ,‰מˆטרף למנוי.
מכ‡ן ו‡ילך ,כל ‰סרטים פ˙וחים לל‡ כל מ‚בל ‰לכל ‡נ˘י ‰מוס„ ‡ו ‡‰ר‚ון.
כלומר˙ :למי„ים ,סטו„נטים ,מנויים ,ס‚ל‡ ,נ˘י ˆוו˙.
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אימות IP
‡ם י˘ למוס„ ˘ר˙ עם כ˙וב˙ ˜ IPבוע ,‰ני˙ן ל‰יכנס ‚ם „רכו ב˙‰ליך ‰מכונ‡ ‰ימו˙ .IP
‰י˙רון ‰מרכזי בו ‰ו‡‰˘ ,ו‡ חוסך ‡˙ ˆ‰ורך לבˆע כניס) ‰לו‚ ‡ין( ל‡˙ר ‰סרטים.
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התמצאות באתר
‰מלˆ ‰על סרט ‰מ˙‡ים ל˘יעור ‡ו ‰רˆ‡‰ ,‰י‡ מ‰מ˘ימו˙ ‰מ‡˙‚רו˙ ו‰ח˘ובו˙ ביו˙ר
˘ל˜חנו על עˆמנו.
‰ס˙מכו˙ על ‰מלˆו˙ מחברי ‰פייסבו˜ ˘לכם ˙בי‡ ‡˙כם )מבלי לפ‚וע בכבו„ם ˘ל חבריכם
‰סינפילים( לר˘ימ„ ‰י מˆומˆמ˙˘ ,חוזר˙ על עˆמ.‰
בחרנו ל˙‰מו„„ עם ‰נו˘‡ במ‚וון „רכים ,כך ˘כל ‡ח˙ ו‡ח„ יוכלו לבחור ‡˙ „‰רך ‰נוח:‰

ס˜ירו˙ סרטים

˙‚יו˙

ˆיר זמן לסרטים על פי ימי ˘נ‰

„פ„וף חפ˘י

מובי „יס˜ברי סרטי ‡יכו˙ \ ˙ ,1307 „.רחובו˙
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מגוון רב של תחומים
‡ספנו מספר סרטים ,מ˙וך מ‡ו˙ ˘נמˆ‡ים ב˜טלו‚‰ ,מ˙ע„כן כל ‰ע˙

מלחמות ישראל

שואה

פסיכולוגיה

ספורט

בובל'‰

‰כוח לספר

 - ADHDל‡ ר˜ יל„ים

‡לוף ‰עולם ˘לי

‚'נין  -יומן מילו‡ים

מורר ‡ -נטומי˘ ‰ל מ˘פט

‰מר„ף ‡חרי ‡‰ו˘ר

י˘ לי ˜בוˆ ‰לˆ‰יל

˘י˘ ‰ימים ביוני

‰ע„ ‡‰חרון

עב„ים ל‰ר‚ל

מ˙‚ל‚לים

 - 1973יומני מלחמ‰

˙‰ליין

כל ‡‰מ˙ על „יסל˜ˆי‰

˜טמון ברˆלונ‰

ובכל נפ˘ך

פיˆ ‰ב‡ו˘וויı

כל ‡‰מ˙ על מיינ„פולנס

˘לו˘ מ‡יו˙ ˘‰ני‰

היסטוריה

סביבה ותזונה

ספרות

צרכים מיוחדים

ו‡‰ר‰ ıי˙˙ ‰ו‰ו ובו‰ו

פ˙ל˙ל

˘ום ‚מ„ים ל‡ יבו‡ו

‡ני מוכן

‰יי˙י ˘ם

כל ‡‰מ˙ על מזון ‡ור‚ני

מ˘‰ו על רוח ˙זזי˙

חנ ‰יפ‰

ימים ˘˘ינו ‡˙ ‰עולם

כל ‡‰מ˙ על ויטמינים

‡ל ˙וך ˘‰מ˘ ˜‰יˆי˙

בינ˙יים מזל

‰רˆל

לל‡ ‚בולו˙

בוב ‰ממוכנ˙

‡חו˙י ‡˙

י˘ מלך בירו˘לים

‡נר‚יE2 ‰

‚‰ן ‰מפלי‚ למרח˜ים

כרומוזום ‡ח„ יו˙ר מ„י
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זואולוגיה

מוסיקה

זהות והתבגרות

נשים ומגדר

מ˘פח˙ ‰חיו˙ ˘לי

מוסי˜ ‰ומוח

 37מ˘˜ל מו˘לם

‰נ˘ים ˘ל ‰ים

ל‰יו˙ ח˙ול

‡ין לי ‚'יפ ו‚‰מל ˘לי מ˙

‰מלוכלכים

ב˙ ‰רב

מ ‰מר‚י˘ו˙ חיו˙

עיר‡˜נרול

˜‰פיˆ„‚‰ ‰ול‰

זמן ˘˜וף

‡‰ם ‰חיו˙ חו˘בו˙

ר‡י˙י ‚'ירפו˙ ב‰ו„ו

‡יכ‰

ע˜ר‰

לחי˘ו˙ ‰סוסים

‡ני ו‰זילבר

סטנ„‡-פ

‡˘˙ ‰חˆר

יהדות

חברה

אמנות

כלכלה ועסקים

‰נ˘ר „‚‰ול

יל„י ˘‰מ˘

מ˜ום ˙ח˙ ˘‰מ˘

‡רבע ‰בנים

לר„וף ‡חרי ˆ‰ל

‰חולמו˙

‡„מ ,‰רוח וחלו„‰

‰ירו˘ו˙ ˘לי

‡ח„ מל"ו

˙לויים ב‡וויר

ב˘וליים

בי˜ור ‰ורים

‡˘˙ כ‰ן

ב˙ ˘ירו˙

‰מוזי‡ון

„‰י˜טטור ˜‰טן

רבי סנט‰

‰נחל‰

‰כב˘‰ ‰כחול‰

לוז

רפואה

טכנולוגיה

מדעים

עליה והגירה

ˆופן ‰חלבון ‚‰נטי

סייבור‚  -מכונו˙ ‡נו˘יו˙

ס„ר ו‡י ס„ר )‡נטרופי(‰

˜ולו˙ מ‰בו„˜‰

מוח ‚ברי ,מוח נ˘י

‰רובוט ˘פיטר ‡ו˙י

˙'וריום

מרכב ‰ירו˜‰

טסטוסטרון  -מ ‰בונ‚ ‰בר

ממˆי‡ים „‚ולים

‰מספרים ˘ל ל‡ונר„ו

סיס‡י

‚וף „‡‰ם ‡˙‰ -ים
‰מופל‡ים

‡מזון .מפלˆ˙

כיוון ‰זמן

‡ני י‰ו„י ‰ררי

˙‰חממו˙ ‚לובלי˙ ‡ינ‰
מ„ע

מס˙רי ‰חומר

ל‰יו˙ כמו ‡בי

חיסונים
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˙ב˘רו על חו„˘ ניסיון חינם‰ כר‚ע
support@ﬁlmdiy.co.il
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‡מנו˙
מקום תחת השמש
ס„ר‰ ‰סו˜ר˙ ‡˙ ˙ול„ו˙ ‡‰מנו˙ ‰פלסטי˙ בי˘ר‡ל .ב˙˙˘‰פו˙ בכירי ‰מב˜רים‰ ,יסטוריונים ו‡‰וˆרים בי˘ר‡ל.
‰ס„ר ‰בנוי ‰ב‡ופן ‡סוˆי‡טיבי ,מ„ל‚˙ מנו˘‡ לנו˘‡ ,זורמ˙ מ˜י˘ור ל˜י˘ור ,חו˜ר˙ ומ„‚ימ ‰בו זמני˙.

הכבשה הכחולה

סיפור המתחיל בתמונה

אדמה ,רוח וחלודה

המוזיאון

מנ˘„˜ ‰י˘מן :פסלˆ ,ייר ,ח˙ן
פרס י˘ר‡ל‡ .י˘ ענ˜ ,בכל מובן.

סיפור חיי‰ ‰סוערים ˘ל מר‚וט
˜ל‡וזנר ,ממ˜ימי ˙י‡טרון ‰בימ‰
ומייס„˙ ‡ולפני ‰רˆלי.‰

מסע עם ‡‰מן י‚‡ל ˙ומר˜ין ,בן
ל‡ב נוˆרי ו‡ם י‰ו„יי‰ ,‰מ˙חבט
בין ז‰ו˙ו ‡‰ירופ‡י˙ וי˘ר‡לי˙;
˘ונ‡ ו‡ו‰ב בו זמני˙.

˙‰בוננו˙ בוחנ˙ ב˘פע
‰מ˘מעויו˙ ‰סמליו˙ ˘מוזי‡ון
י˘ר‡ל מכיל עבור ‰חבר‰
‰י˘ר‡לי˙.

‰סטורי‰

הרצל
חזונו ˘ל ‰רˆל כרוך ונובע מ‡י˘יו˙ו ו˜ורו˙ חייו יוˆ‡י „‰ופן‰ .סרט ˆולל ‡לי‰ם וממחי˘ ז‡˙ ב‡מˆעו˙ ‰עמ„ו˙ „רמטיו˙ ו˘חזורים
‰יסטוריים ˘ל ‡ירועים מרכזיים בחייו‰ ,מסופרים על י„י ˘ח˜נים ‰מ‚למים ‡˙ חבריו ובני מ˘פח˙ו

והארץ היתה תוהו ובוהו

הייתי שם

ימים ששינו את העולם

יש מלך בירושלים

ס„ר‰ ‰כולל˙ חומרי ‡רכיון
ייחו„יים ונ„ירים‰ ,מ˙ע„ים
‡ירועים עולמיים בעלי מ˘מעו˙
‰יסטורי˙.

‡ירועים ‰יסטוריים „רמטיים מ -
כ‡˘ר ‰בריטים כב˘ו ‡˙ ירו˘לים ,ס„ר˙ מופ˙ על ˙ול„ו˙ ‡רı
‰ם ‰ר‚י˘ו ˙‰עלו˙ „˙י˙‡ .חר כך י˘ר‡ל ו‰‰יסטורי˘ ‰ל עם י˘ר‡ל˘‰ 100 .נים ‡‰חרונו˙ ,מסופרים
על י„י ‡‰נ˘ים ˘חוו ‡ו˙ם.
˙‰פכחו‰ .סרט מ˙ע„ ‡˙ ˘נו˙
‰מנ„ט בירו˘לים.

ז‰ו˙ ו˙‰ב‚רו˙
המלוכלכים
זו‚ נערים‰ ,סובלים מ˜ˆ‰ו˙ בל˙י פוס˜ו˙ בבי˙ ‰ספר ,מ˙כנן נ˜מ‡ ‰מנו˙י˙ במיוח„‡ .ל‡ ˘‡ז „‰ברים מ˘˙ב˘ים .סרט עליל˙י ע˙יר
פרסים‰ .סרט ‡ינו ˜ל לˆפיי ‰ומחייב ˙יווך ,במיוח„ לבני נוער.

סטנד-אפ

הקפיצה הגדולה

מסע רווי עליו˙ ומור„ו˙ בן ע˘ר
„ו„י מר‚י˘ ˘‰יעו„ ˘לו ‰ו‡
ל‰יו˙ ˘ח˜ן ול‡ מור‡ ,‰ך מ˙ביי˘ ˘נים ‡ל ˘˙‰וב ‰ו‡ל ‡˘‰ל.‰
ל‰ו„ו˙ בכך ולכן נ‚רר ל˘˜רים
ו‰ס˙רו˙.

איכה
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‡יכ‰ ‰ו‡ ˘ם מחייב‡ ,י„‡ולו‚י˙ ˘ר‰ ‰י‡ נער ‰מו˘למ˙ בעיני כל
ו˙‰נ‚‰ו˙י˙‡ ,ך ‡יכ ‰ב˙ ‰ 18 - ‰סובבים ‡ו˙‡ .‰ך ‰י‡ מ˘˜יע‰
כלל ‡ינ ‰בטוח‰˘ ‰י‡ רוˆ ‰ביעו„ מ‡מˆים ‡„ירים ב‰ס˙ר˙ ‰פרע˙
‡‰כיל˘ ‰ל.‰
‰ז.‰

זו‡ולו‚י‰

משפחת החיות שלי
ס„ר ‰פ˘וט‡ ‰ך מ˜יפ ‰על מ‚וון חיו˙ בר .כולל˙ ˆילומי טבע ˜˘ים למימו˘ ב˘עו˙ ובעונו˙ ˘ונו˙ .מ˙‡ים בעי˜ר ליל„ים.

Miroslav Duchacek

Mikel Ortega

מה מרגישות חיות

האם החיות חושבות

להיות חתול

צניפות הסוסים

ס„ר˙ ניסויים מברי˜ים ממחי˘‰
˘בעולם ‰חי י˘ ‚ם נ„יבו˙,
‚‰ינו˙ ,מח‡ ‰על ‡י ˆ„˜ ו‰כר˙
˙ו„.‰

סרט מפ˙יע‰ ,מר‡ ‰כי ˜יימים
מרכיבי חי˘וב ו˙כנון לˆ„ יכולו˙
˙˜˘ור˙ מפו˙חו˙ ‡ˆל בעלי
חיים.

חיי˘ני מע˜ב ומˆלמו˙ על מספר
ח˙ולי בי˙ ,מ‚לים עולם סוער ורב
בפעילויו˙ ,בעי˜ר ב˘עו˙ ‰ליל.‰

על ˘˜‰ר בין ‡לפי ˘‰נים בין
סוסים לבני ‡„ם‰ .סרט מלוו‰
‡˙ מ˙י ‰מעט ˘ב‡מ˙ יו„עים
"ללחו˘ לסוסים".

חבר‰
ילדי השמש
מבט ˜ולנועי יוˆ‡ „ופן על „‰ורו˙ ‰ר‡˘ונים ˘‚„לו ב˜יבוˆים וכונו יל„י ˘‰מ˘ ,ב˙‰ייחסו˙ ל"˘מ˘ ‰עמים" ‰סובייטי ‰נער ıב‡ו˙ם
ימים.

הנחלה

החולמות

˘˙י נ˘ים חר„יו˙ ˘ו‡פו˙ בכל
ליווי בזמן ‡מ˙ ˘ל מחלו˜˙
ומ‡ב˜ בין יזמים ל˙ו˘בים :יˆרים ,כוחן ליˆור ˜ולנוע בעל מ˘מעו˙,
כעס‡ ,ינטרסים ,חלומו˙ ומפעלי ‡ל מול חבר ‰ו‰נ ‰‚‰רבני˙
ספ˜ני˙.
חיים מ˙נ‚˘ים ז ‰בז.‰

תלויים באוויר

בת שירות

נער‡ ‰י„‡ליסטי˙ ב˘ירו˙ ל‡ומי
‡ב˘לום‡ ,לוף פ‡ר˜ור ,ממ˙ין
˘ו‡פ˙ ל˙˜ן ‡˙ ‰עולם ומ‚ל‰
במ˙ח רב ל˘חרור ‡ביו מ‰כל‡
ובינ˙יים מנס ‰ל˜ח˙ ‡חריו˙ על ˘„‰ברים מסובכים יו˙ר מכפי
˘ח˘ב.‰
‰מ˘פח.‰

טכנולו‚י‰

אמזון .מפלצת
עבור רוב ‡‰נ˘ים‡ ,מזון ‰י‡ חנו˙ כיפי˙ ‡ינסופי˙‡ .בל ‡מזון ‰בי‡‰ ˙‡ ‰יעילו˙ לרמו˙ כמסוכנו˙˙ ,וך רמיס ‰לכ‡ור˘ ‰ל כבו„ עוב„י‰
ו˘ל ‰פרטיו˙ ˘לכם .י˘ סיב ‰ל‰ערˆ .‰י˘ סיב ‰ל„‡‚.‰

סייבורג  -מכונות אנושיות

התחממות גלובלית אינה מדע

ממציאים דגולים

כ„ור ‡‰ר ıמ˙חמם‡ ,בל ‡‰ם
בני ‡„ם ב‡מ˙ ‡חר‡ים לכך?
‡נ‡ ˜חו בח˘בון ˘„‰ובר ‰ו‡
זוכ ‰פרס נובל לפיסי˜.‰

ס„ר ‰בריטי˙‰ ,מ˙‡ר˙ ‰מˆ‡ו˙ ‰ם חיווטו ‡˙ ‚‰וף ˘ל‰ם
‚„ולו˙ ו‡˙ „‰רך ב‰ ‰ממˆי‡ים לחיי˘נים ‡ל˜טרוניים ו‰ם
בטוחים ˘מחר כל ‡‰נו˘ו˙
‚‰יעו ‡לי‰ן.
˙ע˘ ‰ז‡˙‡‰ .ם ‰ם ˆו„˜ים?

הרובוט שפיטר אותי

כולנו ˘ומעים על מ˜ˆועו˙
˘נעלמים ועל ˘ו˜ ‰עבו„‰
‰מ˘˙נ‡ .‰בל ‡יך ז ‰ב‡ לי„י
ביטוי?

י„‰ו˙
אחד מל"ו
סיפור חייו ˘ל ‰רב ‡רי ‰לוין„‡ ,ם ˘‰י ‰ל‡‚„ ‰עו„ בחייו ,רבם ˘ל ‡‰סירים‰ ,מˆורעים‰ ,עניים ו‡‰ומללים ˘ל ירו˘לים‰ .סרט מובל
על י„י ˘ני נכ„יו˘ ,מ˘‡ ‰‰יסטורי ‰על כ˙פי‰ם.

רבי סנטה

לרדוף אחרי הצל

אשת כהן

הנשר הגדול

‚רס˜ ‰ולנועי˙ ל‡‚„‡ ‰ורבני˙,
על י‰ו„י ‰נמˆ‡ במ˘בר כלכלי,
‰מסכים בלי˙ בריר ‰ל˘ח˜ ‡˙
"סב‡ סנט "‰בליל ח‚ ‰מול„.

מסע רוחני בע˜בו˙ ‰רב ˘‚"ר
ו‚‰ו˙ו בעל˙ ‰מ‡פיינים ‰פוסט
מו„רנים ,מסופר˙ על י„י ˙למי„ו
‰רב ו‰במ‡י.

„רמ ‰עטור˙ פרסים על מילכו„
‰לכ˙י טר‚י˘ ,עלול ל‚רום
לפרי„˘ ‰ל בני זו‚ ‡ו‰בים.

ס„ר ‰על ‰רמב"ם‡ ,ח„ ‰מוחו˙
‰מברי˜ים ˘י„ע ‰עולם ‰י‰ו„י,
מ˙וך זווי˙ ‰יסטורי˙ ,מ„עי˙
ו‡˜טו‡לי˙.

מ„עים

כיוון הזמן
כי˙˙ ˙יכון עייפ ‰עומ„˙ בפני סמסטר כו˘ל נוסף .ו‡ז ‰מור˘ ‰ל‰ם מ‚יע עם רעיון :ליˆור סרט בו כל ˙למי„ י‚לם ‡˙ ‡ח„ ‰ממˆי‡ים.
‰ספ˜נו˙ ו‰ל‚לו‚ ‰ופכים ב„‰ר‚ ‰ל‰‡˙‰בו˙ ב„מויו˙ וברעיון .סרט ˜ולנוע ‡יטל˜י.

סדר ואי סדר (אנטרופיה)

מסתרי החומר

ת'וריום

המספרים של לאונרדו

בעולם ע˙י„ני‡‰ ,ל‚ורי˙ם
ס„ר ‰מר˙˜˙‰ ,כולל˙ ˘חזורים ‰סיכוי ל‡נר‚י‚ ‰רעיני˙ נטול˙
פרופ' ‡ל -חלילי עו˘˙‡ ‰
˘ולט במ„ינ‰ .‰מח˙ר˙ ˘ל
סכנ ‰נ˜בר ˜בור˙ חמור ,ב‚לל
‰בל˙י ‡פ˘רי וממחי˘ בב‰ירו˙ „רמטיים ,על „‰רך ב ‰חו˜רים
רב ‰במ‰לך ˘ני פר˜ים ‡˙ ‰ס„ר וחו˜רו˙ חסרי מנוח וס˜רנים ‚ילו פוליטי˜ ‰ו‡ינטרסים .סרט ˙יעו„י ל‡ונר„ו מעו„„˙ ח˘יב ‰חופ˘י˙
ובי˜ור˙י˙ „רך מ˙מטי˜ ‰ט‰ור.‰
מעמי˜ במי„ ‰בל˙י ר‚יל.‰
‡˙ חומרי ‰טבע ו˙כונו˙י‰ם.
ו‡י ‰ס„ר בעולם ‰מ˜יף ‡ו˙נו.

מוסי˜‰
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מוסיקה ומוח
מוסי˜ ‰מעורר˙ ברוב בני „‡‰ם ר‚˘ו˙ עזים .מ˜ ‰ור ‰במוח בזמן ‰ז‡ ,‰יך ני˙ן ל˙˘‰מ˘ במוסי˜ ‰לטוב˙ ריפוי ,לימו„ ועבו„‰
˜בוˆ˙י˙ ,כל ‡לו ‰ם חל˜ מ‰סרט מוסי˜ ‰ומוח.

ראיתי ג'ירפות בהודו

עיראקנרול

„ו„ו טס ‰יוˆ‡ למסע בע˜בו˙
ל'‚‰ ˙˜‰ירפו˙ ו‰סולן ‚לע„
˘‰ור˘ים ‰מוסי˜ליים ˘ל
כ‰נ‡ י„ועים בט˜סטים ח„ים
ועמו˜ים‰ .סרט מ˙ע„ ‡˙ מסעם מ˘פח˙ו – ‡‰חים „‡ו„ וסל‡ח
‡ל כוויי˙י.
‰מי˙ולו‚י ב‰ו„ו.

אני והזילבר

אין לי ג'יפ והגמל שלי מת

י‡יר „ל‡ל ‰ו‡ מוסי˜‡י ברמ‰
בנו ˘ל ‡רי‡ל זילבר מחפ˘
עולמי˙ .מסע חייו ‰מוסי˜לי
מסילו˙ ללב ‡ביו וב„רך מפענח
‡˙ "˜לל˙ ‰זילבר" ‰מ˘פח˙י˙ .מ˙חיל מיל„ו˙ ו‰מ˘יך ‡ל
‰מ„בר‡ ,ל „רך ‰ב˘מים.

מלחמו˙ י˘ר‡ל
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˙‰פר˜ו˙ ברי"‰מ ו‰סכם ˘‰לום עם מˆרים ‡פ˘רו ליוˆרי ‰ס„ר ‰לˆ‰י‚ ‡˙ מרב ‰זוויו˙ למלחמ‰ ‰טר‡ומטי˙ ,ב‡מˆעו˙ ר‡יונו˙
בלע„יים ו˘יחו˙ נ„ירו˙ עם ‡נ˘ים ˘בעבר נלחמו ז ‰בז.‰

בובל'ה

ובכל נפשך

שישה ימים ביוני

ג'נין  -יומן מילואים

סיפורו ˘ל רס"ן רועי ˜ליין ז"ל,
˘˜‰ריב ‡˙ עˆמו למען ˆ‰ל˙
חייליו במלחמ˙ לבנון ˘‰ניי.‰

ס„ר˙ ˙ח˜יר מעמי˜‰ ,‰סו˜ר˙
‡˙ מלחמ˙ ˘˘˙ ‰ימים,
מנ˜ו„˙ מבטן ˘ל כלל ‰מ„ינו˙
‰מ˘˙˙פו˙.

פעילו˙ ˆ"‰ל ב'‚נין במבˆע חומ˙ עפר ‰יוˆ‡˙ למסע בע˜בו˙
יחי„˙ ‰פר˘ים ˘ל ˆ"‰ל
מ‚ן ‚רר‡ ‰ב„ו˙ כב„ו˙‰ .במ‡י
במלחמ˙ ˘‰חרור וב„רך מ‚ל‰
‚יל מזומן ‰י˘ ‰ם כלוחם ול‡
˘‰נוסטל‚י‡ ‰ינ ‰מ˙ו˜ ‰כלל.
‰פסי˜ לˆלם.

מ˘פח‰
הדיקטטור הקטן
‰מ˘פח‰ ‰מורחב˙ מ˙כנס˙ לח‚ו‚ יום ‰ול„˙  90לסב˙‡ ו‡ז נוˆר˙ מבוכ˜ ֈ‰ומ„י˘ ‰נונ ‰ועטור˙ פרסים.

לוז

ביקור הורים

ארבעה בנים

הירושות שלי

כיˆ„ מ‚יבים ‰ורים ˘יל„י‰ם בחרו נכ„˙ו ˘ל ‰רב ˜‡פח ,מ‚„ולי
לוז ,נער ‰בו‚ר˙ ,פו˙ח˙ ‡˙ ˙י˜ ‡לון נוסע לב˜ר ‡˙ מ˘פח˙ו
לחיו˙ ‡חר˙ מכפי ˘ˆיפו מ‰ם? חו˜רי ‰רמב"ם ,במסע ל‚ילוי
‡‰ימו˘ ıל ‰כ˙ינו˜˙ ב˜ולומבי ‰ברוסי ,‰לנסו˙ ל‡חו˙ ˜רעים
ול˜˘ר בין ‡ב ˘חזר ב˙˘וב ‰ו‡ם סרט על סובלנו˙˜ ,בל ‰ו‡‰ב .‰מור˘˙ו.
ומ˙מו„„˙ עם ‰מ˘מעו˙ ˘ל
˘˙‰נˆר.‰
˜˘ר „ם.
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נ˘ים ומ‚„ר
הנשים של הים
„י‚ בˆליל ‰חופ˘י˙ ‰ו‡ מ‰מ˜ˆועו˙ ‰ע˙י˜ים ו‰מסוכנים ב˜ורי‡„‰ ‰רומי˙ ו‰ו‡ נ˘לט ב‡ופן מוחלט על י„י נ˘ים‚˘ ,ם יˆרו ‰ווי פנימי
סביבו„ .לי‰ ‰י˘ר‡לי˙ רוכ˘˙ ‡˙ ‡מונן ˘ל ‰נ˘יםˆ ,ולל˙ ‡י˙ן ועל „‰רך מ˙חבר˙ עמו˜ יו˙ר לעˆמ.‰

עקרה

זמן שקוף

בת הרב

אשת החצר

נעמי ל‡ נכנס˙ ל‰ריון ו‰סביב‰
מו„‡‚˙ מ‡ו„ .ר˜ ‰י‡ יו„ע˙
מ„וע.

‰י‡ ˜‰ימ ‰ל ‰˜‰בינל‡ומי˙
מˆליח ‰וחיי ‰סוערים ומל‡ים.
ו‡ז מ‚יע‰ ‰ב˘ור ‰על ‰סרטן.

ל‡ ˜ל ל‰יו˙ יל„˘ ‰ל מנ‰י‚
˜‰יל˙ .‰מי„ ‡˙ נבחנ˙˙ ,מי„
מˆפים ממך ליו˙ר .ע„ויו˙ ˘ל
בנו˙ רבנים.

מע˜ב מר˙˜ ‡חרי מנ‰י‚ ‰חר„י˙
ו‡˘˙ ˆיבור‰ :י‡ ‡˘˙ סו„ ,יועˆ˙
ולוח˘˙ על ‡וזנם ˘ל מ˜בלי
‰חלטו˙.

André Ganzarolli Martins

‡‰ם מזון ‡ור‚ני ברי‡ יו˙ר? ומ‡ ‰ם ‰רוח נ˘‡‡ ‰ליו ריסוס? ומ ‰ערכו ˘ל מזון בל˙י ‡ור‚ני בסביב˘ ‰ל ‡„מ ‰ו‡וויר נ˜יים ועם „‰בר‰
במנו˙ נ˘לטו˙? ע„ כמ ‰בכלל ני˙ן לפ˜ח? סרט מעמי˜ ‰בוחן ‡˙ „‰ימוי מול ‰עוב„ו˙.

כל האמת על ויטמינים

ללא גבולות

אנרגיה E2

‡‰ם ני˙ן ל˘פר זיכרון ול‰חזיר
‡˙ ‰סחוס למפר˜ים בעזר˙
כמוסו˙ ויטמינים? סרט על
מי˙וסים ומˆי‡ו˙.

פרופ' יוסי ל˘ם ,זו‡ולו‚ ,מ‡מין
כי לˆיפורים‡˘ ,ין ל‰ן מ„ינ ,‰י˘
עבורנו מסר ˘ל ˘לום.

סרט פיוטי ‰מˆולם בˆור‰
ס„ר ‰ב˙  6פר˜ים עם ˜ריינו˙
˘ל ˘‰ח˜ן מור‚ן פרימן‰ ,עוס˜˙ מר‰יב ,‰על ‰יר˜ון ,על ‚ע‚ועים
ועל י˘ר‡ל.
ברוח˘ ,מ˘„ ,ל˜ ומ˜ורו˙
‡חרים.

פתלתל

סביב ‰ו˙זונ‰

כל האמת על מזון אורגני

ספורט
שלוש מאיות השניה
נבחר˙ ˘‰חי ‰לנכים ‰י‡ ‡ולי ‰מעוטר˙ ביו˙ר בי˘ר‡ל‰ .סרט מלוו ‰מ˜רוב ‡˙ ‰נבחר˙ במסע ‰ל‡ולימפי‡„ ‰בסי„ני˘ ,ם ‰י‡ זוכ‰
ב˘לו˘ מ„ליו˙ ז‰ב‡ .ך ‰מסע ‡ינו ˜ל‰ .במ‡י˙ ,חבר ‰בעבר בנבחר˙ בעˆמ ,‰מ˘ ‰נו˙ן ל‰ ˙‡ ‰כוח לˆ‰יב ˘‡לו˙ ˘‡ף בל˙י-נכ ‰ל‡
‰י ‰מעז ל‰עלו˙.

Pierre-Selim

אלוף העולם שלי

קטמון ברצלונה

מתגלגלים

יש לי קבוצה להציל

סיפור‰ ‰מר˙˜ ˘ל ˜בוˆ‰
בבעלו˙ ‡‰ו„‰ים‰ ,ר‡˘ונ‰
מסו‚ ‰בי˘ר‡ל‰ .סרט מלוו˙‡ ‰
‰˙‰ליך ˆע„ ˆע„.

נבחר˙ כ„ורסל כס‡ו˙ ‚‰ל‚לים
‰י˘ר‡לי˙ מנס ‰לכבו˘ ‡˙ ‡˙
‡ירופ ‰וב„רך נח˘פים סיפורי‰ם
˘ל ˘‰ח˜נים.

‰ם ‡ו‰בים ‡˙ ˜‰בוˆ ‰יו˙ר מכל מרחב‡ ,לוף י˘ר‡ל ב‡י‚רוף,
˘‰ח˜נים‰ ,מ‡מן ו‰‰נ‰ל ‰יח„ .נחו˘ ל‰יו˙ ‡לוף ‰עולם‡ .ך
‡לו ‰ם ‡‰ו„‰ים .ובמיוח„ ‡ -ורי‰ .סיפור מ˜בל ˙פני˙ „רמטי˙.

ספרו˙

עמוס עוז  -אל תוך השמש הקיצית
סרט ‰מלוו ˙‡ ‰עמוס עוז בפעילו˙ו ˆ‰יבורי˙ ובמפ‚˘ים עם ˜‰ל בע˜בו˙ ספרו ‡‰וטוביו‚רפי 'סיפור על ‡‰ב ‰וחו˘ך' .מפ‚˘ בל˙י
‡מˆעי עמו˜ עם ‰י˘ר‡ליו˙.

שום גמדים לא יבואו

משהו על רוח תזזית

הגן המפליג למרחקים

בובה ממוכנת

‡חרי ˘נים ˘ל כ˙יב ‰בב„י„ו˙
ו‡נונימיו˙ ,יˆ‡ סיפר‰ ‰ר‡˘ון
˘ל ˘ר˘ ‰יל .‰ובב˙ ‡ח˙‰ ,כל
˙˘‰נ.‰

„יו˜ן ˜ולנועי ,ספרו˙י‡ ,מנו˙י
ומוסי˜לי ˘ל ‰מ˘ורר ‡רז ביטון.

‰י‡ כ˙ב ‰בפולני˙ בלב„ ועל
מ˜ומו˙ וזמנים רחו˜ים .למרו˙
ז‡˙‡ ,י„ ‰פינ˜ נו‚ע˙ בלבבו˙
רבים בי˘ר‡ל.

סרט ‰מנס ‰לח˘וף ‡˙ חי„˙
חיי˘ ‰ל „לי ‰רבי˜ובי,'ı
‰מ˘ורר˙ ˘י„ע ‰חיים סוערים
˘ל עליו˙ ומור„ו˙.

עלי ‰ו‚‰יר‰
אני יהודי הררי
'י‰ו„י ‰‰רים' ‰ו‡ כינוי למי ˘מוˆ‡ם מ‡זרביי‚'ן'ˆ'ˆ ,ני ‰ו„‚'‡סטן‰ .סרט מלוו˜ ‰בוˆ˙ ˆעירים מי˘ר‡ל ‰מב˜רים במול„˙ ‰ורי‰ם‰ :רי
˜‰וו˜ז .ז‰ו מסע ל‚יבו˘ ז‰ו˙‰ ,עובר „רך חיבור ל˘ור˘ים„ ,רכו מ˜ווים ˆ‰עירים ל˙˘‰לב ב‡ופן חל˜ יו˙ר בחבר‰ ‰י˘ר‡לי˙.

קולות מהבודקה

להיות כמו אבי

מרכבה ירוקה

סיסאי

חל˜ מ˘‰ומרים ˘‡˙ם חולפים
במ‰ירו˙ על פני‰ם ‰ם סופרים,
מ˘וררים ומב˜רי ‡מנו˙‰ .סרט
מ˘מיע ‡˙ ˜ולם.

‡יבר‰ים ‚‰יע כפליט וˆ‰ליח
ל˜בל ‡זרחו˙ י˘ר‡לי˙ .חבריו
‰פליטים בפנימיי ‰עו˘ים ‰כל
כ„י ל‰יו˙ כמו˙ו.

ס˘ ‰עו˘‰ ‰כל כ„י ל˙‰נ˙˜
ממוˆ‡ו ‰רוסי .ערב ח˙ונ˙ו,
‰עבר חוזר ‡ליו ומחייב ‡ו˙ו
ל˙‰עמ˙ עם ז‰ו˙ו.

נער ˆעיר מ‡ומ ıממוˆ‡ ‡˙יופי
נוסע עם ‡חיו ‰מ‡מ ıל‡˙יופי,‰
למפ‚˘ „רמטי וכו‡ב עם ‡ביו
‰ביולו‚י.

פסיכולו‚י‰

כל האמת על מיינדפולנס
‰מיינ„פולנס‡ ,ו ˜˘יבו˙ בעברי˙ ,כב˘ ‰בסער‚ ‰ם ‡˙ עולם ‰עס˜ים‡ .ך בעו„ ˘מטר˙‰ ‰ר‡˘וני˙ ‰י‡ לעורר מו„עו˙ פנימי˙ ו˘לוו,‰
˙‡‚י„ים מנסים לר˙ום ‡ו˙ ‰על מנ˙ לעו„„ עו„ ועו„ ˙פו˜‡‰ .‰ם ‚‰ולם ˜ם על יוˆרו?

עבדים להרגל

כל האמת על דיסלקציה

המרדף אחרי האושר

 - ADHDלא רק ילדים

‡נ˘ים רבים ב˙וכנו סובלים
סרט מעורר מו„עו˙ ומפריך „עו˙ ס„ר ‰ב˙  5פר˜ים ‰מ˙‡ר˙
ניסוי פ˘וט ובעל עוˆמ ‰בו
‡נ˘ים ˘ונים מנסים ל‰יפטר ‡ו ˜„ומו˙ ,על ‡‰נ˘ים ‰מוכ˘רים ב‰ומור ‡ך ב‡ופן יסו„י ‡˙ מרכיבי מ‰פרע˙ ˜˘ב ו‡ינם מו„עים לכך.
‡ולי ‚ם ‡˙ם?
ל˘לוט ב‰ר‚לים מסוימים .מעורר ב˜רבנו‰ ,סובלים לעי˙ים מ„ימוי ‡‰ו˘ר בחיינו.
נמוך.
‰ז„‰ו˙.

ˆרכים מיוח„ים

Rich Johnson

כרומוזום אחד יותר מדי
מע˜ב ˘ל ˘נ˙יים ‡חרי ˜בוˆ˙ בני נוער עם ˙סמונ˙ „‡ון‰ ,מעלים מופע ב˘ם 'מ˜ום ‡חר'‰˘ ,וˆ‚ ב˙י‡טרון ירו˘לים‰ .נערו˙ ו‰נערים
נמˆ‡ים ב˜ליני˜˘ ‰ל ח˙ן פרס י˘ר‡ל לחינוך פרופ' פויר˘טיין ,מפ˙ח ˘יט˙ ‰למי„‰ ‰מ˙ווכ˙‰ ,מיו˘מ˙ ב  70 -מ„ינו˙ בעולם.

חנה יפה

בינתיים מזל

אני מוכן

אחותי את

חנ ,‰לו˜ ‰במו‚בלו˙ ˘כלי˙,
מנ‰ל˙ ˘‚ר˙ חיים פ˘וט‰
ומייחל˙ ל‡‰ב .‰סרט על עˆב
ועל ‡ו˘ר.

מזל נול„ ‰ל‰ורים מו‚בלים
˘כלי˙ .עם ˙‰ב‚רו˙‰ ,‰ולך
ו˜רב ‰יום בו ˙י‡ל ıל˜ח˙
‡חריו˙ עלי‰ם.

מערכ˙ ‰יחסים ‰מיוח„˙ בין
‡ב ז˜ן לבין בנו ‰לו˜ ‰ב„‡ון
מ˙ערער˙ ,כ˘זכרונו ˘ל ‡‰ב
מ˙חיל לב‚ו„ בו.

רוחי ,נער ‰חר„י˙‰ ,י‡ יפ‰
ומוכ˘ר˙‡ .בל ˜˘ ‰למˆו‡ ל‰
˘י„וך‡‰ .ם ז˘˜ ‰ור ל‡חו˙‰
‰מיוח„˙?

רפו‡‰

צופן החלבון הגנטי
מסע ‡ל ליב˙  .‡˙‰במ˘ך ˘נים ‰י ‰נ‰ו‚ לח˘וב ˘‚ן ‡ח„ מייˆר חלבון ‡ח„‡ ,ך ˙‰ברר כי ‰מ‚וון ‚„ול ‰רב ‰יו˙ר‰ .חלבונים ‰ופכים ‡˙
‚‰וף לב˘ר ו„ם ו˜ובעים ‡יז ‡˙ ‰י‰י ‰סרטני ו‡יז ‡˙ ‰ברי‡‰ .בנ˙ ˆ‰ופן ‰ז ‰מסייע˙ בבחיר˙ ‰טיפול ‰מ˙‡ים.

מוח גברי ,מוח נשי

טסטוסטרון  -מה שבונה גבר

חיסונים

גוף האדם  -התאים המופלאים

‡‰ם י˘ „בר כז ‰בכלל ,מוח נ˘י
‡ו ‚ברי? ו‡ם כן ,מ‰ ‰מ˘מעו˙
˘לו? סרט מ„עי ‰מובל על י„י
חו˜ר מוח.

‡ומרים ˘‰ו‡ מעו„„ ‡לימו˙,
˘‡פ˙נו˙ ו˘ליט .‰סרט מ„עי
מעמי˜ ז ‰מנפ‰ ˙‡ ıמי˙וסים
‰עממיים.

סרט מ˜יףˆ˘ ,ולם במספר
מ„ינו˙ וסו˜ר ‡˙ ‰‰יסטורי‰
ו‰מח˜רים ‰מעו„כנים ביו˙ר
ב˙חום ‰חיסונים ו˙ועל˙ם.

‡יך ‚„ל יל„? מ‰י ‰ז„˜נו˙?
ב‚וף י˘ יו˙ר מ  200 -סו‚י ˙‡ים
ו˙‰כונו˙ ˘ל‰ם ‰ן מ‰˘ ‰ופך
‡ו˙נו למי ˘‡נחנו.

˘ו‡‰
מורר  -אנטומיה של משפט
‡וסטרי .1963 ,‰פרנ ıמורר ,מפ˜„ ‚טו וילנ ,‰עומ„ למ˘פט˘ .פע ע„ויו˙ מ‰ימנו˙ ‡ינו מו˙יר ספ˜ ב‡˘ר למעורבו˙ו ‰פעיל ‰ברˆח
י‰ו„ים .ו‡ז ,ל‰פ˙ע˙ כולם ,בי˙ ‰מ˘פט פוטר ‡ו˙ו בל‡ עונ˘ .סרט ˜ולנועי ‰מבוסס על ‡ירוע ‡מי˙י.

העד האחרון

הכוח לספר

פיצה באושוויץ

התליין

„ני ,ניˆול ˘ו‡ ,‰מ˙ע˜˘
ל‰י˘‡ר בליל ‰ב‡ו˘ווי ,ıעל
„‰ר‚˘ "˘לו" ול‰זמין פיˆ.‰
‰ומור ˘חור ועוˆמ˙י.

‰ו‡ ‰וˆי‡ ל‰ור‚ ‡˙ ‡ייכמן ו‰י˘ ‰ומר ‰ר‡˘ ˘ל ‰יטלר מספר ‡˙ בני נוער בסיכון בחו‚ „רמ ‰יוˆרים
˜˘ר עמו˜ ויחו„י עם ‰ע„ים
נוכח ב‡ירועים „רמטיים נוספים זכרונו˙יו„ ,וו˜‡ לˆוו˙ י˘ר‡לי.
במ˘פט ‡ייכמן ,כחל˜ מ‰‰כנ‰
ב„ברי ימי ‰מ„ינ .‰סרט מיוח„ על מ˜ן ‰נ˘רים וע„ ל‡˙‰ב„ו˙
ל.‰‚ˆ‰
בבונ˜ר.
‡„ם מיוח„.

אהה.
הגעתם עד כאן.
כנראה שאתם זקוקים לחודש ניסיון
support@ﬁlmdiy.co.il

„ ‡רז מלמ:„עיˆוב ועימו

˙מובי „יס˜ברי סרטי ‡יכו
˙ רחובו,1307 „.˙

info@movie-discovery.com
www. library-ﬁlms.com

