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אירע ב האחרון  שבת  ליל 
מז רצח  מקרה  ־באיתמר 

עזע של בני משפחת פוגל 
על- בשנתם  שנרצחו 
אינו  האלימות  מחבלים. מעגל  ידי 
 14:00 בשעה  שישי,  היום,  פוסק. 
בצהריים יוקרן בסינמטק סרטו של 
הר-גיל,  ד”ר אמיר  והיוצר,  הבמאי 

היש בסכסוך  העוסק  ־“לכודים”, 
של  עיניהם  דרך  ראלי-פלשתיני 
שישה אזרחים המנהלים חיי שגרה 
בצל ההשפעה של מעגל האלימות 

על חייהם. 
בי לראשונה  שהוקרן  ־הסרט, 
הפלשתי וברשות  בישראל  ־נואר 

נית וזכה להתעניינות מרובה, זכה 
־לשבחים בכנסים בינלאומיים בטו

רונטו, קנדה ובאוקספורד, אנגליה. 
ישראלית-פלש ־קו-פרודוקציה 

תינית זו, הראשונה מסוגה בתחום 
בנוכחות  תוקרן  באזור,  הקולנוע 
ובסינמטק  הבמאי בסינמטק חיפה 

ראש פינה במהלך חודש מרס.
 )”Entanged"( ”הסרט “לכודים

־אותו ביים הר-גיל, מרצה לתקשו
רת במכללה האקדמית נתניה, יוצר 
)“הכישרון  תעודה  סרטי  ובמאי 
לחיות”, “בוקר טוב ישראל”, “התור 
על-פי  “החיים   ,”2 שדאד  באיבן 
הבמאי  עוזרת  עם  בשיתוף  אווה”( 
עקב  ג’אמיל,  וואפה  הפלשתינית, 
במשך ארבע שנים אחר חייהם של 

־שישה אזרחים משני הצדדים, יש
לבחון  בניסיון  ופלשתינים,  ראלים 
על  משפיע  הסכסוך  כיצד  לעומק 

חייהם. 
“עבורי לא היה זה סתם עוד סרט. 
וואפה הייתה הפלשתינית הראשונה 
עימה עבדתי ואני הייתי הישראלי 
הראשון עימו עבדה. כאשר נקרתה 

בדרכי הזדמנות לעבודה משותפת 
בכך  ראיתי  הדוקומנטרי,  בתחום 

הש לקידום  הצנועה  תרומתי  ־את 
של  המשותפת  העשייה  עצם  לום. 

־ישראלים ופלשתינים, יש בה מש
מעות במיוחד בתקופה בה רבים לא 
בהתקרבות  מאמינים  לא  מעיזים, 
ובמיזמים משותפים”. אומר הבמאי 
הר-גיל, שהסרט אשר ביים מתמקד 
צידי  בשני  הביניים  מעמד  באנשי 

הסכסוך. 
האיחוד  בסיוע  הופק  הסרט 

יש קו-פרודוקציה  והוא  ־האירופי, 
מסו ראשונה  ־ראלית-פלשתינית 

גה  ששיתוף הפעולה בין הצדדים 
היה מלא הן בצד המקצועי והן בצד 

המינהלי. 
בסר “כמו  מוסיף:  ־הר-גיל 

חשבתי  ביימתי,  אותם  אחרים  טים 
נוכח  ואהיה  הגיבורים  את  שאבחר 
צוין  בחוזה  אפילו  הצילומים.  בכל 

ובר בשכפ”צים  יצויד  הצוות  ־כי 
כב ממוגן, במידה שתהיה מתיחות 
בשטח. אבל בהמשך חשבתי שעדיף 
בייצוג  יעסוק  הפלשתיני  שהצוות 

־הגיבורים מהצד שלו, כי כך הם ייפ
תחו כלפיו בקלות רבה יותר. הדבר 

־איפשר גישה בלתי אמצעית, שת
הייתה  לא  שאולי  אמפתיה,  עורר 

־מושגת על-ידי צוות ובמאי ישרא
לים. בכך, שיתוף הפעולה היה לא 
רק מההיבט ההפקתי-כספי, אלא גם 
התרבותי  בתחום  היצירתי.  בהיבט 
אנו הראשונים שפרצנו את מחסום 

העוינות ואני רואה בכך הישג. 
־“המנהיגים משני הצדדים נכש
־לו. כבר עשרות שנים הם לא מצלי

חים להגיע לסיום הסכסוך. כנראה 
שהשלום הוא לא עניין שייפתר רק 
ברמת המנהיגים, הוא זקוק לחיזוק 

־ולתמיכה מלמטה, בין היתר באמצ
־עות יוזמות משותפות - בין האזר
־חים. רציתי להדגיש את הגורל המ

שותף לשני העמים ומכאן להוביל 
ניצחון  הוא  שפתרונו  למסקנה, 

לשני הצדדים”.
הסרט “לכודים” יוקרן בנוכחות 
הבמאי  היום, שישי, מהשעה 14:00, 
הקרנה  הכרמל.  במרכז  בסינמטק 
נוספת בנוכחות הבמאי תיערך ביום 
 20:00 בשעה  במרס  ה-29  שלישי 

בסינמטק ראש פינה. 
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לכודים. מתוך הסרט

אמיר הר-גיל ¿צילום: שלמה אברהמוב

הסכסוך הישראלי-פלשתיני גבה בסוף השבוע שעבר קורבנות נוספים 
חפים מפשע בהתנחלות איתמר ¿ היום בשעה 12:00 בצהריים יוקרן 

בסינמטק סרטו של הבמאי והיוצר, ד"ר אמיר הר-גיל, "לכודים", העוסק 
בסכסוך הישראלי-פלשתיני דרך עיניהם של שישה אזרחים

לצאת מהמלכוד


