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Film Index A-Zאינדקס  סרטים א-ת 

סרטים באורך מלא:
46 3

Home is You 
אהבה ראשונה 48

אודם  27  
אמא אדמה  44  

אמא מגיעה לביקור 48  
אני רוצה את אהבתך 47

אנרכיה בזירמונאי  36 
ביוטי  40

בכל פעימת לב  28  
ג'ו + בל  34

גבר מקסים 28
גברים בלתי נראים 50

אני טרנסג’נדר סקסי  43
גן העדן שלנו  34
דרך גאן היל  52

הכל אודות הרשע  47  
הסתכלו עלי שוב  35  

הצגה יומית  32   
ההר  26

הסיבוב האחרון שלי 34
וואקסי מון - יהלום שבור  43  

וויגסטוק 2010  51
ויטו  26

זמנאוויר  27
חלקים מהלב  44
חסד מופלא  33 

חתולות זקנות  45
יורופאלש  25

יותר איטי מלב  26  
ילדות גדולות  50 

הילדות מסריקאנדי  46  
כאשר האינאן פגש בגברת טאוצ'ו  50

כל הבקרים השמחים  52
כל המשפחה  30

להרוג את ההרגל  46  
ללא  38    

 לסבית תלותית מהחלל החיצון  
   מעוניינת בדוָמה  48

לקראתְך  40
המדריך  49

מוסקיטה ומרי  41
משמרת לילה  52

משפחה אחרת  49  
נערים שובבים  41

על הרחבה  22 
עץ הישועה, 1951 – פורטרט של 

ג'יימס דין 51
   XXX פאקינג דיפרנט

פה של זאב  27
פודרה  49

צדיקה בסדום  51
הצלמניה  50

קציר  38  
קשר עיר  42
רומיאוס  45

רימון  41
רקדן הֶזֶנה  42

רקוב – הדו"ח הורוד  40
ַמִים ללא גבול  39   ָשׁ

שבר ענן 45
שמונים יום  48

שנינו  37
שפת אם  44

Turning אנתוני והג’ונסונס 23

Feature Films
3 46
AirTime  27
All about Evil  47
All Happy Mornings  52
Amazing Grace  33
Anarchy in Zirmunai  36
Beauty  40
Children of Srikandi 46
Cloudburst  45
Codependent Lesbian
   Space Alien Seeks Same  48
Çürük - The Pink Report  40
The Endless Possibility of Sky  40
Eurofalsh  25
The Family Complete  30
First Love  48
For 80 Days  48 
Fucking Different XXX  42
Gay in a Day  38
The Guide (“O Xenegos”)  49
Gun Hill Road  52
Harvest  38
Heavy Girls  50
Home is You  43
Invisible Men 50
I Want Your Love 47
The Invisible Men  51
Joe + Belle  34
Joshua Tree, 1951 – A Portrait of 
James Dean  51
Kill the Habit  46
Leave it on the Floor  22
Life in Stills  50
Lipstikka  27

Look At Me Again  35
Lovely Man  28
Matinee  32
Make me Gayby page  51
Mommy is Comming  48
Mosquita Y Mari  41
Mother Tongue  44
Mountain  26
The Mouth of the Wolf  27 
My Last Round  36
NAR  41
Naughty Boys  41
Night Watch  52
Old Cats (Gatos Viejos)  45
The Other Family  49
Our Paradise  34
Parts of the Heart  44  
Powder  49
Romeos  45
Sexing the Transman  43
Slower than a Heartbeat  26 
Tierra Madre  44
Turning 23
Two of Us  37
Urban Feel  42
Vito  26
Walking Towards  40
Waxie Moon in Fallen Jewel 43
When Hainan Meets Teochew  50 
Wigstock 2010: The Resurrection  51
With Every Heartbeat  28
Without  38
Zenne Dancer  42

מקבצי סרטים קצרים:
מיקס גייז  25  

מיקס גייז קוריאני  24
מיקס טרנס  29
מיקס לסבי   32

מיקס לסבי לטיני  31 
מיקס ניסיוני 37
מיקס סקסי  39

מיקס תיעודי  36
תחרות הסרט הישראלי הקצר - תוכנית א’  24
תחרות הסרט הישראלי הקצר - תוכנית ב’  30 
תחרות הסרט הישראלי הקצר - תוכנית ג’  33
תחרות הסרט הישראלי הקצר - תוכנית ד’  35

Short Films Programs:
Documentary Mix  36 
Experimental Mix   37
Gay Mix  25
Isreali  Short  Competition - Part A  24
Isreali  Short  Competition - Part B  30
Isreali  Short  Competition - Part C  33
Isreali  Short  Competition - Part D  35
Korean Gay Mix  24
Lesbian Latin Mix  31
Lesbian Mix  32 
Sexy Mix  39
Trans Mix  29

  Gay in a Day 38
43

42

EMBAJADA DE MÉXICO 
EN ISRAEL

TAPS

EMBAJADA 
DE ESPAÑA 
EN TEL AVIV

 TEL AVIV MAN LOVING MAGAZINE  

PIANO BAR
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מחירי כרטיסים ואולמות הפסטיבל

סרט בסינמטק ת”א - 37 ש”ח
ערב פתיחה - 60 ש”ח
ערב נעילה - 60 ש”ח

כרטיס לסרט במרכז הגאה - 25 ש”ח

:VIP מבצע
כרטיס בודד לערב פתיחה + כרטיס בודד לערב הנעילה + 

10 כרטיסים לסרטים המוקרנים בסינמטק ת”א בלבד- 500 ש”ח

:VIP GOLD מבצע
זוג כרטיסים לערב הפתיחה + זוג כרטיסים לערב הנעילה + 

16 כרטיסים לסרטים המוקרנים בסינמטק ת”א בלבד – 800 ש”ח

  TLVFest  יקבל תג VIP GOLD או VIP כל הרוכש מבצע
שיעניק כרטיס חינם למועדון הסרט החודשי

מיולי 2012 עד מאי 2013  בסינמטק ת”א  - 
הטבה בשווי 350 ש”ח )לא כולל ערב ההתרמה לפסטיבל(

מבצע 4 + 1 : בקניית 4 כרטיסים החמישי חינם )לא כולל ערב 
הפתיחה, הנעילה או סרטים במרכז הגאה(

מבצע 6 + 2 : בקניית 6 כרטיסים 2 נוספים בחינם. )לא כולל 
ערב הפתיחה, הנעילה או סרטים במרכז הגאה(

מנויי סינמטק תל אביב:
בימים ראשון עד חמישי כניסה חינם למנויי הסינמטק לסרטים 

שמתחילים עד השעה 18:00 כולל.  

ביום שבת כניסה חינם לסרטים המתחילים עד השעה 12:00 כולל.
מחיר כרטיס לשאר סרטי הפסטיבל למנויי הסינמטק: 25 ש”ח.

אין אפשרות להשתמש בכרטיסיית הסינמטק לסרטי הפסטיבל.

אין כניסה חינם או הנחות למנויי הסינמטק בערב הפתיחה 
והנעילה, מסיבות וסרטים במרכז הגאה.

הזמנת כרטיסים:
לסרטים המוקרנים בסינמטק ת”א:

tlvfest.com  אתר הפסטיבל
סינמפון  03-5157929

בקופת הסינמטק - 03-6060800 שלוחה 0

כרטיסים לסרטים המוקרנים במרכז העירוני לקהילה הגאה 
בטלפון:

03-5252896/7 א-ה  10:00-22:00

אולמות הפסטיבל:
סינמטק תל אביב - הארבעה 5

המרכז העירוני לקהילה הגאה - גן מאיר,
טשרניחובסקי 22 א, תל אביב

סינמטק ראש פינה- דוד שוב 32 ראש פינה

אירוע פתיחה: אמפי וואהל – גני יהושע פארק הירקון 
)הכניסה משדרות רוקח מול מרכז הירידים, תל אביב( 

ראו עמוד 22  ומפה משמאל.
tlvfest.com  פרטים נוספים באתר הפסטיבל

Regular screaning at the cinematheque - 37 nis
Opening Night Gala - 60 NIS
Closing Night - 60 NIS
Regular screening at the Cinematheque - 37 NIS
Regular screening at the LGBT Center - 25 NIS

VIP Deal:
Ticket for Opening Night Gala, Closing Night + 10 tickets for 
any screenings at the Tel Aviv Cinematheque - 500 NIS

VIP Gold Deal:
2 tickets for Opening Night Gala, Closing Night + 16 tickets for 
any screenings at the Tel Aviv Cinematheque - 800 NIS

VIP Deal and VIP Gold deal gives you also 1 free ticket to the 
monthly movie club July 2012 till May 2013 (except the annual 
fundraising event).

Buy 4 Tickets and get one free (screenings at the Tel Aviv 
Cinematheque only not including Opening Night Gala and and 
Closing Night)

Buy 6 Tickets and get 2 free (screenings at the Tel Aviv 
Cinematheque only not including Opening Night Gala and and 
Closing Night)

Cinematheque members:
Sunday to Thursday, enter free to any screenings before 18:00 
(including 18:00 screening), 25NIS per ticket at any other time.

Cinematheque admission card (Kartisiya) is not accepted during 
the festival. There are no discounts for members for Opening 
Night Gala, Closing Night as well as any screenings at the LGBT 
Center.

Tickets for Cinematheque:
Cinematheque box office: 03-6060800, ext. 0
Tickets for LGBT Center Meir: 03.5252896 Sunday to Thursday 
10:00-22:00

Halls:
Tel Aviv Cinematheque, Haarbaa St. Tel Aviv
LGBT Center, 22A Tshernichovsky st. Meir Park, Tel Aviv
Rosh Pina Cinematheque, 32 Daviv Shuv st. Rosh Pina
 
Opening Night: Wohl Amphitheater ,  Ganey Yehoshua
 For More Details Visit Festival Website: tlvfest.com

Tickets Information & Festival Venues 

מפת הגעה וחניונים אמפי וואהל

תוכנית הפסטיבל עשויה להשתנות עקב סיבות בלתי 
צפויות, אנא התעדכנו באתר הפסטיבל. ט.ל.ח.
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צוות הפסטיבל
מנהל הפסטיבל: יאיר הוכנר

מנהלת הפקה: חן אריאלי
הפקה: אלדר רפפורט
יחסי ציבור: רחלי ניר 

אחראי קולנוע ישראלי: גיל סימה
 salitcreative.com  עיצוב גרפי : סלעית קרץ

אחראי צוות סיקור הפסטיבל: קובי קלייטמן
אנשי צוות נוספים: ענת סלומון, יסמין מקס, אביטל ברק, רון פוגל

תודה מיוחדת לערבה גל ולמיש, דרור אמסלם, דיוה לוגסי

המרכז העירוני לקהילה הגאה
מנהל המרכז: יובל אגרט, יו״ר ההנהלה הציבורית: איתי פנקס, רכז תרבות: עמיר לזרוביץ. 

תודות לכל צוות המרכז: דניאל מריומה, דודו גוטליב, ליה מייטנה, אלישע אלכסנדר.
משרד התרבות

שרת התרבות והספורט -הגברת לימור לבנת, שמעון אלקבץ - ראש מנהל התרבות  
פרופ’ דוד אלכסנדר – יו”ר המועצה הישראלית לקולנוע, אתי כהן - מנהלת המחלקה לקולנוע

עיריית תל אביב-יפו
ראש העירייה: רון חולדאי. 

יועצת ראש העירייה לענייני תרבות: פרופ’ זהר שביט
מנהלת מינהל החינוך, התרבות והספורט: דפנה לב, 

סגן מנהל אגף התרבות והאמנויות ומנהל המחלקה למופעים: שאבי מזרחי
חבר מועצת העיר ויועץ ראש העיר לקהילה הגאה: יניב ויצמן

מנהל מינהל התקשורת וההסברה ודובר עיריית תל אביב יפו: גידי שמרלינג
מנהלת מחלקת האמנויות: צלילית בן־נבט, מפיקי המחלקה למופעים: אירית בר, ניר האון

ממונה על חופש המידע: אדיר שטיינר.
תודות

צוות קשתו”ם - משרד החוץ, מכון גתה, קרן היינריך בל, מכון סרוונטס, שגרירות ספרד, שגרירות צרפת והמכון הצרפתי בתל אביב, שגרירות יפן, 
שגרירות נורווגיה, שגרירות שבדיה, המכון הרומני לתרבות בתל אביב. שגרירות מקסיקו, שגרירות ישראל בסינגפור.
קרן רבינוביץ – פרוייקט קולנוע: גיורא עיני ויואב אברמוביץ’, קרן הקולנוע הישראלי – כתריאל שחורי, דויד ליפקינד.

סרטי אורלנדו, סרטי יונייטד קינג, סרטי שובל, YES, אולפני די בי, מלון בראון.
ציונה פטריוט, טלולה בונט, גלינה פור דה-ברה ותלמידי בית הספר לדראג, בן בן-עזר, שי דויטש ואגודת הלהט”ב בישראל למתנדבי הפסטיבל

לכל האנשים שפנו אלינו מיוזמתם במהלך השנה ברצון לעזור, אם בתרומות או בכל דרך אחרת.

תודות וצוותדברי פתיחה

Welcome to the fight! Who would have believed that even in its 7th year, the festival would have to fight a war for its existence. In the beginning of 
December 2011, there was an international conference in Berlin attended by leading figures in the international LGBT community. I took part in that 
conference, alongside VIPs from Australia, Brazil, South Africa, USA and France. Turns out the conference organizers invited me to participate since 
they found our festival very unique and wanted me to speak about the ways we are promoting LGBT works and preserving the history of queer culture 
in Israel. While there though, I received an email from the Israel Film Council that communicated quite the opposite – that we are a festival not worthy 
of their support. The council has come up with a new criteria for their grants. One that says only festivals with budgets over 500,000 NIS will get a 
grant. This means a pointed eradication of our festival whose budget is much lower than that. In other words, the very fact that the people behind the 
festival make it happen each year out of their sense of mission with humble pay or full volunteering, will bring the festival to its closing.
At that moment when we heard the news, we started campaigning against it. We managed indeed to postpone the council’s cancellation of grants for 
2012 but unfortunately these efforts to hurt our festival will continue in the future. We call upon the Minister of Culture and Sports, the Head of Culture 
Administration and the Director of the Cinema Council to come to our festival. We invite you to be amongst the thousands of our patrons who come 
every year: straight, gay, lesbian, transgender, bisexual, a wide array of Israelis and guests and tourists from around the world.
I also call upon the directors of the Jerusalem and Haifa Film Festivals to cooperate with us and not hurt us. All festivals at the end of the day share a 
common goal – to promote Israeli filmmaking and cinematic culture in the state. No festival has a monopoly on Israeli cinema and we should all be 
fraternal to each other rather than hostile.
As if that’s not enough, TLVFest must also fight off elements on the right and extreme left that want to see it dead. I would like to declare publicly from 
this stage – TLVFest, the International LGBT Film Festival in Tel Aviv WILL NOT change its format! We do not intend to satisfy the extreme right and 
disappear from Israel’s cultural map. We also will not turn into a small esoteric festival to answer the desires of the extreme left. And those who think 
that one can create culture, change the face of Israeli society and make it tolerant and pluralistic without the support of the Israel Film Council, the 
foreign ministry, the Tel Aviv municipality or any other government or public body – are wrong!
We are here so newspapers can write about us. So Internet sites can blog about us. So morning shows, culture shows and news broadcasts can talk 
about us. That’s the only way to change the face of Israeli society. That’s the only way a teenager afraid to come out of the closet or a transgender 
youth will know there are others just like them in the world. That there is a place where they can watch movies that portray their feelings and emotions. 
That’s the only way the parent of a boy that just came out of the closet will know his son is not alone and that there are hundred of thousands just like 
them in Israel and millions more around the world.
In just 7 years, Queer cinema and filmmaking in Israel has significantly changed. To prove a point, this year we present 5 World Premieres of Israeli 
features and 35 Israeli shorts most national and international premieres. A very distinguished crop that deals with a variety of topics. Last year’s 
10,000 attendees weren’t gay only. The theaters were full of straights as well that came to witness groundbreaking, quality works with a unique 
uncompromising language; attendees that sought a young and sometimes daring alternative to what they are accustomed to seeing in commercial 
releases in the movie theaters, television or the older festivals. Same is true with the selection we have this year: we will present films from around the 
world, play hosts to guest filmmakers from Indonesia, Turkey, Japan and more, and we’ll focus on works by Latin lesbians. When you read this year’s 
program you will find personal films about coming out next to films with poignant social and political messages. Family movies for everyone, next 
to alternative movies that examine sexuality and pornography through cinematic means. And like every year we try to balance a fine line between 
commerciality and art, middle of the road and the alternative and I believe each one of you will find a film they can love and relate to.
Most of all, I hope you will support us, come to the Tel Aviv Cinematheque or the LGBT Center in Gan Meir and continue to strengthen us so we can 
continue to grow and provide you rich content for years to come.
Enjoy the festival and happy and rich viewing
Yair Hochner
Festival Director

Opening Statement

צוות הסינמטק
מנהל הסינמטק: אלון גרבוז, סמנכ”ל תפעול: ליאור אבירם

מנהל אדמיניסטרטיבי: יגאל חיים
חשבת: יהודית שיינברגר, רו”ח, עורך תוכנייה: פיני שץ

צוות: אילנה גולדמן, תלמה כהן, אורלי הלל־בטט, חיה הרדוף, רחלי ניר, טוני תרין־פייזק
ג’אנה גולן, יפה פאר, פאולה קופרשמידט, דרור יזהר, קארין גלאור, תומר קאפ

מיכל פרידמן, מיה גולק.
מחלקת חינוך: מיכל מטוס, ורדית מזובר, אב הבית: נועם סולמי, מנהל טכני: עמי וינטר

מקרינים: יובל קרפף, ירון בן־חיים, אבי גולדברג, איבן אמירוב, ראובן ברודצקי
אחראי ערב: אבי שיינפלד, דניאל ארליך, איה מיכלין.

ברוכים הבאים למאבק! מי היה מאמין שגם בשנתו השביעית של הפסטיבל נצטרך לצאת למלחמה על קיומו. בתחילת דצמבר 2011 התקיים בברלין 
־כינוס בינלאומי בנוכחות דמויות מובילות מקהילת הלהט”ב בעולם, לצד אנשים חשובים מאוסטרליה, ברזיל, דרום אפריקה, ארה”ב וצרפת, אליו הוז

מנתי גם אני. מסתבר שהמארגנים מצאו את הפסטיבל המקומי שלנו ייחודי ומעניין ורצו שאדבר על הדרך שבה אנחנו מקדמים יצירה ישראלית גאה 
ומשמרים את ההיסטוריה של התרבות הגאה בארץ. 

במהלך שהותי בכינוס, קבלתי אימייל שגרם לנו להבין שבעיני מועצת הקולנוע אנחנו לא פסטיבל שראוי לתמיכה. מועצת הקולנוע הציעה קריטריון 
חדש לתמיכה אך ורק בפסטיבלים שתקציבם מעל לחצי מיליון ש”ח. משמעותו המעשית של השינוי הוא חיסול ממוקד של הפסטיבל שלנו שתקציבו 
פחות מסכום זה. כלומר, העובדה שמאחורי הפסטיבל עומדים אנשים שיוצרים אותו מתוך תחושת שליחות, בשכר צנוע או בהתנדבות – עלולה להביא 
לסגירתו.  מאותו רגע פתחנו במסע הסברה כדי למנוע את רוע הגזרה. הצלחנו לדחות את ביטול התמיכה בפסטיבל השנה, אבל לצערנו הניסיון לפגוע 
בפסטיבל ימשיך גם בעתיד. אני מזמין את האנשים הבאים: שרת התרבות והספורט, ראש מנהל התרבות ויו”ר מועצת הקולנוע להגיע לפסטיבל שלנו. 
אני מזמין אתכם להיות חלק מאלפי הצופים שמגיעים מדי שנה לפסטיבל: סטרייטים, הומואים, לסביות, טרנסג’נדרס, ביסקסואלים, קשת מגוונת של 

תושבי ישראל ותיירים מרחבי העולם.

אני גם מזמין את מנהלי פסטיבלי הקולנוע בירושלים וחיפה לשתף אתנו פעולה ולא לפגוע בנו. לכל הפסטיבלים בסופו של יום יש מטרה משותפת – לקדם את היצירה הקולנועית 
הישראלית ולקדם את התרבות הקולנועית בארץ. לשום פסטיבל אין מונופול על תרבות הקולנוע בארץ, ובין הפסטיבלים חשוב שתהיה ערבות הדדית ולא עוינות. 

 - TLVFest :ואם לא די בהתמודדות מול מועצת הקולנוע, הפסטיבל נאלץ השנה להתמודד גם עם גורמים בימין ובשמאל הקיצוניים שמעוניינים בחיסולו. אני רוצה להודיע מבמה זו
הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע גאה בתל אביב, לא ישנה את מתכונתו. אנחנו לא מתכוונים לרצות את הימין הקיצוני ולהעלם מהמפה התרבותית של ישראל, גם לא נהפוך לפסטיבל 
קטן ואיזוטרי כדי לרצות את אנשי השמאל הרדיקלים. מי שחושב שאפשר ליצור תרבות, לשנות את פני החברה הישראלית ולהפוך אותה לסובלנית ופלורליסטית בלי תמיכה של 

מועצת הקולנוע, משרד החוץ, עיריית תל אביב או כל גורם ממשלתי או ציבורי - טועה. 
אנחנו כאן כדי שיכתבו עלינו בעיתונות, באתרי האינטרנט הגדולים, שישוחחו עלינו בתוכניות הבוקר, התרבות ובחדשות - רק כך נוכל לשנות את פני החברה בישראל. רק כך נערה 
צעירה שחוששת לצאת מהארון או נער או נערה טרנג’נדרס ידעו שיש עוד כמוהם בעולם. שיש מקום שהם יכולה לראות סרטים על התחושות והרגשות שלהם. רק כך הורה של 

נער שיצא מהארון יידע שהבן שלו לא לבד ויש עוד מאות אלפים כמוהו בארץ ומיליונים בעולם.
בתוך 7 שנים התפתחה התרבות הקולנועית הגאה בישראל באופן משמעותי. לראייה, השנה אנחנו מציגים 5 בכורות עולמיות לסרטי קולנוע ישראלים באורך מלא ו- 35 סרטים 
ישראלים קצרים, מרביתם בבכורה ארצית ועולמית. יבול מרשים ואיכותי שעוסק בנושאים רבים ומגוונים. 10,000 הצופים שנכחו בפסטיבל בשנת 2011 הגיעו לא רק מהקהילה 
הגאה. האולמות היו מלאים בצופים סטרייטים שבאו לצפות בסרטים איכותיים, פורצי דרך עם שפה ייחודית ולא מתחנפת. אותם צופים חברו לצופים מהקהילה הגאה כי הם יודעים 
שהפסטיבל שלנו מספק אלטרנטיבה קולנועית צעירה ונועזת יחסית למה שהם רגילים לראות בבתי הקולנוע, בטלוויזיה או בפסטיבלים הוותיקים. כך גם השנה ואף יותר: נציג 
סרטים מרחבי העולם, נארח אנשי קולנוע מאינדונזיה, טורקיה, יפן ועוד, ונקיים פוקוס על יצירות לסביות לטיניות. אני מאמין שכאשר תקראו את תוכניית הפסטיבל תמצאו סרטים 
אישיים על יציאה מהארון לצד סרטים עם מסרים חברתיים ופוליטיים נוקבים. סרטים משפחתיים המתאימים לקהל רחב לצד סרטים אלטרנטיביים, בועטים ונועזים שבוחנים מיניות 
ופורנוגרפיה באמצעים קולנועיים. כמו בכל שנה ניסינו להלך על הגבול הדק שבין מסחריות ואמנות, בין אמצע הדרך לאלטרנטיבה ואני מאמין שכל אחת ואחד יוכלו למצוא סרט 

שיתאים לרוחו. 
אני מקווה שתמצאו לנכון לתמוך בנו, להגיע לסינמטק תל אביב או למרכז העירוני בגן מאיר, לחזק אותנו כדי שנוכל להמשיך ולהתבסס כדי לספק עבורכם עוד עשרות פסטיבלים 

עשירים ומרתקים בתכנים. 
אני מאחל לכל באי הפסטיבל צפייה מהנה ומעשירה,

יאיר הוכנר, מנהל הפסטיבל

Photo by Laurent Burst 
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יום שבת, 9.6 אמפי וואהל, גני יהושוע פארק הירקון 19:45 - אירוע פתיחה: 
הקרנת הסרט: “על הרחבה” קוקטייל החל מ 19:00 )עמוד 22(

June 9 - Wohl Amphitheater Ganey Yehoshua 
Opening Night Gala
Opening Film: Leave it on the Floor

 TLVFest  2012לוח שעות  
 09.6יום שבת 

 אמפי וואהל
 גני יהושע 

 תל אביב
Wohl 

Amphitheater 

19:45 
 19:00קוקטייל החל מ " על הרחבה" :אירוע פתיחה

“Leave it on The Floor” Cocktail starts 19:00 
22 עמוד  

 10.6יום ראשון 

 3סינמטק 
Cinematheque 3 

 

18:00 
 'א -קצרתחרות הסרט הישראלי ה

Israeli Short Competition Part A 
 24 עמוד

20:15 
 יורופאלש
Eurofalsh 

 25 עמוד

21:45 
 יותר איטי מלב

Slower than a Heartbeat 
 26 עמוד

 4סינמטק 
Cinematheque 4 

 

  22:15 
 Mountain  ההר 

26 עמוד  
 המרכז הגאה

LGBT Center 
 

18:00 
 מיקס גייז קוריאני
Korean Gay Mix 

 24 מודע

20:00 
 מיקס גייז
Gay Mix 

25 עמוד  

22:00 
 ויטו
Vito 

26 עמוד  
 תחרות התסריט הקצר 15:00-16:45   5 סינמטקיום ראשון 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

11.6 שנייום    
 

 3סינמטק 
Cinematheque 3 

 

17:30 
 פה של זאב

The Mouth of the Wolf 
 27 עמוד

19:30 
 זמנאוויר
AirTime 

 27 עמוד

21:45 
 פעימת לב בכל

With Every 
Heartbeat 

 28 עמוד
 4סינמטק 

Cinematheque 4 
 

16:00 
כניסה  מפגש עם מישל מאנגן

 חופשית
Master Class:  Michelle Mangan 

 20 עמוד

18:00 
 אודם

Lipstikka 
 27 עמוד

20:15 
 גבר מקסים

Lovely Man 
 28 עמוד

22:15 
 כל המשפחה
The Family 
Complete 

30 עמוד  
הגאה המרכז  

LGBT Center 
 

18:00 
 כניסה חופשית - קי באייר'כתת אמן עם ג

Master Class: Johanna Jackie Baier 
20 עמוד  

20:00 
 ו'כאשר האינאן פגש בגברת טאוצ

When Hainan Meets Teochew 
28 עמוד  

22:00 
 מיקס טרנס
Trans Mix 

29 עמוד  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 12.6יום שלישי 
 

 3מטק סינ
Cinematheque 3 

 

18:00 
 'ב -תחרות הסרט הישראלי הקצר 

Israeli Short Competition Part B 
 30 עמוד

20:10 
 'ג - תחרות הסרט הישראלי

Israeli Short Competition Part C 
 33 עמוד

22:15 
 גן העדן שלנו
Our Paradise 

 34 עמוד
 4סינמטק 

Cinematheque 4 
 

19:00 
 הצגה יומית
Matinee 

32 עמוד  

21:00 
 חסד מופלא

Amazing Grace 
 33 עמוד

23:00 
 הסיבוב האחרון שלי

My Last Round 
34 עמוד  

 המרכז הגאה
LGBT Center 

 

18:00 
 מיקס לסבי לטיני

Lesbian Latin Mix 
31 עמוד  

20:00 
 מיקס לסבי

Lesbian Mix 
32 עמוד  

22:00 
ו ובל'ג  

Joe + Belle 
34 עמוד  

 
 

 'ינג תיעודי בשיתוף קרן רבינוביץ'פיצ 16:45�15:00 5טק יום שלישי סינמ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 13.6יום רביעי  
 

 3סינמטק 
Cinematheque 3 

 

16:00 
 הסתכלו עלי שוב

Look At Me Again 
 35 עמוד

18:00 
 ד -תחרות הסרט הישראלי הקצר 

Israeli Short Competition Part D 
35 עמוד  

20:00 
 קציר

Harvest 
 38 עמוד

22:00 
 ללא

Without 
 38 עמוד

 4סינמטק 
Cinematheque4 

 

17:00 
 אנרכיה בזירמונאי

Anarchy In Zirmunai  
36 עמוד  

19:00 
 שנינו

Two of Us 
37 עמוד  

21:00 
Gay in a Day 

38 עמוד  

22:30 
 מיקס סקסי
Sexy Mix 

 39 עמוד
 המרכז הגאה

LGBT Center 
 

18:00 
 מיקס תיעודי

Documentary Mix 
36 עמוד  

20:00 
 מיקס ניסיוני

Experimental Mix 
37 עמוד  

22:00 
 ׁש�מַי�ם ללא גבול

The Endless Possibility of Sky 
 39 עמוד

 'ינג עלילתי בשיתוף קרן רבינוביץ'פיצ 16:45�15:00 4יום רביעי סינמטק 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 14.6יום חמישי  

 3סינמטק 
Cinematheque 

 

17:00 
לקראת 

Walking Towards 
 40 עמוד

19:00 
 ביוטי

Beauty 
 40 עמוד

21:30 
 מוסקיטה ומרי

Mosquitay Y Mari 
41 עמוד  

23:30 
 XXXפאקינג דיפרנט 

Fucking Different XXX 
42 עמוד  

 4סינמטק 
Cinematheque4 

 

18:00 
 סיפורו של קארה+  ח הורוד"הדו –רקוב 

Çürük - The Pink Report 
40 ודעמ  

20:15 
 רימון
NAR 

41 עמוד  

22:15 
 רקדן הזֶנֶה

Zenne Dancer 
42 עמוד  

5סינמטק   
Cinematheque5 

 

  24:00 
 יהלום שבור –וואקסי מון 

Waxie Moon in Fallen Jewel 
43 עמוד  

 המרכז הגאה
LGBT Center 

 

18:00 
 שמחה ללא גבולות
Ultimate Happy 

20 עמוד  

19:15 
 ירותיםמלאך בש+ נערים שובבים 

Naughty Boys+ Angel in The Toilet 
41 עמוד  

22:00 
 קשר עיר

Urban Feel 
42 עמוד  

 
 פאנל אנשי מקצוע 17:30�16:00 4יום חמישי סינמטק 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 15.6יום שישי 
 3סינמטק 

Cinematheque 5 
 

16:15 
Home is You 

 43 עמוד
 

18:00 
 חתולות זקנות

Old Cats  
 45 עמוד

20:00 
3 

Three 
 46 עמוד

22:15 
 אני רוצה את אהבתך
I Want Your Love 

 47 עמוד

24:00 
 הכל אודות הרשע
All about Evil 

47 עמוד  
 4סינמטק 

Cinematheque4 
 

16:45 
 +חלקים מהלב 

 נשיקות קטלניות 7 
Parts of the Heart 
+ 7 Deadly Kisses 

44 עמוד  

19:00 
 רומיאוס
Romeos 

45 עמוד  

21:00 
הילדות 

נדימסריקא  
Children of 

Srikandi 
46 עמוד  

23:15 
 לסבית תלותית מהחלל החיצון מעוניינת בדומָה

Codependent Lesbian Space Alien Seeks Same 
 48 עמוד

5סינמטק   
Cinematheque5 

 

16:  30  
 נדר סקסי'אני טרנסג

Sexing the Transman 
 43 עמוד

17:50 
 אמא אדמה

Tierra Madre 
44 עמוד  

24:00 
 ?  מה הופך אותנו לקוויריים+ מגיעה לביקור  אמא

Mommy is Coming  + What Makes Us Queer? 
 48 עמוד

 המרכז הגאה
LGBT Center 

 

 18:00 
 שפת אם

Mother Tongue 
44 עמוד  

19:  30  
 שבר ענן

Cloudburst 
45 עמוד  

21:15 
 להרוג את ההרגל
Kill the Habit 

 46 עמוד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16.6יום שבת 
 

 3סינמטק 
Cinematheque 3 

 

11:30 
 אהבה ראשונה

 + 
אני רוצה 

ישתנשק אות  
First Love + 
 I Want you 
To Kiss Me 

 48 עמוד

13:45 
משפחה 

 אחרת
The Other 

Family 
 49 עמוד

16:00 
 צדיקה בסדום

Make Me 
Gayby 

 51 עמוד

18:00 
  1951, עץ הישועה
 יימס דין'פורטרט של ג

Joshua Tree, 1951 
A Portrait of James 

Dean 
51 עמוד  

20:30 
 חלוקת פרסים -אירוע נעילה 

 Turning: רט נעילהס
 ונסונס'אנתוני והג

TLVFest Awards Ceremony.  
Closing Film: Turning  

23 עמוד  

 4סינמטק 
Cinematheque 

4 
 

11:00 
 יום 80

For 80 Days 
48 עמוד  

13:15 
 פודרה

Powder 
 49 עמוד

15:30 
גברים בלתי 

 נראים
The Invisible 

Men 
 50 עמוד

17:30 
 כל הבקרים השמחים

All Happy 
Mornings 

52 עמוד  

19:15 
 דרך גאן היל

Gun Hill Road 
52 עמוד  

21:15 
 משמרת לילה

The Night Watch 
52 עמוד  

 5סינמטק 
Cinematheque  5  

 15:30 
   Heavy Girls גדולותילדות 

50 עמוד  

   

 המרכז הגאה
LGBT Center 

 

14:00 
 המדריך

The Guide 
 49 עמוד

16:00 
 הצלמניה
Life in 
Stills 

 50 עמוד

18:00 
 2010וויגסטוק 

Wigstock 2010: The Resurrection 
 51 עמוד

 

 


