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Welcome to the Chinese film week in Israel
2017. This year, the people's republic of china
and the state of Israel are celebrating 25 years of
diplomatic relations and on this occasion it is more
the suitable that the Chinese film week is returning
to Israel, enabling the Israeli audiences to be
exposed to the best films china has to offer. The
Chinese film market is becoming the biggest in the
world and the Chinese film industry is becoming
more and more global oriented. Western film
studios had open branches in china and Chinese
companies are investing in western film production
companies and studios .
Chinese films are gaining more and more exposure
and appreciation in the west .the never ending
improvement in the quality of the Chinese films
enables Chinese cinema to be considered as one
of the leading film industries in the world today. Six
films will be screened during the film week: " Night
peacock" which represents

Chinese art house

cinema ,"Monkey king" an innovative animated
film, "Three" Honk Kong action thriller, "Aftershock"
a monumental disaster drama blockbuster, "Born
in china" an impressise wildlife documentary and
"Dr. Jacob Rosenfeld " the incredible true story of
a Jewish doctor in the Chinese army .
Ron Fogel - Artistic director

.2017 ברוכים הבאים לשבוע הקולנוע הסיני בישראל
 שנים לכינון היחסים25  מציינות ישראל וסין,השנה
ביניהם ואין ראוי מכך שבשנה זו יחזור שבוע הקולנוע
הסיני לסינמטקים ויאפשר לקהל הישראלי לצפות
במיטב התוצרת הקולנועית הסינית של ימינו וליהנות
.מפועלם של הבימאים והשחקנים הבולטים בסין כיום
שוק הקולנוע הסיני שממשיך לגדול באופן דרמטי מדי
 אמור בקרוב לעבור את השוק האמריקאי מבחינת,שנה
כמות מסכים ומבחינת כמות ההכנסות מכרטיסים
.ולהפוך לשוק הקולנוע הגדול בעולם
תעשיית הקולנוע הסינית נפתחת למערב ועוברת
 אולפני הקולנוע הגדולים:תהליכי גלובליזציה מואצים
בעולם המחפשים שווקים חדשים פותחות סניפים
בסין וחברות סיניות משקיעות בשוק הקולנוע העולמי
 הסרטים.ואף רוכשות חברות קולנוע מערביות
 עם.הסינים זוכים ליותר ויתר הערכה וחשיפה במערב
, מגיעה אף איכות קולנועית בלתי מתפשרת,הכמות
המבססת את מעמדה של התעשייה הסינית כאחת
 בפסטיבל קאן שנערך.החזקות בעולם הקולנוע כיום
לאחרונה שימשה השחקנית והמפיקה הסינית הידועה
. בתחרות הראשית.פן בינג בינג כשופטת
בשבוע הקולנוע יוקרנו שישה סרטים ממיטב התוצרת
 ארט:" "טווס הלילה:הסינית של השנים האחרונות
 אנימציה:" "חזרתו של מלך הקופים,האוס סיני נוגה
, אקשן הונקונגי במיטבו:" "שלושה,סינית חדשנית
, סרט אסונות שהופך לדרמה מורכבת:""אפטר שוק
" סרט תעודה מרהיב עין ו"ד"ר רוזנפלד:""נולד בסין
סיפורו הלא יאמן של רופא יהודי בצבאו של מאוזהו
מקבץ מגוון שמאפשר טעימה לקהל הישראלי
.מהיבול האדיר של הקולנוע הסיני בן זמננו
 מנהל אמנותי- רון פוגל

Greetings
from the
Embassador
of China

ברכת
שגריר
סין
בישראל

The Year of 2017 marks the 25th Anniversary
of the establishment of diplomatic relations
between the People's Republic of China and the
State of Israel. It is also coincides the Year of
Rooster in traditional Chinese calendar which
symbolizes good fortune and bright future .
On behalf of the Chinese Embassy in Israel, I
wish the Chinese Film Festival in Israel and
related series of activities celebrating the 25th
Anniversary of diplomatic ties inject new energy
and momentum into China-Israel relations, and
bring more success and benefits for our two
peoples .

 שנים לכינון25  אנו מציינים2017 בשנת
היחסים בין הרפובליקה העממית של סין
 על פי לוח השנה-  בסין.לבין מדינת ישראל
 נחגגת שנה זו כשנת התרנגול- המסורתי
.המסמל עושר ועתיד מבטיח
בשם השגרירות הסינית בישראל אני
,מאחל לשבוע הקולנוע הסיני בישראל
 שנות25 כמו גם לשאר האירועים החוגגים
 כי יזריקו,קשרים דיפלומטיים בין המדינות
 ימשיכו את,אנרגיה חדשה ליחסי המדינות
המומנטום החיובי ביחסי סין–ישראל ויביאו
.ליתר הצלחה ותועלת הדדית לשני העמים

H.E. ZHAN Yongxin.
Chinese Ambassador in Israel

 זן יונגשין- הוד רוממותו
שגריר הרפובליקה העממית של סין בישראל

Greetings
from the
Mayor of
Tel-Aviv-Jaffa
An old Chinese sage once said that "Whoever
understands you, even if he is at the edge of the
world, is like your neighbor." And as to illustrate
how true and beautiful this saying goes, this
festive year - the year of the Chinese rooster,
2017 - marks 25 years since the establishment
of relations between the People's Republic of
China and the State of Israel. Twenty-five years
during which warm diplomatic relations, trade
and economic relations, exchange of knowledge,
science and culture are established.
Our two ancient cultures, which seem so far
apart, have always fascinated and aroused our
mutual interest. But what seemed distant and
unreachable a few years ago is now available and
accessible and closer than ever before. We live in
an age where we have the immense privilege to
get to know each other more closely, right here,
in our city of Tel Aviv-Jaffa, through a cultural
partnership and joint consumption of its products.
I wish you all a wonderful and enjoyable Chinese
film week .
Ron Huldai - Mayor of Tel-Aviv-Jaffa

ברכת
ראש
עיריית
יפו-אביב-תל
,חכם סיני זקן אמר פעם כי "מי שמבין אותך
." הוא כמו שכנך,גם אם הוא נמצא בקצה עולם
וכמו כדי להמחיש עד כמה נכון ויפה הפתגם
 שנת-  מגיעה השנה החגיגית הזאת,הזה
 – שבה אנו מציינים2017  שנת,התרנגול הסיני
 שנים לכינון היחסים בין הרפובליקה25
.העממית של סין לבין מדינת ישראל
 במהלכו נרקמים,חצי יובל שנים
 קשרי,יחסים דיפלומטיים חמים
. מדע ותרבות, חילופי ידע,מסחר וכלכלה
שתי התרבויות העתיקות שלנו – שנראות כה
 ריתקו ועוררו עניין זו ברעותה- רחוקות זו מזו
 אך מה שנראה היה רחוק מאד.מאז ומעולם
 הוא היום זמין,ובלתי נגיש לפני שנים אחדות
 אנו חיים בעידן שבו יש.ונגיש וקרוב מאי פעם
,לנו הזכות להכיר וללמוד זה על זה מקרוב
 באמצעות,יפו-אביב- בעיר שלנו תל,ממש כאן
.שותפות תרבותית וצריכה משותפת של תוצריה
אני מאחל לכולם הנאה רבה בשבוע הקולנוע
.הסיני
יפו-אביב- ראש עיריית תל- רון חולדאי

Three
Hong Kong 2016
Directed by: johnnie to
Cast: Wallace Chung, Louis Koo, Zao Wei
Time: 98 min
A criminal is shot in the head and taken
to a hospital for treatment. There a mind
battle is taking place between him, a
police officer and a concerned doctor
(actress zao wai "dearest"). Another
thrilling film by the Hong Kong master
of aesthetics and action Johnnie To
"election" film series .

שלושה
2016 הונג קונג
 ג'וני טו:בימוי
 זאו ווי, לואיס קו, וואלאס צ'ונג:משחק
 דקות98 :אורך הסרט
.פושע נורה בראשו ונלקח לניתוח בבית חולים
שם מתנהל קרב מוחות בינו לבין קצין משטרה
 הזכורה,קשוח ורופאה מוטרדת (השחקנית זאו ווי
 עוד סרט משובח בבימויו.)"לטוב מהסרט "יקירי
,של אשף הפעולה והאסתטיקה מהונג קונג
 כולל סיקוונס.)"ג'וני טו (סדרת סרטי "בחירות
.סיום מדהים על גבול הבלתי אפשרי

Monkey King: Hero is Back
China 2015
Directed by: ian xiaopeng
Time: 120 min
The mythological hero Sun Wukong aka
the monkey king is released after being
imprisoned in a cave for more than five
hundred years. He embarks on a journey to
regain his powers accompanied by two little
kids and a pig. A sophisticated animated
comedy with breathtaking Kong fu fighting
scenes. The film became the highest grossing
animation film ever produced in china by an
all-Chinese crew .

חזרתו של מלך הקופים
2015 סין
 טיאן שיאופנג:בימוי
 דקות120 :אורך הסרט
, מלך הקופים,הגיבור המיתולוגי סון ווקונג
משתחרר לאחר שהיה כלוא במערה במשך
חמש מאות שנים ויוצא למסע להשבת
. ביחד עם שני ילדים קטנים וחזיר,כוחותיו
קומדיית מסע פולקלוריסטית סוחפת
 המתובלת בקטעי קונג פו,ומתוחכמת
 הסרט היה לסרט האנימציה.עוצרי נשימה
.הרווחי ביותר שנוצר בסין אי פעם

Born in China
China-USA 2016
Directed by: Lu Chuan
Time: 76 min
The wild life and the magical landscapes
of china are presented to the viewer in a
way never seen before. A panda bear a
snow leopard a small monkey and a herd
of antelopes are the stars of this unusual
documentary produced by Disney nature
as a chino America coproduction .Don’t
miss the ending titles .

Night Peacock
China-France2015
Directed by: Dai Sijie
Cast: liu Yefei
Time: 121 min
Elsa is a musician who spends her time
between France and China. In the western
city of Chengdu, she falls in love for an
expert player of the Shakuhachi flute who
owns a silkworm factory. Back in France,
she is attracted to a tattoo artist who just
happens to be the brother of her love
interest in china! A melancholy and beautiful
film, which represents Chinese art house
cinema at its best .

טווס הלילה
2015 סין צרפת
 דיי סיג'יאה:בימוי
 ליו יפיי:משחק
 דקות121 :אורך הסרט
אלזה היא אמנית המחלקת את זמנה בין סין
 בשנגדו היא פוגשת חלילן מחונן המגדל.לצרפת
 בפריז היא מפלרטטת.תולעי משי ומתאהבת בו
.עם אמן קעקועים שהוא במקרה אחיו של החלילן
?איך תצא אלזה מכל התסבוכת הרומנטית הזו
, ארט האוס סיני במיטבו,דרמה נוגה ופיוטית
המציג את סין המודרנית ומכבד גם את המסורת
.הסינית

נולד בסין
2016 סין ארה"ב
 לו צ'ואן:בימוי
 דקות76 :אורך הסרט
נופי הפרא וחיי הבר של סין נחשפים לצופה
, נמר שלג, דובת פנדה.כפי שלא נראו מעולם
קוף קטן ועדר של אנטילופות הם הכוכבים
 שנעשה על ידי,של סרט תעודה מרשים זה
.חברת דיסני נייצ'ר בהפקת סינית אמריקאית
.אל תחמיצו את כותרות הסיום

אפטרשוק
סין 2010
בימוי :פנג שיאוגנג
משחק :שו פן ,ז'אנג ג'ינגצ'ו ,לי צ'ן
אורך הסרט 128 :דקות
תיאור רעידת האדמה הגדולה שפקדה ב1976-
את העיר טאנגשאן בצפון סין ותוצאותיה .סרטו
המונומנטלי של אחד מבכירי בימאי סין כיום
(המכונה" השפילברג הסיני") פנג שיאוגנג .סרט
שמתחיל כסרט אסונות והופך לדרמה בסגנון
"בחירתה של סופי" .סרט האיימקס הראשון
שנעשה מחוץ לסין והפך לאחד מהסרטים
המצליחים בתולדות הקולנוע הסיני.

ד״ר יעקב רוזנפלד

Dr. Jakob Rosenfeld

סין 2014
בימוי:שו זונגזנג
משחק :ויהואה ,שיה יו ,זנג יופיי
אורך הסרט 128 :דקות

China 2014
Directed by: Xu Zongzheng
Cast: Weihua, Xia Yu, Zhang Yufei
Time: 128 min

סיפורו המדהים של יעקב רוזנפלד שנמלט
מאירופה ,היגר לסין ושירת בצבא הסיני בזמן
מלחמת העולם השניה ולאחר מכן הפך לשר
הבריאות של מאו .בסין נודע בשם "גנרל
לאו" .הממשלה הסינית הוקירה ומוקירה את
זכרו עד היום.

The incredible true story of Doctor Jacob
Rosenfeld, who fled Europe, immigrated to
China, served in the Chinese army during
the Second World War and became Mau
.Zedong's minister of health.

Aftershock
China 2010
Directed by: Feng Xiaogang
Cast: xu fa, zhang jingchu, li chen
Time: 128 min
A disaster drama film that depicts
the aftermath of the 1976 Tangshan
earthquake. A monumental achievement
by director Feng Xiaogang (known as
the "Chinese Spielberg") one of china's
leading film directors today. The first
ever IMAX film made in China .

תכנית הפסטיבל
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לשעות הצגה והזמנות:
סינמטק תל אביב  -שפרינצק www.cinema.co.il ,03-6060800 ,2
סינמטק חיפה  -שד' הנשיא www.haifacin.co.il ,04-8353500 ,142
סינמטק ירושלים  -דרך חברון www.jer-cin.org.il ,02-5654333 ,11
סינמטק חולון  -גולדה מאיר www.mediatheque.org.il ,03-5021555 ,6
סינמטק שדרות  -הדגל www.sderot-cin.org.il ,08-6897741 ,4

Festival Organizer
Holy Mountain Films
Supported by Chinese Embassy in Tel Aviv

ארגון הפסטיבל

Special Thanks
Artistic Director: Adv Ron Fogel, Film Critic and Lecturer
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Festival Booklet Design: Shuky Herskovitz
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סרטי הולי מאונטיין
בחסות שגרירות סין בתל אביב
 מבקר סרטים ומרצה, עו״ד רון פוגל:מנהל אמנותי
 פיני שץ, דינה פלד:סינמטק תל אביב
 עמליה אייל:יחסי ציבור
 שוקי הרשקוביץ:עיצוב חוברת הפסטיבל

