הרפתקאותיו החדשות של גדעון לב
סיפור היכרותם של שורד השואה והכותבת האוהבת
סרטו התיעודי של הבמאי עטור הפרסים יניב רוקח
אלמן ישראלי שורד שואה פוגש אמריקאית בגיל העמידה שעלתה
לישראל בעקבות אובדן שובר לב .למרות  30השנים המפרידות
ביניהם ,בין השניים נוצר קליק מיידי .הם התאהבו ,כתבו יחד ספר
ואז הפכו לסנסציית טיקטוק.
"הרפתקאותיו החדשות של גדעון לב" חוקר את הקשר העדין
והמיוחד הזה ,שיש בו משהו שכל אחד יכול ללמוד ממנו.

“תלמה

ולואיז" פוגש את "הרולד ומוד"
הסרט  -לעתים מצחיק ,לעתים שובר לב ותמיד מעורר מחשבה -
הוא מעין מכתב אהבה ליד המקרה ,לקשרים לא שגרתיים,
להזדקנות בכבוד וליכולת לסרב לתת לעבר להכתיב את ההווה.
בסרט נשזרים העבר וההווה ,כהזמנה נוגעת ללב ומעוררת השראה
ללוות את גדעון וג'ולי במסעם ,בעוד השניים חוקרים את הזכרונות
ומוצאים אמת ,השראה וריפוי במקור הספרותי העשיר ביותר
בעולם  -ארץ ישראל.
יחד הם מתמודדים עם סוגיות שונות ,החל בחשיבות שבלימוד
ושימור נושא השואה וכלה באותם פרקי חיים בלתי צפויים בהם
ניתן להיתקל בכל גיל .הסרט הדוקומנטרי הזה הוא מסמך המוקדש
לאהבה ולתקומה אחרי זעזועים.

תקציר
מתוך  15אלף הילדים שנכלאו או חלפו דרך גטו טרזיינשטט ,נשארו בחיים פחות
מ .92-גדעון לב הוא אחד מהם.
ג'ולי גריי היא כותבת ועורכת שנולדה בקליפורניה .לאחר האובדן של אחיה,
שנטל את חייו ,היא עלתה לישראל מתוך רצון להמציא את עצמה מחדש
ולהירפא .היא נוכחה עד מהרה לדעת שהיא נמצאת לבד בלב הקונפליקט
המורכב ביותר בעולם .היא חשה בודדה וללא מטרה בחיים.
יום אחד ,בשנת  ,2017ג'ולי פגשה בגדעון .הוא היה שורד השואה הראשון
שפגשה בחייה.
איש מהם לא ידע זאת באותו רגע ,אך כל אחד מהם עתיד היה לשנות את מהלך
חייו וחייה של האחר.ת ,לעולמים.

תקציר
דרך החברות שנרקמה ביניהם ,גילתה ג'ולי שגדעון הוא קיבוצניק לשעבר
ששירת בצה"ל ,שהיה נשוי פעמיים ושיש לו שישה ילדים ו 15-נכדים .הוא
מבצע שליחויות לחנות פרחים ,יש לו ערימה של דוחות חנייה לא משולמים ויש
לו חולשה למחאות פוליטיות.
במילים אחרות ,גדעון הוא לא בהחלט לא הקשיש הממוצע בעשור התשיעי
לחייו .לתדהמת כל מכריהם ,ועל אף פער התרבות והגילאים ,העומד על 29
שנים ,ג'ולי וגדעון התאהבו זה בזו .איש מהם לא ידע זאת באותו הרגע ,אבל
שם החלו הרפתקאותיהם המשותפות.
גדעון וג'ולי נסעו לחו"ל וטיילו יחד בפראג ,קליפורניה ,ניו יורק וגרמניה .יחד,
הם כתבו את הספר "הרפתקאותיו האמיתיות של גדעון לב" .הם יצאו
לקמפינג ,גלשו באומגה וריחפו בכדור פורח מעל עמק יזרעאל .ואת כל זה הם
תיעדו.
בשנת  ,2021השניים פתחו חשבון טיקטוק שהפך לסנסציה ויראלית תוך פחות
מחצי שנה .לפתע ,גדעון הפך לפנים של שורדי השואה ברשת החברתית
הגדולה ביותר בעולם.

תקציר

הסרט ,שצולם בתל אביב ,ירושלים ,הנגב ועמק יזרעאל ,כולל ראיונות עם
חברים ובני משפחה" .הרפתקאותיו החדשות של גדעון לב" חוקר את
הצדדים הרבים וההשלכות של הסיפור של גדעון וג'ולי.
יחד ,אנחנו מלווים את הזוג יוצא-הדופן הזה בעוד הם מנווטים את דרכם
בין בקשות לראיונות והופעות טלוויזיוניות ,מול העוקבים הרבים של חשבון
הטיקטוק שלהם ,החיים בישראל והשאלות העמוקות יותר איתן על שניהם
להתמודד :האם הזוג הזה יכול לייצר שינוי בלימודי השואה ולהוות קונטרה
לעלייה החדה באנטישמיות העולמית? האם העובדה שגדעון משחזר את
סיפורו שוב ושוב מביאה לו תחושה של תיקוף או שחיקה? מה יכול הזוג
לעשות מול העלייה הנוראה בתקריות אנטישמיות? האם סיפורו של גדעון
יכול לחולל שינוי? האם גדעון יאריך ימים ומה תעשה ג'ולי בלעדיו?

דברי הבמאי:
אחרי השירות הצבאי שלי ,עזבתי את ישראל לטובת ניו יורק ,שם עבדתי כשחקן .ב 2013-נפלה בחלקי ההזדמנות לשחק תפקיד קטן
בשובר הקופות בבימויו של מארק פורסטר" ,מלחמת העולם  ."Zבשנת  2015ביימתי את סרט הבכורה שלי ,סרט דוקומנטרי שבמרכזו
מימי הייסט ,דרת רחוב מבוגרת מלוס אנג'לס ,עם הופעות אורח של זאק גלפיניאקיס ורנה זלווגר בתפקיד עצמם .הסרט" ,המלכה
מימי" ,הוקרן בפסטיבל הסרטים בחיפה וזכה בפרס הסרט התיעודי הטוב ביותר בפסטיבלי הסרטים של וייל ,קולורדו ,פסטיבל הוט
ספרינגס ופסטיבל הסרטים הבינלאומי של סן טרופה .הסרט זכה להפצה בינלאומית דרך נטפליקס ואמזון פריים.
אני מאמין שהדור הצעיר יכול ללמוד כל כך הרבה מהקשישים .בוער בי הרצון לוודא שסיפורי שורדי השואה יסופרו כל עוד הם עימנו.
כיום חיים בינינו פחות מ 200-אלף עדי ראייה לזוועה הנוראה ביותר בהיסטוריה האנושית ,ואני מאמין שחובה לספר את סיפורו הבלתי
ייאמן של גדעון .הרוח הצעירה המנשבת בו והאופטימיות שלו ,בשילוב הנוכחות שלו ברשתות החברתיות והתאווה שלו לחיים ,קסמו לי
ומשכו אותי אל סיפורו החשוב והמרתק.
ב"הרפתקאותיו החדשות של גדעון לב" ,אנסה לגלות כיצד ממשיכים הקשישים בחברה שלנו לחיות ולהעניק לנו תקווה ,בעוד שלנו
נדמה שההווה שלנו עגום כל כך .ארצה גם לבחון האם שורדי טראומה חייבים לספק לאחרים איזה מסר עמוק במיוחד .הסיפור של
גדעון וג'ולי הוא סמלי לעניינים הרי גורל רבים כמו תקווה ,היסטוריה ותהפוכות בלתי צפויות בחיינו .לכבוד הוא לי לשים זרקור על
הסיפור הזה ועל הרגע הזה דרך הפריזמה הסוחפת של הקולנוע .אני מקווה שתצטרפו אליי למסע הזה.

קורות החיים של הבמאי:
יניב רוקח ,שחקן ,במאי ומפיק יליד ישראל ,מתגורר כיום במנהטן .סרטו
העלילתי הקצר "כובע שחור" ,על חסיד חרדי שחי בקונפליקט ,זכה בכמה
פרסים בפסטיבלי הסרטים של  ,2019ביניהם "פרס איריס" ופרס חבר
השופטים הצעיר של פסטיבל הסרטים היהודי של סן פרנסיסקו" .כובע שחור"
הוקרן במסגרת פסטיבל הסרטים של טרייבקה והופץ על ידי  HBOאירופה.
יניב אף כתב תסריט לסרט באורך המלא " 20מייל" ,העוסק במשבר הפליטים
באירופה .הוא יביים את הסרט ,שכרגע בשלבי קדם-הפקה ,באיטליה ב.2023-

תקציב:
 150,000דולר אמריקאי
החזר השקעה 20% :עם חתימת הסכם הפצה
ניתן לזקוף את ההשקעה בסרט כזיכוי למס
בארצות הברית אם ייחשב כתרומה דרך חסות
כספית.

