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15:30

16:00

התכנסות

"פשוט"

סרטים קצרים

 Lizzy the Lezzy Does Israel
פיתיון 

געוואלד 
על גג העולם 

פות ושבר! 
תעשי בכאילו 

 

Doors Open

"Pashut"

Short Films

Lizzy the Lezzy Does Israel
Bate
Gevald
Top of the World
Oh! My Cootch!
Fake It

Fridayשישי

וינטאג' משובח של סרטים  אנו מציגות בפניכן מבחר  לכבוד חגיגות העשור של לסבית קטלנית 
שהוקרנו במהלך השנים, שאי אפשר להשיג בשום מקום אחר. לאספניות, נוסטלגיות, וגם כאלו שלא 

ראו מעולם - זאת ההזדמנות שלכן.

את ההקרנה נפתח עם המופע "פשוט": טל שחר בן ארי, מיקה בן שאול, עדי אברהמי. 
מוזיקה טובה ואמת פשוטה בטעימה ראשונה של מוזיקה מקורית. הפקה: רעות נגר.

Celebrating a decade of lesbian filmmaking, Lethal Lesbian proudly presents a short 
selection of films that were screened in the festival over the years. This vintage selection is 

tailor made for those of you who are cinephils, nostalgic, or maybe just missed it. 

A short performance of the group "Pashut" will open the screening: Tal Shahar Ben Ari, Mika 
Ben Shaul and Adi Avrahami. Good music and simplicity in a debut performance of original 

materials. Producer: Reut Naggar.

אקסית 
קטלנית



2008-2016

ישראל / 2005 / 15 דק‘

בימוי 
מאיה קניג

Israel / 2005 / 15 min’

Director
Maya Kenig

על גג העולם
 Top of the

World
ישראל / 2010 / 14.5 דק‘

בימוי 
ליבי טישלר, יעל כץ

Israel / 2010 / 14.5 min’

Directors
Libby Tishler, Yael Kats

פות ושבר 
OH! My Cootch!

ישראל / 2015 / 23 דק‘

בימוי 
צורית הרציון

Israel / 2015 / 23 min’

Director
Tzurit Hartzion

תעשי בכאילו
Fake it

Lethal EX
אקסית קטלנית

ישראל / 2008 / 9 דק‘

בימוי ואנימציה
רות סלווין

Israel / 2008 / 9 min’

Director & Animator
Ruth Selwyn

 Lizzy The
 Lezzy Does

Israel
ישראל / 2008 / 12 דק‘

בימוי 
מיכל ויניק

Israel / 2008 / 12 min’

Director
Michal Vinik

פיתיון
Bate

ישראל / 2008 / 16 דק‘

בימוי 
נטעלי בראון

Israel / 2008 / 16 min’

Director
Netalie Braun

געוואלד
Gevald



שימו לב! יש שתי הקרנות, בשני אולמות - בכל אולם מוקרן סרט אחר באורך מלא
There are 2 screenings in 2 different theaters - each theater screens a different feature film

עשור
ללסבית
17:00 / 20:00קטלנית

20:30 / 17:30

21:10 / 18:10

21:30 / 18:30

התכנסות
 

סרטים קצרים (אולמות 3 ו-4)
צרות של לסביות 

מילים שלא נאמרות 
היי שקטה
קוקו בלוף

הפסקה

סרט באורך מלא
מונטנה (אולם 3)

מות המשוררת (אולם 4)

Doors Open

Short Films (both theaters 3+4)
Dyke Problems
Words Unsaid
Thinking Out Loud
Pony Tale

Intermission

Feature Film
Montana (Theater 3)
Death of a Poetess (Theater 4)

Saturdayשבת



Israel / 2017 / 1.5 min’

Cast Shira Blitz, Arlette Mintzer
Writer and director Ronnie Zidon
Cinematographer Emily-Shir Segal
Editor Avihai Kami Saadi

ישראל / 2017 / 1.5 דקות

משחק שירה בליץ, ארלט מינצר
תסריט ובימוי רוני צידון

צילום אמילי-שיר סגל
עריכה אביחי קאמי סעדי

Dyke Problems
צרות של לסביות

The first episode in a series of sketches, 
featuring Meyrav, getting a drink with 
her elderly neighbor and complaining 
about the woes of the young, 
Tel-Avivian lesbian. 
In return, she gets hit with lessons on 
intersectional feminism.

הפרק הראשון בסדרת מערכונים, בהם מירב 
יושבת לדרינק עם השכנה המבוגרת שלה 

ומלרלרת על תלאות הלסביות הצעירות 
בתל אביב. בתמורה היא חוטפת שיעור 

בפמיניזם רב תרבותי המצטלב עם קוויריות, 
דת ומגדר.



Israel / 2014 / 12.5 min’

Cast Sivan Malca, Keren Shabat, 
Yehuda Nahari
Script Shir Itah & Sivan Malca
Director Sivan Malca
Cinematography Shai Kedar & Matan Turkia 
Editor Ronna Lyr Barzilai

ישראל / 2014 / 12.5 דקות

משחק סיון מלכא, קרן שבת, יהודה נהרי, 
איתי ויינשטיין 

תסריט שיר איטה וסיון מלכא
בימוי סיון מלכא

צילום שי קידר ומתן טורקיה
עריכה רונה ליר ברזילי

Words Unsaid
מילים שלא נאמרות

At the Bachelorette party in her honor, 
Danny experienced a surprising and 
intimate night with her   best friend. 
Danny tries to deny that night, but 
emotions cannot be deleted. Now their 
friendship would never be the same, 
it's either all or nothing.

במסיבת הרווקות לכבודה, דני חווה לילה 
מפתיע ואינטימי עם חברתה הטובה ביותר. 

את אותו הלילה דני מנסה להכחיש, אבל 
רגשות לא ניתן למחוק. מעכשיו החברות 

שלהן לעולם לא תחזור להיות כפי שהייתה, 
זה או הכל או כלום. 



Thinking Out Loud
היי שקטה

On the night of her breakup with her 
girlfriend, Shai is cursed to read people's 
minds - except the opposite. Everyone can 
read her mind. Including her one true ex.

בערב הפרידה של שי מבת זוגה, מוטלת עליה 
קללה - היא יכולה לקרוא מחשבות, רק הפוך. 
כולן יכולות לקרוא את המחשבות שלה. כולל 

האקסית המיתולוגית.

Israel / 2017 / 9.5 min’

Cast Shani KIali, Ortal Tzur, 
Tamar Amit Joseph, Michal Meir Dviri
Writer, director and editor Ronnie Zidon
Producer Tal Polity
Cinematographer Itai Jamshy

ישראל / 2017 / 9.5 דקות

משחק שני כיהלי, אורטל צור, 
תמר עמית יוסף, מיכל מאיר דבירי

תסריט, בימוי ועריכה רוני צידון
הפקה טל פוליטי
צילום איתי ג'משי



Israel / 2017 / 9.5 min’

Cast Oran Dickman, Danielle Chamelnik
Writer and director Moran Nakar
Producer Sharon Leshem
Cinematographer Tomer Levine
Editor Riki Sheffer-Machanian

ישראל / 2017 / 9.5 דקות

משחק אורן דיקמן, דניאל חמלניק
תסריט ובימוי מורן נקר

הפקה שרון לשם
צילום תומר לוין

עריכה ריקי שפר-מכניאן

Pony Tale
קוקו בלוף

Adva, a 17 years old girl from an Israeli 
settlement, goes on a night journey to 
fulfill her fantasy. She hitchhikes her 
way to a gay dance bar, meets a 
mysterious woman and follows her into 
the bathroom. Reality strikes her in the 
face and she finds out the gap 
between fantasy and real life.

אדווה בת ה-17 נוסעת בטרמפים מביתה 
שבשומרון למסע של לילה אחד בעקבות 
הפנטזיה שלה. היא נכנסת למסיבת נשים 
ולעולם זר ומנסה לממש את הפנטזיה, אך 

המציאות מתנפצת לה בפנים. 
היא חוזרת הביתה, לחיים בין גדרות, 

בהבנה שאין ביכולתה לשלוט בכל.



Israel / 2017 / 79 min’

Cast Noa Biron, Netta Shpigelman, 
Avi Malka
Writer and director Limor Shmila
Producers Chilik Michaeli, Avraham 
Pirchi, Tami Leon, Moshe Edri, Leon Edri
Cinematographer Eitan Hatuka
Editor Dafi Farbman

ישראל / 2017 / 79 דקות

משחק נעה בירון, נטע שפגילמן, אבי מלכה
תסריט ובימוי לימור שמילה

הפקה חיליק מיכאלי, אברהם פרחי, 
תמי ליאון, משה אדרי, לאון אדרי

צילום איתן חתוכה
עריכה דפי פרבמן

Montana
מונטנה

Upon discovering that her beloved 
grandfather has passed away, Efi returns 
to her hometown of Akko. During her stay 
Efi  meets Karen (40) a teacher, wife and 
mother of two. The two women instantly 
form a connection and fall in love. This 
newfound love keeps Efi in town longer 
than she expected. Through Karen's nine 
year- old daughter, Maya, Effie will come 
to terms with what forced her to flee so 
many years ago.

בעקבות הבשורה על מות סבה מחליטה אפי 
לחזור לעכו עיר הולדתה לחלוק לו כבוד 

אחרון. בעכו היא פוגשת את קרן מורה 
מחליפה, נשואה ואם לשניים. שתי הנשים 

מתאהבות באופן מיידי כשאפי פוגשת במאיה 
בתה הקטנה של קרן היא אט אט מגלה מה 

ומי גרם לה לעזוב את העיר לפני כל כך הרבה 
שנים מבלי לחזור. סיפור האהבה הופך למסע 

סגירת חשבונות ישנים. 



Israel / 2017 / 75 min’

Cast Evgenia Dodina, Samira Saraya, 
Y. Goldberg
Writers and directors Efrat Mishori 
& Dana Goldberg 
Producer Dana Goldberg
Cinematographer Asi Oren
Editor Katia Shepeliavaya 

ישראל / 2017 / 75 דקות

משחק יבגניה דודינה, סמירה סרייה, 
י' גולדברג

תסריט ובימוי אפרת מישורי ודנה גולדברג
הפקה דנה גולדברג

צילום אסי אורן
עריכה קטיה שפליאבאיה

Death of a Poetess
מות המשוררת

A delicate, poetic cinematic work, 
consisting of two parallel axes. 
Lenny Sadeh is a Tel Aviv based 
scholar who passes through the last 
day of her life. Yasmin Nasser, an Arab 
nurse who lives in Jaffa, is interrogated 
by the police.  The worlds of these two 
women meet for a critical moment and 
bound together inseparably.

בשני צירים מקבילים, במרחב ובזמן, 
נרקמת עלילה פואטית ועדינה: האחד 

מתחקה אחר יומה האחרון של לני שדה, 
אשת אקדמיה תל אביבית, ובשני מתנהלת 

חקירה צולבת של יסמין נאסר, אחות סיעודית 
המשתייכת לקהילה הערבית ביפו. יד 

המקרה מפגישה אותן לערב אחד וגורלותיהן 
נידונים להיכרך זה בזה לבלי הפרד.



Pic by Ben Palhovצילום: בן פלחוב




