
 
یقدم مشروع "غدا الیوم" أفالما وثائقیة من خمس دول أوروبیة تتناول مواضیع بیئیة 

 اختیرت خصیصا لعرضھا في البالد. المشروع بدعم من االتحاد األوروبي

Tomorrow Today 

عادة إیشھد الحیز الذي نعیش فیھ دمارا آخذا باالتساع لدرجة أنھ وصل إلى نطاق مرعب وبات یتطلب منا جمیعا 
النظر في الموضوع. تقدم مبادرة "غدا الیوم" أفالما وثائقیة ھامة حول مواضیع جودة البیئة من خمس دول 
أوروبیة. وقد اختیرت ھذه األفالم خصیصا للجمھور اإلسرائیلي. وھا تتناول مجاالت المیاه ("أسماك وكریات"، 

وب الرمال") والبالستیك (كوكب البالستیك"). "أمواج بیضاء")، والشمس ("الثورة الرابعة")، والرمل ("حر
وتعرض األفالم أعماال مذھلة ومثیرة للقلق. ومع ذلك فإنھا تبین لنا ما یمكن لكل واحد منا عملھ لمنع المزید من 

العبریة والعربیة ولذلك فسوف تُعرض ألول مرة في مھرجان  وتتضمن جمیع األفالم ترجمة إلى التلوث البیئي.
. وبعد ذلك ستوضع األفالم تحت تصرفكم بشكل إلكتروني 2017ولي في حیفا في شھر تشرین األول األفالم الد

                                       للمنظمات واألشخاص على حد سواء. –

 القنبلة البیئیة المؤقتة الجدیدة –حرب الرمال 
 مترجم إلى العبریة \اإلنجلیزیة والفرنسیة  \دقیقة  75 \ 2013 \فرنسا وكندا  \إخراج: دینیس دلستراك 

 ھل الرمل ھو مورد ال یبلى وال یتآكل؟ وھل الرمل المتوفر یمكن أن یفي باحتیاجات البناء المتزایدة بشكل
 كبیر؟ ما ھي أبعاد التنقیب عن الرمل في الشواطئ على بیئتنا وعلى السكان المقیمین في المكان؟

PLASTIC PLANET – RE: think 

 مترجم إلى العبریة \ألمانیا  \دقیقة  99 \ 2010 \النمسا وألمانیا  \خراج: فیرنر بوتي إ

نحن أبناء عصر البالستیك: من مصاصة الطفل وحتى مجفف الشعر، ومن البطة البالستیكیة وحتى السیارات. 
أضعاف  ةستفھي تعادل في البحار وفي المحیطات  ةدووجأما كمیة البالستیك المالبالستیك موجود في كل مكان. 

 كمیة العوالق فیھا. بل إن ھناك أدلة تؤكد وجود البالستیك في دمنا!

 نضال المتزلجین ضد التلویث غیر المرئي –األمواج البیضاء 

 مترجم إلى العبریة \اإلنجلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة  \دقیقة  83 \ 2016 \إخراج: إیفكا رایخرط 

كلھا تتدفق إلى البحر في نھایة المطاف. وغالبا  –النفایات والمیاه العادمة والسوائل الصناعیة والمواد الكیماویة 
یشعرون  فھم –ما یحدث ذلك دون أن ننتبھ إلیھ أو نعیھ. بید أن ھناك بعض األشخاص الذین ینتبھون إلى ما یحدث 

جون على الماء. في اللحظة التي توجد فیھا أمواج عالیة بما أولئك ھم المتزل –بالتلوث على جلودھم بشكل یومي 
فیھ الكفایة یدخل المتزلجون البحر بمزالیجھم في الصیف والشتاء. فالماء ھو حیاتھم. وھم مصرون على الدفاع 

 عنھ. 

FISH'n PILLS – Hormonaquarium 

 مترجم إلى العبریة \یزیة التشیكیة واإلنجل \دقیقة  20 \ 2008 \التشیك  \إخراج: تیریزا تارا 

 أقراص منع الحمل ھي رمز الحریة الجنسیة. ولكن ما ھي آثار تلك األقراص؟



. ونتیجة لذلك غیرت ھل أصبح الناس أحرارا حقا في قراراتھم؟ تخضع النساء لتأثیر الھرمونات اصطناعیة
العلماء عن مواد ضارة جدیدة األسماك جنسھا، وبات الرجال یعانون من تراجع متزاید في الخصوبة، ویتحدث 

 في البیئة.

 Energy Autonomy –الثورة الرابعة 

 مترجم إلى العبریة \اإلنجلیزیة  \دقیقة  83 \ 2010 \ألمانیا  \إخراج: كارل أ. بیخنر 

إخراج كارل أ. بیخنر لھ حلم جارف: عالم یتم فیھ إنتاج  –الثورة الرابعة  Energy Autonomyالفیلم الوثائقي 
 مائة بالمائة من طاقتنا من مصادر متجددة. نحن نتحدث عن طاقة نظیفة ورخیصة ومتاحة للجمیع. 

                             Yaelgoldman@goethe.deلمزید من التفاصیل برجى مراجعة: 
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