
"שומעים ומשמיעים"- 20 שנה לאמנת זכויות הילד
בהנחיית העיתונאי ג'קי לוי | אודיטוריום | 09:00-14:30 

"סרט ויוצריו"- מפגש אישי בין הקהל ליוצרים 
בהנחיית מנחי מנהל חברה ונוער | חדר טייסת פנימי | 09:00-16:30
הצבא ואני | חדר טייסת פנימי | 09:00-10:30 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 

"בכתפיים איתנות" - תסריט ובימוי אביב אסא (י"ב)
בהדרכת רונן צח, מורה מעשי מגמת תקשורת גימנסיה קציר חולון

"גלים" - תסריט ובימוי: אברמי קלמנזון (י"ב)
בהדרכת יעקב פרידלנד, מרכז מגמת קולנוע ישיבת נווה שמואל אפרת

"קרבי זה אחי" - תסריט: כל הצוות, בימוי: נטע אבלס (י"ב)
בהדרכת עמית דרורי רכז מגמת הקולנוע תיכון ע"ש מיי בויאר ירושלים

מפגש עם היוצרים ודיון בהיבטים חברתיים

עד הקצה | חדר טייסת פנימי | 11:00-12:30 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"בייבי סטלה" - תסריט: כל הצוות, בימוי: יעל הרפז (י"ב)

בהדרכת עמית דרורי רכז מגמת קולנוע תיכון ע"ש מיי בויאר ירושלים
"מציצים" - בימוי: רעות גנץ (י"ב)

בהדרכת נחום סילברמן רכז מגמת תקשורת - תיכון קציר רחובות
"צבעי התום" - תסריט רוני ברזק, איילת בשור, רותם חן, נועה זכריה, 

בימוי: רוני ברזק
בהדרכת איתי קן תור, רכז מגמת קולנוע ביה"ס הרב תחומי עמק חרוד

מפגש עם היוצרים ודיון בהיבטים חברתיים

מרוץ מכשולים | חדר טייסת פנימי | 13:00-14:30 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"החיים שאחרי" - תסריט: הילה שיש ונופר עמוס בימוי: נופר עמוס (י"ב)

בהדרכת רונית ברוק, רכזת מגמת תקשורת גימנסיה "הרצוג" חולון
"למענם" - תסריט: צורית חבר, בימוי: שיראל שמיר (י"ב)

בהדרכת יעקב פרידלנד, מרכז מגמת קולנוע אולפנת קריית ארבע
"נעדרת" - תסריט ובימוי: אסנת טל (י"ב)

בהדרכת רונן צח, רכז מגמת קולנוע תיכון "העמית" עמל מקיף ג' ראשון לציון
מפגש עם היוצרים ודיון בהיבטים חברתיים

סמים ואלכוהול | חדר טייסת פנימי | 15:00-16:30 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"לחתוך" - תסריט: איתי בץ, בימוי: בר סטפנסקי (י"ב)

בהדרכת טל גנוסר, רכז מגמת קולנוע ביה"ס תיכון "רביבים" ראשון לציון
"פלאשבק" - תסריט ובימוי: רועי ויסל  (י"ב)

בהדרכת יורם שפירא, ראש מגמת קולנוע ביה"ס לאומנויות ע"ש תלמה ילין, גבעתיים
"הסיפור הפשוט" - תסריט ליזה פופוב, בימוי: אנדריי בוגטקו, מרט מזין 

ואנדריי פונדר (גילאי 16-18)
בהדרכת אלכס שמידט, מרכז מועדון קידום נוער ביאליק רמת גן

מפגש עם היוצרים ודיון בהיבטים חברתיים

זכותי כתלמיד | אודיטוריום  | 09:00-10:30  | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"להיות עצמך" - תסריט ובימוי נופר יעקב (י"ב)

בהדרכת רונית ברוק - רכזת מגמת תקשורת גימנסיה הרצוג חולון
סרט תיעודי על בית הספר הדמוקרטי בחדרה. הסרט מביא את רעיון בית הספר 
דרך עיניהם של התלמידים המורים וההורים השותפים בהקמתו ומאמינים בייעודו 

(15 דקות)
"יצא מהקשרו" - תסריט: איתי ששון, נטלי חן, יניב דרור. בימוי: איתי ששון (י"ב) 

בהדרכת רחל דמרי רכזת מגמת קולנוע תיכון פסגת זאב ירושלים
סרט עלילתי המפגיש נערה החונכת נער שסובל מהתעללות בבית הספר. 
שאלות על תפקידה של המערכת החינוכית בהתמודדות עם התופעה עולות, 

ומעוררות למחשבה מחדש (15 דקות)   
"לחיות ולא להיות" - תסריט ובימוי: רותם שור (י"ב)

בהדרכת בק יצחקי מרכזת מגמת קולנוע ביה"ס עמי אסף בית ברל
סרט עלילתי המביא את ספורו של נער הסובל מאלימות בבית הספר ואת חוסר 

יכולתו לקבל עזרה (15 דקות)
לאחר הצפייה יתקיים דיון עם היוצרים על הדילמות שעלו בסרטים בהשתתפות  
מנהל  ישפה,  רן  ומר  החינוך  במשרד  הילד  זכויות  על  המפקחת  ארי,  בן  טובה 

ביה"ס לתקשורת מקדמת.

שוויון במשפחה? | אודיטוריום | 11:00-12:30 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"פתח לי שער" - בימוי: סמדר אברהם (י"ב)

בהדרכת אתי ליפקין רכזת מגמת קולנוע אולפנת עפרה
סרט עלילתי המעלה את מאבקה של הבת למימוש עצמי למרות התנגדותה 
של האם. הסרט מעמת את המחויבות למשפחה עם החלום לביטוי היכולת 

האישית (16 דקות)
אם לא תספר" - תסריט ובימוי: נופר ידעי (י"ב)

בהדרכת פנינה פרנקל רכזת מגמת קולנוע אולפנת להבה קדומים
סרט עלילתי החושף את הדילמה של ילד החושד שאביו מתעלל באמו.  האם 
חובתו להתלונן במשטרה? לערב גורמים מבחוץ? או שמוטב לבדוק קודם 

את הדברים בתוך המשפחה? (15 דקות)
"קירות" - תסריט ובימוי: מאי קסטלנובו (י"ב)

בהדרכת טל גנוסר רכז מגמת קולנוע תיכון "רביבים" ראשון לציון.
סרט עלילתי על מוזיקאי המדחיק חווית התעללות במשפחה ונאלץ להתמודד 

עם זיכרונות הילדות העולים שוב ושוב ביצירתו (15 דקות)
לאחר הצפייה יתקיים דיון עם היוצרים על הדילמות שעלו בסרטים בהשתתפות  
נץ,  איריס  ועו"ד  החינוך  במשרד  הילד  זכויות  על  המפקחת  ארי,  בן  טובה 

מהמכללה הבין תחומית הרצליה. 

יוצאים לחופשי | אודיטוריום | 13:00-14:30 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"לאמץ את הלב" - תסריט: חיים פרידמן, בימוי: אוהד נויפנד וחיים פרידמן (י"ב)

בהדרכת יעקב פרידלנד מרכז מגמת קולנוע ביה"ס נווה שמואל אפרת
סרט עלילתי על ילדים שאיבדו את הוריהם בתאונה. זכותו של מי לקבוע את 

גורלם בעתיד? (10:45 דקות)
"האחות הקטנה" - תסריט: כל הצוות, בימוי: מאי קיבוביץ (י"ב)

בהדרכת עמית דרורי רכז מגמת קולנוע תיכון ע"ש מיי בויאר ירושלים
סרט עלילתי סאטירי על נערה יצירתית שהופכת את בית הוריה לבית ה"אח 
הגדול". בעזרת מצלמות נסתרות היא מגלה את כל הסודות אותם מסתירים 

בני המשפחה האחד מהשני. האם רשות הפרט היא החופש? (15 דקות)
"אבד חתול" - בימוי: שקד ליאור (י"ב)

בהדרכת יורם שפירא, ראש מגמת קולנוע ביה"ס לאומנויות ע"ש תלמה ילין גבעתיים
סרט עלילתי סוריאליסטי בהשראת "עליסה בארץ הפלאות" העוקב אחרי נער 
שאיבד את החתול שלו. בחיפושיו הוא נתקל בטיפוסים שונים, והשקפות עולם 

שונות המעמתות אותו עם מושג החופש ויחסיותו (15 דקות)

"בתת ההכרה" - תסריט: שלומי בני, בימוי: מירי אלבז (י"ב)
בהדרכת בק יצחקי, מרכזת מגמת קולנוע ביה"ס עמי אסף בית ברל

קומדיה על אדישות בחברה שבה לכל אחד החופש והזכות למחות ולהלחם 
על דעותיו בכל דרך שעולה על דעתו (15 דקות)

לאחר הצפייה יתקיים דיון עם היוצרים על הדילמות שעלו בסרטים בהשתתפות  
טובה בן ארי, המפקחת על זכויות הילד במשרד החינוך והגב' צביה אלגלי, חוקרת 

פילוסופיה של טכנולוגיה, יועצת לאיגוד האינטרנט הישראלי.



אנשי חינוך ובני נוער יקרים,

אנו שמחים להזמינכם לפסטיבל הסרטים "הרצל הזהב" 2010, בנושא: 
"שומעים ומשמיעים"- לציון 20 שנה לאמנת זכויות הילד. הפסטיבל 

מופק ע"י מנהל חברה ונוער ועיריית הרצליה.
 - בהרצליה  הנוער  עם  הארץ  מכל  סרטים  יוצר  נוער  של  מפגש  זהו 
העיר שבה נוסדה תעשיית הקולנוע הישראלית ועד היום מהווים בה 

אולפני הקולנוע מקור משיכה והשראה ליצירה.
בהשתתפות  הסרטים,  בתכני  דיונים  מתקיימים  הפסטיבל  במסגרת 
היוצרים. זו היא במה ייחודית להעלאת נושאים המעסיקים את הנוער 
זכויות  בנושא  הדיונים  יתמקדו  השנה  והיוצרים.  הסרטים  בהשראת 
התלמיד והנוער בנוכחות אנשי חינוך ומשפט שהתמחו בתחום, כמו 
כן יוצגו סרטים בנושא מחו"ל שנוצרו ע"י בני נוער. במקביל יתקיימו 
סדנאות מעשיות בתחומי היצירה הקולנועית העכשוית  בהשתתפות 
אנשי מקצוע מהמובילים בתחומם בארץ. האירוע הנו מפגש בשבילכם 

ולמענכם, והא מזמן לכם הרחבת אופקים לא שגרתית.
בברכת צפייה מהנה ובהצלחה.
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סדנה מעשית בהדרכתו
של יגאל בן אהרון

 לוח תוכנית הרצל הזהב 2010 שומעים ומשמיעים - 20 שנה לאמנת זכויות הילד 

הישובים המשתתפים בפסטיבל 2010
אפרתאפרת ישיבת נווה שמואל, בית ברל תיכון עמי אסף גבעתיים ביה"ס ע"ש תלמה ילין הרצליה 
תיכון ראשונים, תיכון דור, התיכון החדש הדסים כפר הנוער ויצ"ו  חולון  ביה"ס אורט, גימנסיה 
הרצוג, גמנסיה קציר ירושלים תיכון ע"ש בויאר, תיכון דרור, תיכון פיסגת זאב מעגן מיכאל 
אולפנת  קדומים  עפרה  אולפנת  עפרה  הרב-תחומי  ביה"ס  חרוד  עמק  הכרמל  חוף  ביה"ס 
תיכון  לציון  ראשון  בגין  ע"ש  תיכון  העין   ראש  ארבע  קרית  אולפנת  ארבע  קרית  להב"ה 
רחובות  נוער עירוני  רמת גן תיכון אוהל שם, קידום  ג'  "רביבים", תיכון "העמית" עמל מקיף 
תיכון קציר רמת השרון ביה"ס תיכון אלון תל אביב קמפוס אריסון לאומנויות, תיכון עירוני א'

מפה לבית חיל האויר, היכל האומנויות הבמה רח' ז'בוטנסקי 15 הרצליה
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דר‘ משה רובוביץ‘
מנהל חברה ונוער

מחוז תל אביב
משרד החינוך

מר יהודה בן עזרא
עוזר ויועץ ראש העיר

ס. ראש אגף החינוך והרווחה
ומנהל המח‘ לתרבות לנוער ולספורט



בהנחיית השחקן רן בכור
הטקס יכלול חלוקת תעודות למשתתפים ופרסים למצטיינים 
על פי סוגות. כמו כן יוענק ציון לשבח מטעם עיריית הרצליה, 
פרס הפיקוח על חוק זכויות התלמיד במשרד החינוך ביוזמת 

המפקחת הגב' טובה בן ארי ופרס הסינמטק הרצליה.

ה ר צ ל  ה ז ה ב
בנושא שומעים ומשמיעים
 20 שנה לאמנת זכויות הילד
יום ד' 3.2.2010, י"ט שבט תש"ע

בית חיל האוויר - היכל אומנויות הבמה הרצליה
רח' ז'בוטינסקי 15 הרצליה

פסטיבל ארצי לסרטי נוער בהרצליה

הפקה משרד החינוך, מינהל חברה ונוער-מחוז ת"א, עיריית הרצליה, אגף החינוך 
והרווחה, המחלקה לתרבות נוער וספורט, התיאטרון העירוני יוזמת ומייסדת דידה 
לבנדובסקי, התיאטרון העירוני, עיריית הרצליה ניהול אומנותי אורנה ספיר קם, מנחת 
אומנויות מנהל חברה ונוער, מחוז תל אביב בימוי וניהול אומנותי יניב גוטווירט, 
מנהל התיאטרון העירוני עריית הרצליה ניהול ההפקה סשה סיני, התיאטרון העירוני 
מנהל  אביב  תל  מחוז  הדרכה  מרכז  ספרא,  הדרה  פדגוגי  ניהול  הרצליה  עריית 
והקולנוע  יעוץ מקצועי דורית בלין, המפקחת על לימודי התקשורת  ונוער  חברה 
במשרד החינוך, נועה רון, מנהלת הסינמטק, הרצליה וטובה בן ארי, המפקחת על 
מולטי  פתרונות  ליאור-"שובל  טכני  ניהול  החינוך  במשרד  התלמיד  זכויות  חוק 
הרצליה האוויר  חיל  בית  ניהול אולמות  מריומה  כרמלה  והפצה  מזכירות  מדיה" 

סדנאות אמן בנושאי קולנוע
09:00-16:30 | ארבעה מפגשים כל אחד שעה וחצי

טקס "הרצל הזהב" 2010  |  אודיטוריום  |  16:30 

משרד החינוך
מנהל חברה ונוער

מחוז ת“א

מפגש עם היוצרים בליווי צפייה בקטעים
בהנחיית רם לנדס - יוצר הסדרה (ביחד עם דורון צברי), עמי טיר - עורך הסדרה

בהדרכת: אורי ששון - במאי, עורך תוכן ויוצר סדרת האינטרנט "פאפאדיזי",  
מומחה בפיתוח שיווק והפצה של תכני וידאו באינטרנט

מפגש עם יוצר 09:00-12:30 (2 מפגשים של שעה וחצי)
הבמאי יובל גוז'נסקי מציג את סרטו התיעודי "פעם למעלה פעם למטה" 

ועונה לשאלות הקהל
משחק מול מצלמה 13:00-16:30 (2 מפגשים של שעה וחצי)

בהדרכת יגאל בן אהרון

יצירת וידאו ויראלי ביוטיוב - סדנא מעשית | חדר הנצחה | 09:00-16:30

מפגש עם יוצר / משחק מול מצלמה | מבואת קרקע | 09:00-16:30

- הכניסה חופשית -
לפרטים נא להתקשר לתיאטרון העירוני, עיריית הרצליה

הגב' כרמלה מריומה 09-9705207/8

* ייתכנו שינויים בתוכנית

"מחוברות" מפגש עם היוצרים | מועדון הטייסת | 09:00-16:30

תודה מיוחדת לבי"ס מפתן-ארז הרצליה, על עיצוב וביצוע פסלון הפסטיבל



"סרט ויוצריו"- מפגש אישי בין הקהל ליוצרים
בהנחיית מנחי מנהל חברה ונוער | חדר 3 | 09:00-16:30

גם לי מגיע | חדר 3  | 09:00-10:30  | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"קשרים"  - תסריט ובימוי:  בת אל חדד (י"ב)

בהדרכת רונן צח רכז מגמת קולנוע ביה"ס "ראשונים" הרצליה
"סימנים" -  תסריט ובימוי: אושיר אלבן (י"ב)

בהדרכת אהוד שגב, רכז מגמת קולנוע ביה"ס אורט חולון
"הנסיכה והעדשה" - תסריט: עטרת גיסר ואסתי בן דוד, בימוי: אסתי בן דוד (י"ב)

בהדרכת אתי ליפקין, רכזת מגמת קולנוע אולפנת עפרה
מפגש עם היוצרים ודיון בהיבטים חברתיים

דורות שלובים | חדר 3  | 11:00-12:30  | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"בית ריק" - תסריט ובימוי: מור גוספרין (י"ב)

בהדרכת יורם שפירא, ראש מגמת קולנוע ביה"ס לאומנויות ע"ש תלמה ילין גבעתיים
"עלומים" - תסריט: נועם תור ועמית נסטור, בימוי: נועם תור (י"ב)

בהדרכת עופר טבצ'ניק, רכז מגמת קולנוע ביה"ס התיכון ע"ש אלון רמת השרון 
"אבא של שבת" - תסריט ובימוי: אהוד אילן (י"ב)

בהדרכת יעקב פרידלנד, מרכז מגמת קולנוע ישיבת נווה שמואל אפרת
מפגש עם היוצרים ודיון בהיבטים חברתיים

גיל ההתבגרות | חדר 3  | 13:00-14:30  | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"אל תשכחני" - תסריט: עידו הרטמן, אייל סילב, שי זיון, ליאור רון, בימוי: 

ליאור רון (י"ב)
בהדרכת עפר פרג, מרכז מגמת קולנוע ביה"ס חוף הכרמל מעגן מיכאל

"אל תשחק אתי סטנגה" - תסריט ובימוי: ים נחמה 
בהדרכת רונן צח, רכז מגמת הקולנוע קמפוס אריסון לאומנויות תל-אביב

"הדרך לאוטופיה" - תסריט ובימוי: הדר זומר (י"ב)
בהדרכת אסף בסון, רכז מגמה מעשית ביה"ס אוהל שם רמת גן

מפגש עם היוצרים ודיון בהיבטים חברתיים

בעקבות האהבה | חדר 3 | 15:00-16:30 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"קרוב" - תסריט ובימוי: נועה קרמר (י"ב)

בהדרכת טל גנוסר, רכז מגמת קולנוע תיכון "רביבים" ראשון לציון
"עבר לא עבר" - תסריט ובימוי: מירי פרידמן (י"ב)

בהדרכת פנינה פרנקל, רכזת מגמת קולנוע אולפנת להב"ה קדומים
"רברס" - תסריט ובימוי: ירדני דפני (י"ב)

בהדרכת יורם שפירא, ראש מגמת קולנוע ביה"ס לאומנויות ע"ש תלמה ילין גבעתיים
מפגש עם היוצרים ודיון בהיבטים חברתיים

"שפת הקולנוע" - ניתוח סרטים בהיבט קולנועי
בהנחיית האמנית והבמאית שירה ריכטר | חדר 1 | 09:00-16:30

הסיפור הקולנועי | חדר 1 | 09:00-10:30 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"ספירלות" - תסריט ובימוי: אמרי קדוש (י"ב)

בהדרכת מיכל פאר, מנהלת מגמת קולנוע תיכון עירוני א' תל אביב
"עולמות מקבילים" - תסריט: רז נוימן בימוי: שקד קליינמן (י"ב)

בהדרכת טל גנוסר, רכז מגמת קולנוע תיכון  "רביבים" ראשון לציון
"המכשפות של אלכס לרנר" - תסריט ובימוי: עמרי בצר (י"ב)

בהדרכת מיכל פאר, מנהלת מגמת קולנוע התיכון העירוני א' תל אביב
"טריפל" - תסריט ובימוי: מיה בן יאיר (י"ב)

בהדרכת עופר טבצ'ניק, ביה"ס התיכון ע"ש אלון רמת השרון
לאחר הצפייה דיון עם היוצרים 

בימוי | חדר 1 | 11:00-12:30 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"התחלות" - תסריט ובימוי: רעות אקוס (י"ב)

בהדרכת סיגל ספרוקט, רכזת קולנוע ויצ"ו הדסים
"אני פה בגלל אישתי" - תסריט: כרם כהנא, מוריה רותם, ועדי בכרך,

בימוי: כרם כהנא (י"ב)
בהדרכת אפרת כהנא בן ברוך, רכזת מגמת תקשורת תיכון דרור ירושלים

"דיוהאן" - תסריט ובימוי: נוגה גולדרייך (י"ב)
בהדרכת עפר פרג ביה"ס חוף הכרמל מעגן מיכאל

"על הקצה" - תסריט ובימוי נוי אביב (י"ב)
בהדרכת אפריל ביטון, רכזת מגמת תקשורת תיכון ע"ש בגין ראש העין

לאחר הצפייה דיון עם היוצרים 

עריכה | חדר 1 | 13:00-14:30 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"באמונה שלמה" - תסריט ובימוי: מיכל מוקדס, קוליה דין (י"ב)

בהדרכת רונית ברוק, רכזת מגמת תקשורת גמנסיה "הרצוג" חולון
"לשיר עליך" - תסריט ובימוי: נתנאל גבאי (י"ב)

בהדרכת גוסבו לויט, מורה מלווה מגמת תקשורת ביה"ס תיכון דור הרצליה
"שחור על גבי לבן" - תסריט ובימוי: הדר אביר (י"ב)

בהדרכת אפריל ביטון, רכזת מגמת תקשורת ביה"ס התיכון ע"ש בגין ראש העין
"אלטרנטיבה" - תסריט ובימוי: אלישע גולני (י"ב)

בהדרכת יורם שפירא, ראש מגמת קולנוע ביה"ס לאומנויות ע"ש תלמה ילין גבעתיים
לאחר הצפייה דיון עם היוצרים 

זויות צילום | חדר 1 | 15:30-16:30 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"ללא שם" - תסריט ובימוי טל הייברגר (י"א)

בהדרכת מיכל פאר, מנהלת מגמת קולנוע תיכון עירוני א תל אביב
"צעד אחר צעד" - תסריט ובימוי: רויטל בן אליהו (י"ב)

בהדרכת איתי קן תור, ביה"ס הרב-תחומי עמק חרוד
"ערש" - תסריט ובימוי: יותם שיבולת (י"ב)

בהדרכת יורם שפירא, ראש מגמת קולנוע ביה"ס לאומנויות ע"ש תלמה ילין 
גבעתיים

"הנחלה של איציק" - תסריט: ניסן שרבתי בימוי: ניר מאיו (י"ב)
בהדרכת איתי מאור, רכז מגמת קולנוע ביה"ס התיכון החדש 

הרצליה
לאחר הצפייה דיון עם היוצרים 


