
סדנאות אמן בנושאי קולנוע
16:30-09:30 (4 מפגשים, כל אחד שעה וחצי) 

תנו לי מקום | חדר 2 |  11:15-12:45 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"בתמיצווש" | תסריט: חן אור, ליאור שרמר, בימוי: שיר אליצור (י"ב)

אילן צרפתי רכז קולנוע תיכון בליך רמת גן | 9.45 ד'
"לשבור את החזיר" | תסריט: חטיה מטרזדה, בן שמואלי, בימוי: חטיה מטרזדה (י"ב)

בהדרכת: הדר קליינמן צדוק, מורה לקולנוע תיכון טכנולוגי נעמת יפו | 13.30 ד'
"שמות של מזל" | תסריט ובימוי: רותם אלעני (י"ב)

בהדרכת גליה שילוח מנהלת מגמת קולנוע תיכון בן צבי קריית אונו | 15 ד'
לאחר הצפייה בסרטים מפגש עם היוצרים/ות ודיון בהיבטים חברתיים

המסע לחלום  | חדר 3 |  13:15-14:45 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"לא רואה ממטר" | תסריט: הודיה שלף, במוי: דור שאלתיאל (י"ב)

בהדרכת: עמירם רומם, מורה מעשי מגמת תקשורת אורט רבין גן יבנה | 8 ד'
"ליצן נשמה" | תסריט: שמחה גבינש, בימוי: מאור אבו חצירה (י"ב)

בהדרכת: אשל לוין רכז מגמת קולנוע אולפנת נווה שרה הרצוג בני ברק | 14.13 ד'
"מבצע גרנדמה" | תסריט: עדי סינגר, רות חסין, טל נדלר, רעות פריד בימוי: עדי 

סינגר (י"ב)
רות  ע"ש  פלך  התיכון  ביה"ס  קולנוע  מגמת  רכזת  יעקבס-ינון,  נורית  בהדרכת: 

קורמן קרית עקרון | 13.07 ד'
לאחר הצפייה בסרטים מפגש עם היוצרים/ות ודיון בהיבטים חברתיים

מתבגרים, זהירות! | חדר 2 |  13:15-14:45 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"עלמה" | תסריט: דנה אהרוניאן, גלי שלכת, טליה כץ, ארז ברקוביץ', בימוי: דנה 

אהרוניאן (י"ב)
בהדרכת: איתי קן תור רכז מגמת קולנוע ביה"ס הרב תחומי עמק חרוד | 9 ד' 

"שחר חדש" | תסריט ובימוי: רן דה לנגה (ט')
בהדרכת: רונן צח,  רכז מגמת קולנוע קמפוס אריסון לאומנויות תל אביב | 17.44 ד'

"אבודה" | תסריט: מיה קורן, הלן אירמייזאב, בימוי: מאיה קורן (י"ב)
בהדרכת: אסף שחר, רכז מגמת תקשורת תיכון בית אליעזר | 16 ד'

לאחר הצפייה בסרטים מפגש עם היוצרים/ות ודיון בהיבטים חברתיים
מי אני?! | חדר 3 |  15:00-16:30 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 

"משבר" | תסריט: ריקי צרויה, בימוי: ספיר סבג (י"ב)
בהדרכת: תמר ווישניצר-חביב, מורה לקולנוע מגמת קולנוע ביה"ס אורט ליילנטל 

רמלה | 12 ד'
"בא מעפר" | תסריט: רוני גוברי, אלה בן אוריאל, נעמה סוד בימוי: רוני גוברי (י"ב)

בהדרכת: יעקב פרידלנד מרכז מגמת קולנוע אולפנת קריית ארבע | 12.40 ד'
"עיר זרה" | תסריט: סטאצ'ין טייצ'ו, טדלה מולה, בימוי: סטאצ'ין טייצ'ו (י"ב)

"אילת  לבנות  הדתי  הנוער  כפר  קולנוע  מגמת  רכזת  שפרינגוט  גלית  בהדרכת: 
השחר" מושב יונתן רמת הגולן | 11 ד'

לאחר הצפייה בסרטים מפגש עם היוצרים/ות ודיון בהיבטים חברתיים
שינוי זה בידיים שלי? | חדר 2 | 15:00-16:30 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 

"נתינה זו לא מילה גסה" | בימוי: עופר טסלר (י"ב)
התיכונית  הישיבה  תקשורת  מגמת  לתקשורת  מורה  בלבסלג,  הילה  בהדרכת: 

אורט טבריה | 8.23 ד'
"עת ספוד ועת רקוד" | תסריט ובימוי: אורי ריינר, יהודה עמנואל (י"ב)

בהדרכת: יעקב פרידלנד מרכז מגמת קולנוע ישיבת נווה שמואל אפרתה | 15 ד'
"מה יגידו" | תסריט: רותם מיכאלוביץ', בימוי: מיתר אוחיון (י"א)

בהדרכת: אורלי בן הרוש רכזת המגמה ודוד קדמון מורה להפקות טלוויזיה מגמת 
תקשורת תיכון מקיף ע"ש רוגוזין קריית אתא | 9.23 ד'

לאחר הצפייה בסרטים מפגש עם היוצרים/ות ודיון בהיבטים חברתיים

מועדון טייסת (180 מקומות)
"נפגש בעבודה" | סדנת אמן 
עם במאי הקולנוע אבי נשר 

("סוף העולם שמאלה", "פלאות")
מפגש עם הבמאי והיוצר התיעודי 

רונן ישראלסקי

חדר מראות - 3 מפגשים (65 מקומות), 
שחקן/מרואיין מול מצלמה | 

עקרונות המשחק מול מצלמה גם בראיון 
דוקומנטארי בהדרכת יגאל בן אהרון

מבואת קרקע - 3 מפגשים (50 מקומות), 
איפור מול מצלמה | פתרונות ליצירת 

אפקטים בתנאי השטח
בהדרכת יסמין מגן אליעזר

חדר הנצחה (45 מקומות)
משחק מול מצלמה | סדנא מעשית

בהדרכת: רויטל ישראסקי 
בשיטת לי סטרסברג

משרד החינוך
מנהל חברה ונוער

מחוז ת“א

משרד החינוך
מנהל חברה ונוער
המינהל הפדגוגי  

הפקוח על יישום חוק זכויות התלמיד/ה 
 אגף אמנויות | אגף רוח וחברה  

הפיקוח על הקולנוע | הפיקוח על התקשורת
  

הפקה: משרד החינוך, מנהל חברה ונוער מחוז ת"א, עיריית הרצליה, אגף החינוך 
והרווחה, המחלקה לתרבות נוער וספורט, התיאטרון העירוני מנהל התיאטרון 
העירוני: יניב גוטווירט יוזמת ומייסדת: דידה לבנדובסקי ז"ל - התיאטרון העירוני, 
עיריית הרצליה ניהול אומנותי של הפסטיבל: אורנה ספיר קם - מנחת אומנויות, 
מנהל חברה ונוער, מחוז תל אביב מזכירת ההפקה: אביטל סגל - התיאטרון 
העירוני, עיריית הרצליה ניהול פדגוגי: הדרה ספרא - מרכז הדרכה, מחוז תל 
יעוץ מקצועי: דורית בלין - המפקחת על לימודי  אביב, מנהל חברה ונוער 
התקשורת והקולנוע במשרד החינוך, ניר רמון - מנהל סינמטק הרצליה וטובה בן
הפקת  החינוך  במשרד  התלמיד/ה  זכויות  חוק  על  ארצית  מפקחת   - ארי 
שידורים מקדימים: ערוץ 98 ניהול טכני: ליאור - שובל פתרונות מולטי מדיה 
עיצוב תוכניה: ישוב הפקות ומדיה ניהול אולמות: בית חיל האויר הרצליה 

- הכניסה חופשית -
לפרטים: 

התיאטרון העירוני, עיריית הרצליה
טל' - 09-9628605

"ערוץ 98 - טלוויזיה קהילתית" ב-
* ייתכנו שינויים בתוכנית

הטקס יכלול חלוקת תעודות למשתתפים ופרסים למצטיינים על 
פי סוגות, ועל פי השגים מקצועיים, כמו כן יוענק ציון לשבח מטעם 
עיריית הרצליה, פרס הפיקוח על חוק זכויות התלמיד/ה במשרד 

החינוך ביוזמת המפקחת הגב' טובה בן ארי  ופרס הסינמטק.

כל הסרטים ישודרו בערוץ 98 במהלך כל חודש ינואר, 
כל יום מלבד יום ו' בשעה 22:00 

לראשונה יבחר חביב הקהל בהצבעה בעמוד 
הפייסבוק של הערוץ "ערוץ 98 - טלוויזיה קהילתית"

סדנה א' | 09:30-11:00 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"67" | תסריט קבוצתי בימוי: נורה ננוב (י"ב)

בהדרכת: רונן צח,  רכז מגמת קולנוע תיכון הראשונים הרצלייה | 13.57 ד'
"אודישן" | תסריט ובימוי: יותם גלפז (י"ב)

בהדרכת: עופר טבצ'ניק, רכז מגמת קולנוע ביה"ס תיכון אלון רמת השרון | 12 ד'
 "אקווריום" | תסריט: איילון יחיאל, ניצן שחר, דולב רונן בימוי: איילון יחיאל (י"ב)

בהדרכת: אביטל קורן בנאקוט, רכזת מגמת קולנוע ומורה מעשית מגמת קולנוע 
בית חינוך ע"ש רבין כפר סבא | 13 ד'

מיד לאחר הצפייה דיון עם היוצרים/ות
סדנה ב' | 11:15-12:45 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 

"מלאכים בגהינום" | בימוי: מונה גדבאן (י"ב)
מגמת  המגמה,  רכזת  עבדאלחק,  אמאני  מעשי,  מורה  סעד  כמיל  בהדרכת: 

תקשורת תיכון חורפיש | 12 ד'
ליאור  בימוי:  מלכה,  קורל  תסריט:   | במקדונאלד'ס"  עוצרים  לאושוויץ  "בדרך 

תמאם (י"ב)
השרון  טכנולוגי  תיכון  תקשורת  מגמת  לקולנוע  מורה  פינחסוב  עופר  בהדרכת: 

נעמת הוד השרון | 15 ד'
"סימני שאלה" | בימוי: יפעת שגיא (י"ב)

בהדרכת: טליה פיש רכזת מגמת תקשורת אולפנת צביה הרצליה | 17.43 ד'
מיד לאחר הצפייה דיון עם היוצרים/ות

סדנה ג' | 13:15-14:45 | המפגש יכלול צפייה בסרטים:
"אגם החלילנית" | תסריט: עוז ראובני בימוי: קובי פלוטקין (י"ב)

בהדרכת: רועי שר, רכז מגמת קולנוע ביה"ס תיכון ע"ש מיי בויאר ירושלים | 12 ד'
"בחור כארז" | תסריט: טליה קחטה, בימוי: ליאור סדקה (י"ב)

בהדרכת: גדי פורת, מורה לתקשורת אולפנת שח"ם קריית אתא | 12 ד'
"המחיר לכסף" | תסריט: שחם יוסף, בימוי: שלמה ריימן (י"ב)

בהדרכת: אשל לוין, רכז מגמת קולנוע ישיבת שעלי תורה בית שמש | 14.59 ד'
מיד לאחר הצפייה דיון עם היוצרים/ות

סדנה ד' | 15:00-16:30 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"Game over" | בימוי: אריאלה אקרמן (י"ב)

בהדרכת: אסף שחר רכז מגמת תקשורת תיכון חדרה | 16 ד'
"על הספסל" | בימוי: קרן ראונר (י"ב)

בהדרכת: מוטי כהן רכז מגמת תקשורת ביה"ס תיכון היובל הרצליה (12 ד')
"Rubber band girl" | תסריט:  נועה אוסליבן, יעל שוהם, בימוי: יעל שוהם (י"ב) | 3.58 ד'

בהדרכת: ליאת קפלן שטיינברג, רכזת מגמת קולנוע ביה"ס הרטוב צורעה 
"Not going any where" | תסריט ובימוי: נעם ספרוקט (י"ב) | 3.42 ד'

בהדרכת: ליאת קפלן שטיינברג, רכזת מגמת קולנוע ביה"ס הרטוב צורעה 
מיד לאחר הצפייה דיון עם היוצרים/ות

בנושא: 
"כולם/ן נכנסים/ות לפריים?" 

- שונים/ות ושווים/ות
יום ד' 05.2.2014 ה' אדר א' תשע"ד

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

מחוז ת"א

האתגרים בעשייה הקולנועית
חדר 1  (70 מקומות) | 09:30-16:30

בהנחיית שירה ריכטר, אמנית וקולנוענית אקטיביסטית

טקס סיום | אודיטוריום 16:30 (240 מקומות) 



הישובים המשתתפים בפסטיבל 2014: אפרת | ישיבת נווה שמואל, אשדוד | תיכון מקיף ו' , באר טוביה | תיכון איזורי, בית אליעזר | ביה"ס תיכון, בית שמש  |  ישיבת שעלי תורה, בני ברק | אולפנת נווה שרה 
הרצוג, גבעתיים | ביה"ס ע"ש תלמה ילין, גן יבנה | אורט רבין, הוד השרון  |  נעמת טכנולוגי, הרצליה | תיכון ראשונים, תיכון היובל,אולפנת צביה, חדרה | ביה"ס תיכון, חורפייש | תיכון מקיף,  טבריה | הישיבה התיכונית 
אורט,  ירושלים | תיכון ע"ש בויאר, תיכון פיסגת זאב, יפו | תיכון נעמת, כפר  סילבר | ביה"ס תיכון, פר סבא | תיכון רבין, מעלה אדומים | אמי"ת בנות, נחם | ישיבת אמי"ת נחשון,  נתיבות | מקיף "דרכא", עמק חרוד |  
ביה"ס הרב תחומי , פתח-תקווה | תיכון גולדה, תיכון בן- גוריון, תיכון ברנר, צרעה | תיכון הרטוב, קרית אתא  | מקיף רוגוזין,אולפנית שח"ם, קרית  אונו | תיכון  בן צבי, קרית  עקרון  | ביה"ס התיכון פלך ע"ש רות קורמן, 
 | השרון  רמת  השחר,  איילת  לבנות  הנוער  כפר   | הגולן  רמת  בליך,  תיכון   | גן  רמת  ליילנטל,  אורט   | רמלה  צביה,  אולפנת   | רבבה  בגין,  תיכון   | העין  ראש  ארבע,  קריית  אולפנת   | ארבע  קריית 
רבין תיכון   | תלמונד  לאומנויות,  אריסון  קמפוס  העתים,  ביכורי  ת"א  סינמטק  תקשורת  מרכז   | אביב  תל  תיכון,  ביה"ס   | שוהם  אוסטרובסקי,  תיכון   | רעננה  רוטברג,  תיכון  אלון,  תיכון  ביה"ס 

"הולך אתך" | במוי: גל בלומשטיין (י"ב)
בהדרכת: אורית פרץ, רכזת מגמת תקשורת תיכון ברנר פתח תקווה 

שהוריו  גפיו  בארבע  הנכה  הפעוט  נכדו  עם  פלסטיני  סב  בין  דופן  יוצא  קשר 
העזתים וויתרו עליו בתוקף הנסיבות. הם גרים ב-3 השנים האחרונות בביה"ח תל 

השומר, סרט על אהבה ללא תנאי | 14.58 ד'
"בתוך אדם אחד" | תסריט ובימוי: ליאת אוארבך (י"ב)

פ"ת  גוריון  בן  תיכון  וטלוויזיה  תקשורת  מגמת  רכזת  תבור,  ענת  בהדרכת 
סיפורו של נער שאומץ ע"י משפחה חרדית, החוזר בשאלה ומחליט לשנות 
נוגעת  בדרך  מועלות  הקשה  לתהליך  הנדרשות  הנפש  תעצומות  מינו.  את 

ומפתיעה |  14.5  ד'     
לאחר הצפייה יתקיים דיון עם היוצרים/ות על הדילמות שעלו בסרטים 

לגעת בקושי | חדר 3 | 11.00 -09.30 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"החיים מזווית אחרת" | בימוי: גל ברנצ'בסקי (י"ב)

בהדרכת הדר דהן רכזת מגמת תקשורת ביה"ס גולדה פתח תקווה | 15 ד'
"אני הבן שלך" | תסריט ובימוי: חן מימון (י"ב)

בהדרכת אפי ברקוביץ' רכז מגמת תקשורת-קולנוע ביה"ס תיכון רוטברג 
רמת השרון | 13.11 ד'

"אחריי, רוברט" | במוי: מעיין אלמקיאס (י"ב)
בהדרכת עודד קסירר רכז מגמת תקשורת תיכון מקיף ו' אשדוד | 9 ד'

לאחר הצפייה בסרטים מפגש עם היוצרים/ת ודיון בהיבטים חברתיים
אני יוצר/ת זהות!? | חדר 2 | 11.00 - 09.30 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 

"אני קווקאזית ישראלית" | תסריט ובימוי: קריסטינה סטבצ'וק (י"ב)
בהדרכת: רונית איפרגן, מורה לתקשורת מעשית מגמת תקשורת "דרכא" נתיבות | 13 ד'

"להיות יהודי" | תסריט ובימוי: אניס מיסה הדס (י"ב)
בהדרכת: תמר אפרתי, מורה מעשית, ביה"ס אמי"ת בנות מעלה אדומים | 13.10 ד'

"יוסרא" | תסריט ובימוי: פרויקט יוצרים מצוינות בקולנוע מרכז ערבי יהודי יפו
בהדרכת: עודד בג'יו, מנחה עירוני לתקשורת עיריית תל אביב יפו | 5 ד'

"קרעים" | תסריט ובימוי: אוריאל שאולזון (י"א)
בהדרכת: שלמה ליפשיץ מורה להפקות ישיבת אמי"ת נחשון מושב נחם | 13.16 ד'
לאחר הצפייה בסרטים מפגש עם היוצרים/ת ודיון בהיבטים חברתיים

עושים אחרת | חדר 3 | 11:15-12:45 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"דרך חלופית" | תסריט: קבוצתי, בימוי: רוני שטיינמן (י"ב)

בהדרכת: ערן ליבני, רכז מגמת קולנוע תיכון שוהם | 14.44 ד'
"חביבת המורה" | תסריט: ליהי הרשנבלום, בימוי: עינבר דולינקו (י"ב)

בהדרכת: אבינועם ממנוב מרכז מגמת קולנוע תיכון אובטרובסקי רעננה | 12.24 ד'
"יש לי ילדה בת שנה" | תסריט ובימוי: לורה פייר (י"ב)

בהדרכת: אייל אסרף רכז מגמת תקשורת כפר סילבר | 14 ד'
לאחר הצפייה בסרטים מפגש עם היוצרים/ת ודיון בהיבטים חברתיים

רק אני שווה! | אודיטוריום | 11.00 -09.30 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"סרט תיכוניסטים מעפאן" | תסריט ובימוי: אליה יעקב (י"ב)

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

סאטירה על הבדלי התרבויות בין בני נוער בבית הספר, ההיפסטרים נגד "הדחויים". 
חלום בלהות סוריאליסטי מצחיק ומפתיע | 18.00 ד'

"להכיר מקרוב" | בימוי: ללי טולדאנו (י"ב) 
בהדרכת: שלומית אסולין רכזת מגמת קולנוע, אולפנת צבייה, רבבה  

 - היום  חיי  משותף.  בבית  וחילוני  דתי  חיים  אורך  מקיימים  שבה  אחת  משפחה 
וויתור המורכב מרגעים לא  יום מתנהלים תוך כיבוד הדדי אך עם הרבה לבטים 

פשוטים | 12.39 ד' 
"עולם הפוך" | תסריט ובימוי: פרויקט יוצרים מצוינות בקולנוע מרכז מנהיגות לב יפו

בהדרכת: עודד בג'יו, מנחה עירוני לתקשורת עיריית תל אביב יפו
מה היה קורה אם הגזענות הייתה עובדת הפוך?... הסרט מתאר סיטואציות בהם 

יש היפוך תפקידים בין עולים ממוצא אתיופי לבין ה"ישראלים" | 7 ד'
לאחר הצפייה יתקיים דיון עם היוצרים/ות על הדילמות שעלו בסרטים 
בוחר להיות שונה! | אודיטוריום | 12.45 -11.15 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 

"דאמפסטר" | בימוי: איתי אקנין (י"ב)
בהדרכת: אפריל ביטון, רכזת מגמת תקשורת תיכון ע"ש בגין ראש העין

יוצר צעיר שהחליט לא לשתף פעולה עם העולם המסחרי המונע ע"י הכסף. ניזון 
חינם  הופעות  נותן  ברחוב,  שמצא  במה  ביתו  את  ומרהט  מתלבש  אשפה  מפחי 

ומאמין שהנתינה תפרנס אותו | 11.22 ד'
"אולפאת' " | תסריט: ענת עוזר, בימוי: איתי טרנר (י"ב)

בהדרכת: אמירה בז'רנו רכזת מגמת תקשורת תיכון רבין תל מונד
לה  גרם  ומה  חייה  ספור  את  מספרת  מחיפה  ערביה  ספורט  מדריכת  אולפא'ת, 
יהודי  נוער  בין  הלבבות  קרוב  נושא  את  המדגישים  בספורט  פרויקטים  להקים 

וערבי | 9.43 ד'
"מול כל העולם" | בימוי: ירדן פסח (י"ב)

בהדרכת: עודד קסירר מורה מסלול טלויזיה תיכון אזורי באר טוביה
מחיר  פעם  לא  ומשלם  ובנחישות  באומץ  החריגה  דרכו  את  שמפלס  בטן  רקדן 
ומרגיש  חייו  דרך  את  מקבל  שלא  מאביו  נתק  עם  מתמודד  בחירותיו.  על  כבד 

שהמימוש העצמי מקנה כוח להתמודד עם כל קושי | 13 ד'
לאחר הצפייה יתקיים דיון עם היוצרים/ות על הדילמות שעלו בסרטים 

כולנו שונים | אודיטוריום | 14.45 -13.15 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"את זאת אני" | בימוי: סמאח אמיר (י"ב)

בהדרכת: רחל דמרי רכזת מגמת קולנוע תיכון פיסגת זאב, ירושלים 
סמאח  בתיכון.  יחד  שלומדות  וערביה  יהודיה  לליאן,  סמאח  בין  אמיצה  חברות 
הפערים  על  לגשר  שמצליחה  חברות  זאב.  בפסגת  גרה  וליאן  חנינא  בבית  גרה 

התרבותיים ועל הסכסוך בין העמים | 15 ד'

בני נוער יקרים ואנשי חינוך,
אנו שמחים להזמינכם לפסטיבל הרצליה לסרטי נוער 2014, בנושא: "כולם/ן נכנסים/ות לפריים?" - שונים/ות ושווים/ות. באמצעות הסרטים של בני הנוער יעלו במפגשים 

דילמות הקשורות בנושא. הפסטיבל מופק ע"י מנהל חברה ונוער ועיריית הרצליה.
זהו מפגש של נוער יוצר סרטים מכל הארץ עם הנוער בהרצלייה- העיר שבה נוסדה תעשיית הקולנוע הישראלית ועד היום מהווים בה אולפני הקולנוע והטלוויזיה מקור משיכה 

והשראה ליצירה.
גם השנה שותף בפסטיבל ערוץ 98 אשר ישדר חודש לפני האירוע את כל הסרטים שהוגשו, כמו כן תיערך הצבעה בעמוד הפייסבוק של הערוץ לבחירת חביב הקהל שיוכתר 

בפסטיבל. במסגרת הפסטיבל מתקיימים דיונים בתכני הסרטים, בהשתתפות היוצרים. זו היא במה ייחודית להעלאת נושאים המעסיקים את הנוער. 
השנה יערכו הדיונים בנוכחות אנשי חינוך, אנשי תקשורת וקולנוענים. במקביל יתקיימו סדנאות מעשיות בתחומי היצירה הקולנועית העכשווית  בהשתתפות אנשי מקצוע 

מהמובילים בתחומם בארץ.
האירוע הנו מפגש בשבילכם ולמענכם, והוא מזמן לכם הרחבת אופקים לא שגרתית.

בברכת צפייה מהנה ובהצלחה.
מר יהודה בן עזרא

עוזר ויועץ ראש העיר
ס. ראש אגף החינוך והרווחה

ומנהל המח‘ לתרבות לנוער ולספורט

גב' חנה שורץ                                                                 
מנהלת מינהל חברה ונוער                                                 

מחוז תל אביב
משרד החינוך

"כולם/ן נכנסים/ת לפריים?" - שונים/ות ושווים/ות 
אודיטוריום (240 מקומות) | 14:45-09:30 

בהנחיית: העיתונאי קובי אריאלי

"סרט ויוצריו" 
חדר 2 (45 מקומות) | חדר 3 (30 מקומות) | 16:30-09:30 

בהנחיית מנחי מנהל חברה ונוער

 פסטיבל הרצלייה לסרטי נוער בנושא: "כולם/ן נכנסים/ות לפריים?" - שונים/ות ושווים/ות

שעה

אודיטוריום 
(240 מ') 

"כולם/ן נכנסים/ות 
לפריים?" - שונים/ות 

ושווים/ות
דיון בהיבטים 

חברתיים בהנחיית 
העיתונאי קובי 

אריאלי

חדר 3 (30 מ') 
סרט ויוצריו

דיון בהיבטים 
חברתיים

בהנחיית מנחי 
מנהל חברה 

ונוער

חדר 2 (45 מ')
סרט ויוצריו

דיון בהיבטים חברתיים
בהנחיית מנחי מנהל 

חברה ונוער

חדר  1 (70 מ')
האתגרים בעשייה 

הקולנועית
הקרנת הסרטים 

ושיח עם היוצרים/ות 
בהשתתפות הקהל 
מנחה: שירה ריכטר.
אמנית וקולנוענית 

אקטיביסטית

חדר מראות 
סדנת אמן

שחקן/מרואיין מול 
מצלמה

בהדרכתו של
יגאל בן אהרון

מ.טייסת 
(180 מ')
"נפגש 

בעבודה"
סדנאות אמן 

אבי נשר
רונן ישראלסקי

מבואת 
קרקע
(50 מ')

סדנת איפור 
קולנוע

בהדרכת 
יסמין מגן 

אליעזר

חדר הנצחה 
(45 מ')

סדנת אמן
משחק מול 

מצלמה בשיטת 
לי סטרסברג

בהדרכתה של
רויטל ישראלסקי

התכנסות והרשמה במבואה של ההיכל09.00
        09.30-

אולפן פתוח במבואת ההיכל | תוכלו לקיים שיחה מצולמת עם יוצרים/ות ומורים/ות. השיחה תשודר על מסכים בהיכל ובערוץ 15:30.98

09.30

רק אני שווה! 
צפייה בסרטים:

"סרט תיכוניסטים מעפן"
"להכיר מקרוב"

"עולם הפוך"
דיון בהנחיית 

העיתונאי קובי 
אריאלי

לגעת בקושי
צפייה בסרטים:
"החיים מזווית 

אחרת"
"אני הבן שלך"
"אחרי רוברט"

דיון עם היוצרים/ות

אני יוצר/ת זהות?!
צפייה בסרטים:
"אני קווקזית 

ישראלית"
"להיות יהודי"

"יוסרא"
"קרעים"

דיון עם היוצרים/ות

סדנה א'
צפייה בסרטים:

"67"
"אודישן"

"אקווריום"
דיון עם היוצרים/ות

שחקן/מרואיין 
מול מצלמה

סדנה מעשית 
בהדרכתו של יגאל 

בן אהרון

ניו מדיה 
וטכנולוגיה 

חדשה
עם הבמאי 

והיוצר 
הדקומנטרי רונן 

ישראלסקי

משחק מול 
מצלמה

סדנה מעשית 
בהדרכתה של

רויטל ישראלסקי

11.15

בוחר להיות שונה!
צפייה בסרטים:

"דאמפסטר"
"אולפא'ת"

"מול כל העולם"
דיון בהנחיית 

העיתונאי קובי 
אריאלי

עושים אחרת
צפייה בסרטים:
"דרך חלופית"

"חביבת המורה"
"יש לי ילדה בת 

שנה"
דיון עם היוצרים/ות

תנו לי מקום
צפייה בסרטים:

"בת מצווש"
"לשבור את החזיר"

"שמות של מזל"
דיון עם היוצרים/ות

סדנה ב'
צפייה בסרטים 

"מלאכים בגהנום"
"בדרך לאושוויץ 

עוצרים במקדונאלדס"
"סימני שאלה"

דיון עם היוצרים/ות

שחקן/מרואיין 
מול מצלמה

סדנה מעשית 
בהדרכתו של יגאל 

בן אהרון

ניו מדיה 
וטכנולוגיה 

חדשה
עם הבמאי 

והיוצר 
הדקומנטרי רונן 

ישראלסקי

סדנת איפור 
קולנוע

בהדרכת 
יסמין מגן 

אליעזר

משחק מול 
מצלמה

סדנה מעשית 
בהדרכתה של

רויטל ישראלסקי

13.15

כולנו שונים
צפייה בסרטים:
 "את זאת אני"

"הולך אתך"
"בתוך אדם אחד"

דיון בהנחיית 
העיתונאי קובי 

אריאלי

המסע אל 
החלום

צפייה בסרטים:
"לא רואה 

ממטר"
"מבצע גרנדמה"

"ליצן נשמה"
דיון עם היוצרים/ות

מתבגרים, בזהירות!
צפייה בסרטים:

"שחר חדש"
"עלמה"
"אבודה"

דיון עם היוצרים/ות

סדנה ג'
צפייה בסרטים: 
"אגם החלילנית"

"בחור כארז"
"המחיר לכסף"
דיון עם היוצרים/ות

שחקן/מרואיין 
מול מצלמה

סדנה מעשית 
בהדרכתו של יגאל 

בן אהרון

סדנת אמן
מפגש עם 

במאי הקולנוע
אבי נשר 
("פלאות")

סדנת איפור 
קולנוע

בהדרכת 
יסמין מגן 

אליעזר

משחק מול 
מצלמה

סדנה מעשית 
בהדרכתה של

רויטל ישראלסקי

15.00

מי אני?
צפייה בסרטים:

"משבר"
"בא מעפר"
"עיר זרה"

דיון עם היוצרים/ות

שינוי זה בידיים שלי?
צפייה בסרטים:

"נתינה זו לא מילה גסה"
"עת ספוד ועת רקוד""

"מה יגידו"
דיון עם היוצרים/ות

סדנה ד'
צפייה בסרטים:
"Game over"
"על הספסל"

"Rubber band girl"
"Not going
any where"

סדנת אמן
מפגש עם במאי 

הקולנוע 
אבי נשר

סדנת איפור 
קולנוע

בהדרכת 
יסמין מגן 

אליעזר

משחק מול 
מצלמה

סדנה מעשית 
בהדרכתה של

רויטל ישראלסקי

באודיטוריום (240 מקומות) | טקס סיום, חלוקת תעודות השתתפות ופרסים למצטיינים16.30



הישובים המשתתפים בפסטיבל 2014: אפרת | ישיבת נווה שמואל, אשדוד | תיכון מקיף ו' , באר טוביה | תיכון איזורי, בית אליעזר | ביה"ס תיכון, בית שמש  |  ישיבת שעלי תורה, בני ברק | אולפנת נווה שרה 
הרצוג, גבעתיים | ביה"ס ע"ש תלמה ילין, גן יבנה | אורט רבין, הוד השרון  |  נעמת טכנולוגי, הרצליה | תיכון ראשונים, תיכון היובל,אולפנת צביה, חדרה | ביה"ס תיכון, חורפייש | תיכון מקיף,  טבריה | הישיבה התיכונית 
אורט,  ירושלים | תיכון ע"ש בויאר, תיכון פיסגת זאב, יפו | תיכון נעמת, כפר  סילבר | ביה"ס תיכון, פר סבא | תיכון רבין, מעלה אדומים | אמי"ת בנות, נחם | ישיבת אמי"ת נחשון,  נתיבות | מקיף "דרכא", עמק חרוד |  
ביה"ס הרב תחומי , פתח-תקווה | תיכון גולדה, תיכון בן- גוריון, תיכון ברנר, צרעה | תיכון הרטוב, קרית אתא  | מקיף רוגוזין,אולפנית שח"ם, קרית  אונו | תיכון  בן צבי, קרית  עקרון  | ביה"ס התיכון פלך ע"ש רות קורמן, 
 | השרון  רמת  השחר,  איילת  לבנות  הנוער  כפר   | הגולן  רמת  בליך,  תיכון   | גן  רמת  ליילנטל,  אורט   | רמלה  צביה,  אולפנת   | רבבה  בגין,  תיכון   | העין  ראש  ארבע,  קריית  אולפנת   | ארבע  קריית 
רבין תיכון   | תלמונד  לאומנויות,  אריסון  קמפוס  העתים,  ביכורי  ת"א  סינמטק  תקשורת  מרכז   | אביב  תל  תיכון,  ביה"ס   | שוהם  אוסטרובסקי,  תיכון   | רעננה  רוטברג,  תיכון  אלון,  תיכון  ביה"ס 

"הולך אתך" | במוי: גל בלומשטיין (י"ב)
בהדרכת: אורית פרץ, רכזת מגמת תקשורת תיכון ברנר פתח תקווה 

שהוריו  גפיו  בארבע  הנכה  הפעוט  נכדו  עם  פלסטיני  סב  בין  דופן  יוצא  קשר 
העזתים וויתרו עליו בתוקף הנסיבות. הם גרים ב-3 השנים האחרונות בביה"ח תל 

השומר, סרט על אהבה ללא תנאי | 14.58 ד'
"בתוך אדם אחד" | תסריט ובימוי: ליאת אוארבך (י"ב)

פ"ת  גוריון  בן  תיכון  וטלוויזיה  תקשורת  מגמת  רכזת  תבור,  ענת  בהדרכת 
סיפורו של נער שאומץ ע"י משפחה חרדית, החוזר בשאלה ומחליט לשנות 
נוגעת  בדרך  מועלות  הקשה  לתהליך  הנדרשות  הנפש  תעצומות  מינו.  את 

ומפתיעה |  14.5  ד'     
לאחר הצפייה יתקיים דיון עם היוצרים/ות על הדילמות שעלו בסרטים 

לגעת בקושי | חדר 3 | 11.00 -09.30 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"החיים מזווית אחרת" | בימוי: גל ברנצ'בסקי (י"ב)

בהדרכת הדר דהן רכזת מגמת תקשורת ביה"ס גולדה פתח תקווה | 15 ד'
"אני הבן שלך" | תסריט ובימוי: חן מימון (י"ב)

בהדרכת אפי ברקוביץ' רכז מגמת תקשורת-קולנוע ביה"ס תיכון רוטברג 
רמת השרון | 13.11 ד'

"אחריי, רוברט" | במוי: מעיין אלמקיאס (י"ב)
בהדרכת עודד קסירר רכז מגמת תקשורת תיכון מקיף ו' אשדוד | 9 ד'

לאחר הצפייה בסרטים מפגש עם היוצרים/ת ודיון בהיבטים חברתיים
אני יוצר/ת זהות!? | חדר 2 | 11.00 - 09.30 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 

"אני קווקאזית ישראלית" | תסריט ובימוי: קריסטינה סטבצ'וק (י"ב)
בהדרכת: רונית איפרגן, מורה לתקשורת מעשית מגמת תקשורת "דרכא" נתיבות | 13 ד'

"להיות יהודי" | תסריט ובימוי: אניס מיסה הדס (י"ב)
בהדרכת: תמר אפרתי, מורה מעשית, ביה"ס אמי"ת בנות מעלה אדומים | 13.10 ד'

"יוסרא" | תסריט ובימוי: פרויקט יוצרים מצוינות בקולנוע מרכז ערבי יהודי יפו
בהדרכת: עודד בג'יו, מנחה עירוני לתקשורת עיריית תל אביב יפו | 5 ד'

"קרעים" | תסריט ובימוי: אוריאל שאולזון (י"א)
בהדרכת: שלמה ליפשיץ מורה להפקות ישיבת אמי"ת נחשון מושב נחם | 13.16 ד'
לאחר הצפייה בסרטים מפגש עם היוצרים/ת ודיון בהיבטים חברתיים

עושים אחרת | חדר 3 | 11:15-12:45 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"דרך חלופית" | תסריט: קבוצתי, בימוי: רוני שטיינמן (י"ב)

בהדרכת: ערן ליבני, רכז מגמת קולנוע תיכון שוהם | 14.44 ד'
"חביבת המורה" | תסריט: ליהי הרשנבלום, בימוי: עינבר דולינקו (י"ב)

בהדרכת: אבינועם ממנוב מרכז מגמת קולנוע תיכון אובטרובסקי רעננה | 12.24 ד'
"יש לי ילדה בת שנה" | תסריט ובימוי: לורה פייר (י"ב)

בהדרכת: אייל אסרף רכז מגמת תקשורת כפר סילבר | 14 ד'
לאחר הצפייה בסרטים מפגש עם היוצרים/ת ודיון בהיבטים חברתיים

רק אני שווה! | אודיטוריום | 11.00 -09.30 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"סרט תיכוניסטים מעפאן" | תסריט ובימוי: אליה יעקב (י"ב)

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

סאטירה על הבדלי התרבויות בין בני נוער בבית הספר, ההיפסטרים נגד "הדחויים". 
חלום בלהות סוריאליסטי מצחיק ומפתיע | 18.00 ד'

"להכיר מקרוב" | בימוי: ללי טולדאנו (י"ב) 
בהדרכת: שלומית אסולין רכזת מגמת קולנוע, אולפנת צבייה, רבבה  

 - היום  חיי  משותף.  בבית  וחילוני  דתי  חיים  אורך  מקיימים  שבה  אחת  משפחה 
וויתור המורכב מרגעים לא  יום מתנהלים תוך כיבוד הדדי אך עם הרבה לבטים 

פשוטים | 12.39 ד' 
"עולם הפוך" | תסריט ובימוי: פרויקט יוצרים מצוינות בקולנוע מרכז מנהיגות לב יפו

בהדרכת: עודד בג'יו, מנחה עירוני לתקשורת עיריית תל אביב יפו
מה היה קורה אם הגזענות הייתה עובדת הפוך?... הסרט מתאר סיטואציות בהם 

יש היפוך תפקידים בין עולים ממוצא אתיופי לבין ה"ישראלים" | 7 ד'
לאחר הצפייה יתקיים דיון עם היוצרים/ות על הדילמות שעלו בסרטים 
בוחר להיות שונה! | אודיטוריום | 12.45 -11.15 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 

"דאמפסטר" | בימוי: איתי אקנין (י"ב)
בהדרכת: אפריל ביטון, רכזת מגמת תקשורת תיכון ע"ש בגין ראש העין

יוצר צעיר שהחליט לא לשתף פעולה עם העולם המסחרי המונע ע"י הכסף. ניזון 
חינם  הופעות  נותן  ברחוב,  שמצא  במה  ביתו  את  ומרהט  מתלבש  אשפה  מפחי 

ומאמין שהנתינה תפרנס אותו | 11.22 ד'
"אולפאת' " | תסריט: ענת עוזר, בימוי: איתי טרנר (י"ב)

בהדרכת: אמירה בז'רנו רכזת מגמת תקשורת תיכון רבין תל מונד
לה  גרם  ומה  חייה  ספור  את  מספרת  מחיפה  ערביה  ספורט  מדריכת  אולפא'ת, 
יהודי  נוער  בין  הלבבות  קרוב  נושא  את  המדגישים  בספורט  פרויקטים  להקים 

וערבי | 9.43 ד'
"מול כל העולם" | בימוי: ירדן פסח (י"ב)

בהדרכת: עודד קסירר מורה מסלול טלויזיה תיכון אזורי באר טוביה
מחיר  פעם  לא  ומשלם  ובנחישות  באומץ  החריגה  דרכו  את  שמפלס  בטן  רקדן 
ומרגיש  חייו  דרך  את  מקבל  שלא  מאביו  נתק  עם  מתמודד  בחירותיו.  על  כבד 

שהמימוש העצמי מקנה כוח להתמודד עם כל קושי | 13 ד'
לאחר הצפייה יתקיים דיון עם היוצרים/ות על הדילמות שעלו בסרטים 

כולנו שונים | אודיטוריום | 14.45 -13.15 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"את זאת אני" | בימוי: סמאח אמיר (י"ב)

בהדרכת: רחל דמרי רכזת מגמת קולנוע תיכון פיסגת זאב, ירושלים 
סמאח  בתיכון.  יחד  שלומדות  וערביה  יהודיה  לליאן,  סמאח  בין  אמיצה  חברות 
הפערים  על  לגשר  שמצליחה  חברות  זאב.  בפסגת  גרה  וליאן  חנינא  בבית  גרה 

התרבותיים ועל הסכסוך בין העמים | 15 ד'

בני נוער יקרים ואנשי חינוך,
אנו שמחים להזמינכם לפסטיבל הרצליה לסרטי נוער 2014, בנושא: "כולם/ן נכנסים/ות לפריים?" - שונים/ות ושווים/ות. באמצעות הסרטים של בני הנוער יעלו במפגשים 

דילמות הקשורות בנושא. הפסטיבל מופק ע"י מנהל חברה ונוער ועיריית הרצליה.
זהו מפגש של נוער יוצר סרטים מכל הארץ עם הנוער בהרצלייה- העיר שבה נוסדה תעשיית הקולנוע הישראלית ועד היום מהווים בה אולפני הקולנוע והטלוויזיה מקור משיכה 

והשראה ליצירה.
גם השנה שותף בפסטיבל ערוץ 98 אשר ישדר חודש לפני האירוע את כל הסרטים שהוגשו, כמו כן תיערך הצבעה בעמוד הפייסבוק של הערוץ לבחירת חביב הקהל שיוכתר 

בפסטיבל. במסגרת הפסטיבל מתקיימים דיונים בתכני הסרטים, בהשתתפות היוצרים. זו היא במה ייחודית להעלאת נושאים המעסיקים את הנוער. 
השנה יערכו הדיונים בנוכחות אנשי חינוך, אנשי תקשורת וקולנוענים. במקביל יתקיימו סדנאות מעשיות בתחומי היצירה הקולנועית העכשווית  בהשתתפות אנשי מקצוע 

מהמובילים בתחומם בארץ.
האירוע הנו מפגש בשבילכם ולמענכם, והוא מזמן לכם הרחבת אופקים לא שגרתית.

בברכת צפייה מהנה ובהצלחה.
מר יהודה בן עזרא

עוזר ויועץ ראש העיר
ס. ראש אגף החינוך והרווחה

ומנהל המח‘ לתרבות לנוער ולספורט

גב' חנה שורץ                                                                 
מנהלת מינהל חברה ונוער                                                 

מחוז תל אביב
משרד החינוך

"כולם/ן נכנסים/ת לפריים?" - שונים/ות ושווים/ות 
אודיטוריום (240 מקומות) | 14:45-09:30 

בהנחיית: העיתונאי קובי אריאלי

"סרט ויוצריו" 
חדר 2 (45 מקומות) | חדר 3 (30 מקומות) | 16:30-09:30 

בהנחיית מנחי מנהל חברה ונוער

 פסטיבל הרצלייה לסרטי נוער בנושא: "כולם/ן נכנסים/ות לפריים?" - שונים/ות ושווים/ות

שעה

אודיטוריום 
(240 מ') 

"כולם/ן נכנסים/ות 
לפריים?" - שונים/ות 

ושווים/ות
דיון בהיבטים 

חברתיים בהנחיית 
העיתונאי קובי 

אריאלי

חדר 3 (30 מ') 
סרט ויוצריו

דיון בהיבטים 
חברתיים

בהנחיית מנחי 
מנהל חברה 

ונוער

חדר 2 (45 מ')
סרט ויוצריו

דיון בהיבטים חברתיים
בהנחיית מנחי מנהל 

חברה ונוער

חדר  1 (70 מ')
האתגרים בעשייה 

הקולנועית
הקרנת הסרטים 

ושיח עם היוצרים/ות 
בהשתתפות הקהל 
מנחה: שירה ריכטר.
אמנית וקולנוענית 

אקטיביסטית

חדר מראות 
סדנת אמן

שחקן/מרואיין מול 
מצלמה

בהדרכתו של
יגאל בן אהרון

מ.טייסת 
(180 מ')
"נפגש 

בעבודה"
סדנאות אמן 

אבי נשר
רונן ישראלסקי

מבואת 
קרקע
(50 מ')

סדנת איפור 
קולנוע

בהדרכת 
יסמין מגן 

אליעזר

חדר הנצחה 
(45 מ')

סדנת אמן
משחק מול 

מצלמה בשיטת 
לי סטרסברג

בהדרכתה של
רויטל ישראלסקי

התכנסות והרשמה במבואה של ההיכל09.00
        09.30-

אולפן פתוח במבואת ההיכל | תוכלו לקיים שיחה מצולמת עם יוצרים/ות ומורים/ות. השיחה תשודר על מסכים בהיכל ובערוץ 15:30.98

09.30

רק אני שווה! 
צפייה בסרטים:

"סרט תיכוניסטים מעפן"
"להכיר מקרוב"

"עולם הפוך"
דיון בהנחיית 

העיתונאי קובי 
אריאלי

לגעת בקושי
צפייה בסרטים:
"החיים מזווית 

אחרת"
"אני הבן שלך"
"אחרי רוברט"

דיון עם היוצרים/ות

אני יוצר/ת זהות?!
צפייה בסרטים:
"אני קווקזית 

ישראלית"
"להיות יהודי"

"יוסרא"
"קרעים"

דיון עם היוצרים/ות

סדנה א'
צפייה בסרטים:

"67"
"אודישן"

"אקווריום"
דיון עם היוצרים/ות

שחקן/מרואיין 
מול מצלמה

סדנה מעשית 
בהדרכתו של יגאל 

בן אהרון

ניו מדיה 
וטכנולוגיה 

חדשה
עם הבמאי 

והיוצר 
הדקומנטרי רונן 

ישראלסקי

משחק מול 
מצלמה

סדנה מעשית 
בהדרכתה של

רויטל ישראלסקי

11.15

בוחר להיות שונה!
צפייה בסרטים:

"דאמפסטר"
"אולפא'ת"

"מול כל העולם"
דיון בהנחיית 

העיתונאי קובי 
אריאלי

עושים אחרת
צפייה בסרטים:
"דרך חלופית"

"חביבת המורה"
"יש לי ילדה בת 

שנה"
דיון עם היוצרים/ות

תנו לי מקום
צפייה בסרטים:

"בת מצווש"
"לשבור את החזיר"

"שמות של מזל"
דיון עם היוצרים/ות

סדנה ב'
צפייה בסרטים 

"מלאכים בגהנום"
"בדרך לאושוויץ 

עוצרים במקדונאלדס"
"סימני שאלה"

דיון עם היוצרים/ות

שחקן/מרואיין 
מול מצלמה

סדנה מעשית 
בהדרכתו של יגאל 

בן אהרון

ניו מדיה 
וטכנולוגיה 

חדשה
עם הבמאי 

והיוצר 
הדקומנטרי רונן 

ישראלסקי

סדנת איפור 
קולנוע

בהדרכת 
יסמין מגן 

אליעזר

משחק מול 
מצלמה

סדנה מעשית 
בהדרכתה של

רויטל ישראלסקי

13.15

כולנו שונים
צפייה בסרטים:
 "את זאת אני"

"הולך אתך"
"בתוך אדם אחד"

דיון בהנחיית 
העיתונאי קובי 

אריאלי

המסע אל 
החלום

צפייה בסרטים:
"לא רואה 

ממטר"
"מבצע גרנדמה"

"ליצן נשמה"
דיון עם היוצרים/ות

מתבגרים, בזהירות!
צפייה בסרטים:

"שחר חדש"
"עלמה"
"אבודה"

דיון עם היוצרים/ות

סדנה ג'
צפייה בסרטים: 
"אגם החלילנית"

"בחור כארז"
"המחיר לכסף"
דיון עם היוצרים/ות

שחקן/מרואיין 
מול מצלמה

סדנה מעשית 
בהדרכתו של יגאל 

בן אהרון

סדנת אמן
מפגש עם 

במאי הקולנוע
אבי נשר 
("פלאות")

סדנת איפור 
קולנוע

בהדרכת 
יסמין מגן 

אליעזר

משחק מול 
מצלמה

סדנה מעשית 
בהדרכתה של

רויטל ישראלסקי

15.00

מי אני?
צפייה בסרטים:

"משבר"
"בא מעפר"
"עיר זרה"

דיון עם היוצרים/ות

שינוי זה בידיים שלי?
צפייה בסרטים:

"נתינה זו לא מילה גסה"
"עת ספוד ועת רקוד""

"מה יגידו"
דיון עם היוצרים/ות

סדנה ד'
צפייה בסרטים:
"Game over"
"על הספסל"

"Rubber band girl"
"Not going
any where"

סדנת אמן
מפגש עם במאי 

הקולנוע 
אבי נשר

סדנת איפור 
קולנוע

בהדרכת 
יסמין מגן 

אליעזר

משחק מול 
מצלמה

סדנה מעשית 
בהדרכתה של

רויטל ישראלסקי

באודיטוריום (240 מקומות) | טקס סיום, חלוקת תעודות השתתפות ופרסים למצטיינים16.30



הישובים המשתתפים בפסטיבל 2014: אפרת | ישיבת נווה שמואל, אשדוד | תיכון מקיף ו' , באר טוביה | תיכון איזורי, בית אליעזר | ביה"ס תיכון, בית שמש  |  ישיבת שעלי תורה, בני ברק | אולפנת נווה שרה 
הרצוג, גבעתיים | ביה"ס ע"ש תלמה ילין, גן יבנה | אורט רבין, הוד השרון  |  נעמת טכנולוגי, הרצליה | תיכון ראשונים, תיכון היובל,אולפנת צביה, חדרה | ביה"ס תיכון, חורפייש | תיכון מקיף,  טבריה | הישיבה התיכונית 
אורט,  ירושלים | תיכון ע"ש בויאר, תיכון פיסגת זאב, יפו | תיכון נעמת, כפר  סילבר | ביה"ס תיכון, פר סבא | תיכון רבין, מעלה אדומים | אמי"ת בנות, נחם | ישיבת אמי"ת נחשון,  נתיבות | מקיף "דרכא", עמק חרוד |  
ביה"ס הרב תחומי , פתח-תקווה | תיכון גולדה, תיכון בן- גוריון, תיכון ברנר, צרעה | תיכון הרטוב, קרית אתא  | מקיף רוגוזין,אולפנית שח"ם, קרית  אונו | תיכון  בן צבי, קרית  עקרון  | ביה"ס התיכון פלך ע"ש רות קורמן, 
 | השרון  רמת  השחר,  איילת  לבנות  הנוער  כפר   | הגולן  רמת  בליך,  תיכון   | גן  רמת  ליילנטל,  אורט   | רמלה  צביה,  אולפנת   | רבבה  בגין,  תיכון   | העין  ראש  ארבע,  קריית  אולפנת   | ארבע  קריית 
רבין תיכון   | תלמונד  לאומנויות,  אריסון  קמפוס  העתים,  ביכורי  ת"א  סינמטק  תקשורת  מרכז   | אביב  תל  תיכון,  ביה"ס   | שוהם  אוסטרובסקי,  תיכון   | רעננה  רוטברג,  תיכון  אלון,  תיכון  ביה"ס 

"הולך אתך" | במוי: גל בלומשטיין (י"ב)
בהדרכת: אורית פרץ, רכזת מגמת תקשורת תיכון ברנר פתח תקווה 

שהוריו  גפיו  בארבע  הנכה  הפעוט  נכדו  עם  פלסטיני  סב  בין  דופן  יוצא  קשר 
העזתים וויתרו עליו בתוקף הנסיבות. הם גרים ב-3 השנים האחרונות בביה"ח תל 

השומר, סרט על אהבה ללא תנאי | 14.58 ד'
"בתוך אדם אחד" | תסריט ובימוי: ליאת אוארבך (י"ב)

פ"ת  גוריון  בן  תיכון  וטלוויזיה  תקשורת  מגמת  רכזת  תבור,  ענת  בהדרכת 
סיפורו של נער שאומץ ע"י משפחה חרדית, החוזר בשאלה ומחליט לשנות 
נוגעת  בדרך  מועלות  הקשה  לתהליך  הנדרשות  הנפש  תעצומות  מינו.  את 

ומפתיעה |  14.5  ד'     
לאחר הצפייה יתקיים דיון עם היוצרים/ות על הדילמות שעלו בסרטים 

לגעת בקושי | חדר 3 | 11.00 -09.30 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"החיים מזווית אחרת" | בימוי: גל ברנצ'בסקי (י"ב)

בהדרכת הדר דהן רכזת מגמת תקשורת ביה"ס גולדה פתח תקווה | 15 ד'
"אני הבן שלך" | תסריט ובימוי: חן מימון (י"ב)

בהדרכת אפי ברקוביץ' רכז מגמת תקשורת-קולנוע ביה"ס תיכון רוטברג 
רמת השרון | 13.11 ד'

"אחריי, רוברט" | במוי: מעיין אלמקיאס (י"ב)
בהדרכת עודד קסירר רכז מגמת תקשורת תיכון מקיף ו' אשדוד | 9 ד'

לאחר הצפייה בסרטים מפגש עם היוצרים/ת ודיון בהיבטים חברתיים
אני יוצר/ת זהות!? | חדר 2 | 11.00 - 09.30 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 

"אני קווקאזית ישראלית" | תסריט ובימוי: קריסטינה סטבצ'וק (י"ב)
בהדרכת: רונית איפרגן, מורה לתקשורת מעשית מגמת תקשורת "דרכא" נתיבות | 13 ד'

"להיות יהודי" | תסריט ובימוי: אניס מיסה הדס (י"ב)
בהדרכת: תמר אפרתי, מורה מעשית, ביה"ס אמי"ת בנות מעלה אדומים | 13.10 ד'

"יוסרא" | תסריט ובימוי: פרויקט יוצרים מצוינות בקולנוע מרכז ערבי יהודי יפו
בהדרכת: עודד בג'יו, מנחה עירוני לתקשורת עיריית תל אביב יפו | 5 ד'

"קרעים" | תסריט ובימוי: אוריאל שאולזון (י"א)
בהדרכת: שלמה ליפשיץ מורה להפקות ישיבת אמי"ת נחשון מושב נחם | 13.16 ד'
לאחר הצפייה בסרטים מפגש עם היוצרים/ת ודיון בהיבטים חברתיים

עושים אחרת | חדר 3 | 11:15-12:45 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"דרך חלופית" | תסריט: קבוצתי, בימוי: רוני שטיינמן (י"ב)

בהדרכת: ערן ליבני, רכז מגמת קולנוע תיכון שוהם | 14.44 ד'
"חביבת המורה" | תסריט: ליהי הרשנבלום, בימוי: עינבר דולינקו (י"ב)

בהדרכת: אבינועם ממנוב מרכז מגמת קולנוע תיכון אובטרובסקי רעננה | 12.24 ד'
"יש לי ילדה בת שנה" | תסריט ובימוי: לורה פייר (י"ב)

בהדרכת: אייל אסרף רכז מגמת תקשורת כפר סילבר | 14 ד'
לאחר הצפייה בסרטים מפגש עם היוצרים/ת ודיון בהיבטים חברתיים

רק אני שווה! | אודיטוריום | 11.00 -09.30 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"סרט תיכוניסטים מעפאן" | תסריט ובימוי: אליה יעקב (י"ב)

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

סאטירה על הבדלי התרבויות בין בני נוער בבית הספר, ההיפסטרים נגד "הדחויים". 
חלום בלהות סוריאליסטי מצחיק ומפתיע | 18.00 ד'

"להכיר מקרוב" | בימוי: ללי טולדאנו (י"ב) 
בהדרכת: שלומית אסולין רכזת מגמת קולנוע, אולפנת צבייה, רבבה  

 - היום  חיי  משותף.  בבית  וחילוני  דתי  חיים  אורך  מקיימים  שבה  אחת  משפחה 
וויתור המורכב מרגעים לא  יום מתנהלים תוך כיבוד הדדי אך עם הרבה לבטים 

פשוטים | 12.39 ד' 
"עולם הפוך" | תסריט ובימוי: פרויקט יוצרים מצוינות בקולנוע מרכז מנהיגות לב יפו

בהדרכת: עודד בג'יו, מנחה עירוני לתקשורת עיריית תל אביב יפו
מה היה קורה אם הגזענות הייתה עובדת הפוך?... הסרט מתאר סיטואציות בהם 

יש היפוך תפקידים בין עולים ממוצא אתיופי לבין ה"ישראלים" | 7 ד'
לאחר הצפייה יתקיים דיון עם היוצרים/ות על הדילמות שעלו בסרטים 
בוחר להיות שונה! | אודיטוריום | 12.45 -11.15 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 

"דאמפסטר" | בימוי: איתי אקנין (י"ב)
בהדרכת: אפריל ביטון, רכזת מגמת תקשורת תיכון ע"ש בגין ראש העין

יוצר צעיר שהחליט לא לשתף פעולה עם העולם המסחרי המונע ע"י הכסף. ניזון 
חינם  הופעות  נותן  ברחוב,  שמצא  במה  ביתו  את  ומרהט  מתלבש  אשפה  מפחי 

ומאמין שהנתינה תפרנס אותו | 11.22 ד'
"אולפאת' " | תסריט: ענת עוזר, בימוי: איתי טרנר (י"ב)

בהדרכת: אמירה בז'רנו רכזת מגמת תקשורת תיכון רבין תל מונד
לה  גרם  ומה  חייה  ספור  את  מספרת  מחיפה  ערביה  ספורט  מדריכת  אולפא'ת, 
יהודי  נוער  בין  הלבבות  קרוב  נושא  את  המדגישים  בספורט  פרויקטים  להקים 

וערבי | 9.43 ד'
"מול כל העולם" | בימוי: ירדן פסח (י"ב)

בהדרכת: עודד קסירר מורה מסלול טלויזיה תיכון אזורי באר טוביה
מחיר  פעם  לא  ומשלם  ובנחישות  באומץ  החריגה  דרכו  את  שמפלס  בטן  רקדן 
ומרגיש  חייו  דרך  את  מקבל  שלא  מאביו  נתק  עם  מתמודד  בחירותיו.  על  כבד 

שהמימוש העצמי מקנה כוח להתמודד עם כל קושי | 13 ד'
לאחר הצפייה יתקיים דיון עם היוצרים/ות על הדילמות שעלו בסרטים 

כולנו שונים | אודיטוריום | 14.45 -13.15 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"את זאת אני" | בימוי: סמאח אמיר (י"ב)

בהדרכת: רחל דמרי רכזת מגמת קולנוע תיכון פיסגת זאב, ירושלים 
סמאח  בתיכון.  יחד  שלומדות  וערביה  יהודיה  לליאן,  סמאח  בין  אמיצה  חברות 
הפערים  על  לגשר  שמצליחה  חברות  זאב.  בפסגת  גרה  וליאן  חנינא  בבית  גרה 

התרבותיים ועל הסכסוך בין העמים | 15 ד'

בני נוער יקרים ואנשי חינוך,
אנו שמחים להזמינכם לפסטיבל הרצליה לסרטי נוער 2014, בנושא: "כולם/ן נכנסים/ות לפריים?" - שונים/ות ושווים/ות. באמצעות הסרטים של בני הנוער יעלו במפגשים 

דילמות הקשורות בנושא. הפסטיבל מופק ע"י מנהל חברה ונוער ועיריית הרצליה.
זהו מפגש של נוער יוצר סרטים מכל הארץ עם הנוער בהרצלייה- העיר שבה נוסדה תעשיית הקולנוע הישראלית ועד היום מהווים בה אולפני הקולנוע והטלוויזיה מקור משיכה 

והשראה ליצירה.
גם השנה שותף בפסטיבל ערוץ 98 אשר ישדר חודש לפני האירוע את כל הסרטים שהוגשו, כמו כן תיערך הצבעה בעמוד הפייסבוק של הערוץ לבחירת חביב הקהל שיוכתר 

בפסטיבל. במסגרת הפסטיבל מתקיימים דיונים בתכני הסרטים, בהשתתפות היוצרים. זו היא במה ייחודית להעלאת נושאים המעסיקים את הנוער. 
השנה יערכו הדיונים בנוכחות אנשי חינוך, אנשי תקשורת וקולנוענים. במקביל יתקיימו סדנאות מעשיות בתחומי היצירה הקולנועית העכשווית  בהשתתפות אנשי מקצוע 

מהמובילים בתחומם בארץ.
האירוע הנו מפגש בשבילכם ולמענכם, והוא מזמן לכם הרחבת אופקים לא שגרתית.

בברכת צפייה מהנה ובהצלחה.
מר יהודה בן עזרא

עוזר ויועץ ראש העיר
ס. ראש אגף החינוך והרווחה

ומנהל המח‘ לתרבות לנוער ולספורט

גב' חנה שורץ                                                                 
מנהלת מינהל חברה ונוער                                                 

מחוז תל אביב
משרד החינוך

"כולם/ן נכנסים/ת לפריים?" - שונים/ות ושווים/ות 
אודיטוריום (240 מקומות) | 14:45-09:30 

בהנחיית: העיתונאי קובי אריאלי

"סרט ויוצריו" 
חדר 2 (45 מקומות) | חדר 3 (30 מקומות) | 16:30-09:30 

בהנחיית מנחי מנהל חברה ונוער

 פסטיבל הרצלייה לסרטי נוער בנושא: "כולם/ן נכנסים/ות לפריים?" - שונים/ות ושווים/ות

שעה

אודיטוריום 
(240 מ') 

"כולם/ן נכנסים/ות 
לפריים?" - שונים/ות 

ושווים/ות
דיון בהיבטים 

חברתיים בהנחיית 
העיתונאי קובי 

אריאלי

חדר 3 (30 מ') 
סרט ויוצריו

דיון בהיבטים 
חברתיים

בהנחיית מנחי 
מנהל חברה 

ונוער

חדר 2 (45 מ')
סרט ויוצריו

דיון בהיבטים חברתיים
בהנחיית מנחי מנהל 

חברה ונוער

חדר  1 (70 מ')
האתגרים בעשייה 

הקולנועית
הקרנת הסרטים 

ושיח עם היוצרים/ות 
בהשתתפות הקהל 
מנחה: שירה ריכטר.
אמנית וקולנוענית 

אקטיביסטית

חדר מראות 
סדנת אמן

שחקן/מרואיין מול 
מצלמה

בהדרכתו של
יגאל בן אהרון

מ.טייסת 
(180 מ')
"נפגש 

בעבודה"
סדנאות אמן 

אבי נשר
רונן ישראלסקי

מבואת 
קרקע
(50 מ')

סדנת איפור 
קולנוע

בהדרכת 
יסמין מגן 

אליעזר

חדר הנצחה 
(45 מ')

סדנת אמן
משחק מול 

מצלמה בשיטת 
לי סטרסברג

בהדרכתה של
רויטל ישראלסקי

התכנסות והרשמה במבואה של ההיכל09.00
        09.30-

אולפן פתוח במבואת ההיכל | תוכלו לקיים שיחה מצולמת עם יוצרים/ות ומורים/ות. השיחה תשודר על מסכים בהיכל ובערוץ 15:30.98

09.30

רק אני שווה! 
צפייה בסרטים:

"סרט תיכוניסטים מעפן"
"להכיר מקרוב"

"עולם הפוך"
דיון בהנחיית 

העיתונאי קובי 
אריאלי

לגעת בקושי
צפייה בסרטים:
"החיים מזווית 

אחרת"
"אני הבן שלך"
"אחרי רוברט"

דיון עם היוצרים/ות

אני יוצר/ת זהות?!
צפייה בסרטים:
"אני קווקזית 

ישראלית"
"להיות יהודי"

"יוסרא"
"קרעים"

דיון עם היוצרים/ות

סדנה א'
צפייה בסרטים:

"67"
"אודישן"

"אקווריום"
דיון עם היוצרים/ות

שחקן/מרואיין 
מול מצלמה

סדנה מעשית 
בהדרכתו של יגאל 

בן אהרון

ניו מדיה 
וטכנולוגיה 

חדשה
עם הבמאי 

והיוצר 
הדקומנטרי רונן 

ישראלסקי

משחק מול 
מצלמה

סדנה מעשית 
בהדרכתה של

רויטל ישראלסקי

11.15

בוחר להיות שונה!
צפייה בסרטים:

"דאמפסטר"
"אולפא'ת"

"מול כל העולם"
דיון בהנחיית 

העיתונאי קובי 
אריאלי

עושים אחרת
צפייה בסרטים:
"דרך חלופית"

"חביבת המורה"
"יש לי ילדה בת 

שנה"
דיון עם היוצרים/ות

תנו לי מקום
צפייה בסרטים:

"בת מצווש"
"לשבור את החזיר"

"שמות של מזל"
דיון עם היוצרים/ות

סדנה ב'
צפייה בסרטים 

"מלאכים בגהנום"
"בדרך לאושוויץ 

עוצרים במקדונאלדס"
"סימני שאלה"

דיון עם היוצרים/ות

שחקן/מרואיין 
מול מצלמה

סדנה מעשית 
בהדרכתו של יגאל 

בן אהרון

ניו מדיה 
וטכנולוגיה 

חדשה
עם הבמאי 

והיוצר 
הדקומנטרי רונן 

ישראלסקי

סדנת איפור 
קולנוע

בהדרכת 
יסמין מגן 

אליעזר

משחק מול 
מצלמה

סדנה מעשית 
בהדרכתה של

רויטל ישראלסקי

13.15

כולנו שונים
צפייה בסרטים:
 "את זאת אני"

"הולך אתך"
"בתוך אדם אחד"

דיון בהנחיית 
העיתונאי קובי 

אריאלי

המסע אל 
החלום

צפייה בסרטים:
"לא רואה 

ממטר"
"מבצע גרנדמה"

"ליצן נשמה"
דיון עם היוצרים/ות

מתבגרים, בזהירות!
צפייה בסרטים:

"שחר חדש"
"עלמה"
"אבודה"

דיון עם היוצרים/ות

סדנה ג'
צפייה בסרטים: 
"אגם החלילנית"

"בחור כארז"
"המחיר לכסף"
דיון עם היוצרים/ות

שחקן/מרואיין 
מול מצלמה

סדנה מעשית 
בהדרכתו של יגאל 

בן אהרון

סדנת אמן
מפגש עם 

במאי הקולנוע
אבי נשר 
("פלאות")

סדנת איפור 
קולנוע

בהדרכת 
יסמין מגן 

אליעזר

משחק מול 
מצלמה

סדנה מעשית 
בהדרכתה של

רויטל ישראלסקי

15.00

מי אני?
צפייה בסרטים:

"משבר"
"בא מעפר"
"עיר זרה"

דיון עם היוצרים/ות

שינוי זה בידיים שלי?
צפייה בסרטים:

"נתינה זו לא מילה גסה"
"עת ספוד ועת רקוד""

"מה יגידו"
דיון עם היוצרים/ות

סדנה ד'
צפייה בסרטים:
"Game over"
"על הספסל"

"Rubber band girl"
"Not going
any where"

סדנת אמן
מפגש עם במאי 

הקולנוע 
אבי נשר

סדנת איפור 
קולנוע

בהדרכת 
יסמין מגן 

אליעזר

משחק מול 
מצלמה

סדנה מעשית 
בהדרכתה של

רויטל ישראלסקי

באודיטוריום (240 מקומות) | טקס סיום, חלוקת תעודות השתתפות ופרסים למצטיינים16.30



סדנאות אמן בנושאי קולנוע
16:30-09:30 (4 מפגשים, כל אחד שעה וחצי) 

תנו לי מקום | חדר 2 |  11:15-12:45 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"בתמיצווש" | תסריט: חן אור, ליאור שרמר, בימוי: שיר אליצור (י"ב)

אילן צרפתי רכז קולנוע תיכון בליך רמת גן | 9.45 ד'
"לשבור את החזיר" | תסריט: חטיה מטרזדה, בן שמואלי, בימוי: חטיה מטרזדה (י"ב)

בהדרכת: הדר קליינמן צדוק, מורה לקולנוע תיכון טכנולוגי נעמת יפו | 13.30 ד'
"שמות של מזל" | תסריט ובימוי: רותם אלעני (י"ב)

בהדרכת גליה שילוח מנהלת מגמת קולנוע תיכון בן צבי קריית אונו | 15 ד'
לאחר הצפייה בסרטים מפגש עם היוצרים/ות ודיון בהיבטים חברתיים

המסע לחלום  | חדר 3 |  13:15-14:45 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"לא רואה ממטר" | תסריט: הודיה שלף, במוי: דור שאלתיאל (י"ב)

בהדרכת: עמירם רומם, מורה מעשי מגמת תקשורת אורט רבין גן יבנה | 8 ד'
"ליצן נשמה" | תסריט: שמחה גבינש, בימוי: מאור אבו חצירה (י"ב)

בהדרכת: אשל לוין רכז מגמת קולנוע אולפנת נווה שרה הרצוג בני ברק | 14.13 ד'
"מבצע גרנדמה" | תסריט: עדי סינגר, רות חסין, טל נדלר, רעות פריד בימוי: עדי 

סינגר (י"ב)
רות  ע"ש  פלך  התיכון  ביה"ס  קולנוע  מגמת  רכזת  יעקבס-ינון,  נורית  בהדרכת: 

קורמן קרית עקרון | 13.07 ד'
לאחר הצפייה בסרטים מפגש עם היוצרים/ות ודיון בהיבטים חברתיים

מתבגרים, זהירות! | חדר 2 |  13:15-14:45 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"עלמה" | תסריט: דנה אהרוניאן, גלי שלכת, טליה כץ, ארז ברקוביץ', בימוי: דנה 

אהרוניאן (י"ב)
בהדרכת: איתי קן תור רכז מגמת קולנוע ביה"ס הרב תחומי עמק חרוד | 9 ד' 

"שחר חדש" | תסריט ובימוי: רן דה לנגה (ט')
בהדרכת: רונן צח,  רכז מגמת קולנוע קמפוס אריסון לאומנויות תל אביב | 17.44 ד'

"אבודה" | תסריט: מיה קורן, הלן אירמייזאב, בימוי: מאיה קורן (י"ב)
בהדרכת: אסף שחר, רכז מגמת תקשורת תיכון בית אליעזר | 16 ד'

לאחר הצפייה בסרטים מפגש עם היוצרים/ות ודיון בהיבטים חברתיים
מי אני?! | חדר 3 |  15:00-16:30 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 

"משבר" | תסריט: ריקי צרויה, בימוי: ספיר סבג (י"ב)
בהדרכת: תמר ווישניצר-חביב, מורה לקולנוע מגמת קולנוע ביה"ס אורט ליילנטל 

רמלה | 12 ד'
"בא מעפר" | תסריט: רוני גוברי, אלה בן אוריאל, נעמה סוד בימוי: רוני גוברי (י"ב)

בהדרכת: יעקב פרידלנד מרכז מגמת קולנוע אולפנת קריית ארבע | 12.40 ד'
"עיר זרה" | תסריט: סטאצ'ין טייצ'ו, טדלה מולה, בימוי: סטאצ'ין טייצ'ו (י"ב)

"אילת  לבנות  הדתי  הנוער  כפר  קולנוע  מגמת  רכזת  שפרינגוט  גלית  בהדרכת: 
השחר" מושב יונתן רמת הגולן | 11 ד'

לאחר הצפייה בסרטים מפגש עם היוצרים/ות ודיון בהיבטים חברתיים
שינוי זה בידיים שלי? | חדר 2 | 15:00-16:30 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 

"נתינה זו לא מילה גסה" | בימוי: עופר טסלר (י"ב)
התיכונית  הישיבה  תקשורת  מגמת  לתקשורת  מורה  בלבסלג,  הילה  בהדרכת: 

אורט טבריה | 8.23 ד'
"עת ספוד ועת רקוד" | תסריט ובימוי: אורי ריינר, יהודה עמנואל (י"ב)

בהדרכת: יעקב פרידלנד מרכז מגמת קולנוע ישיבת נווה שמואל אפרתה | 15 ד'
"מה יגידו" | תסריט: רותם מיכאלוביץ', בימוי: מיתר אוחיון (י"א)

בהדרכת: אורלי בן הרוש רכזת המגמה ודוד קדמון מורה להפקות טלוויזיה מגמת 
תקשורת תיכון מקיף ע"ש רוגוזין קריית אתא | 9.23 ד'

לאחר הצפייה בסרטים מפגש עם היוצרים/ות ודיון בהיבטים חברתיים

מועדון טייסת (180 מקומות)
"נפגש בעבודה" | סדנת אמן 
עם במאי הקולנוע אבי נשר 

("סוף העולם שמאלה", "פלאות")
מפגש עם הבמאי והיוצר התיעודי 

רונן ישראלסקי

חדר מראות - 3 מפגשים (65 מקומות), 
שחקן/מרואיין מול מצלמה | 

עקרונות המשחק מול מצלמה גם בראיון 
דוקומנטארי בהדרכת יגאל בן אהרון

מבואת קרקע - 3 מפגשים (50 מקומות), 
איפור מול מצלמה | פתרונות ליצירת 

אפקטים בתנאי השטח
בהדרכת יסמין מגן אליעזר

חדר הנצחה (45 מקומות)
משחק מול מצלמה | סדנא מעשית

בהדרכת: רויטל ישראסקי 
בשיטת לי סטרסברג

משרד החינוך
מנהל חברה ונוער

מחוז ת“א

משרד החינוך
מנהל חברה ונוער
המינהל הפדגוגי  

הפקוח על יישום חוק זכויות התלמיד/ה 
 אגף אמנויות | אגף רוח וחברה  

הפיקוח על הקולנוע | הפיקוח על התקשורת
  

הפקה: משרד החינוך, מנהל חברה ונוער מחוז ת"א, עיריית הרצליה, אגף החינוך 
והרווחה, המחלקה לתרבות נוער וספורט, התיאטרון העירוני מנהל התיאטרון 
העירוני: יניב גוטווירט יוזמת ומייסדת: דידה לבנדובסקי ז"ל - התיאטרון העירוני, 
עיריית הרצליה ניהול אומנותי של הפסטיבל: אורנה ספיר קם - מנחת אומנויות, 
מנהל חברה ונוער, מחוז תל אביב מזכירת ההפקה: אביטל סגל - התיאטרון 
העירוני, עיריית הרצליה ניהול פדגוגי: הדרה ספרא - מרכז הדרכה, מחוז תל 
יעוץ מקצועי: דורית בלין - המפקחת על לימודי  אביב, מנהל חברה ונוער 
התקשורת והקולנוע במשרד החינוך, ניר רמון - מנהל סינמטק הרצליה וטובה בן
הפקת  החינוך  במשרד  התלמיד/ה  זכויות  חוק  על  ארצית  מפקחת   - ארי 
שידורים מקדימים: ערוץ 98 ניהול טכני: ליאור - שובל פתרונות מולטי מדיה 
עיצוב תוכניה: ישוב הפקות ומדיה ניהול אולמות: בית חיל האויר הרצליה 

- הכניסה חופשית -
לפרטים: 

התיאטרון העירוני, עיריית הרצליה
טל' - 09-9628605

"ערוץ 98 - טלוויזיה קהילתית" ב-
* ייתכנו שינויים בתוכנית

הטקס יכלול חלוקת תעודות למשתתפים ופרסים למצטיינים על 
פי סוגות, ועל פי השגים מקצועיים, כמו כן יוענק ציון לשבח מטעם 
עיריית הרצליה, פרס הפיקוח על חוק זכויות התלמיד/ה במשרד 

החינוך ביוזמת המפקחת הגב' טובה בן ארי  ופרס הסינמטק.

כל הסרטים ישודרו בערוץ 98 במהלך כל חודש ינואר, 
כל יום מלבד יום ו' בשעה 22:00 

לראשונה יבחר חביב הקהל בהצבעה בעמוד 
הפייסבוק של הערוץ "ערוץ 98 - טלוויזיה קהילתית"

סדנה א' | 09:30-11:00 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"67" | תסריט קבוצתי בימוי: נורה ננוב (י"ב)

בהדרכת: רונן צח,  רכז מגמת קולנוע תיכון הראשונים הרצלייה | 13.57 ד'
"אודישן" | תסריט ובימוי: יותם גלפז (י"ב)

בהדרכת: עופר טבצ'ניק, רכז מגמת קולנוע ביה"ס תיכון אלון רמת השרון | 12 ד'
 "אקווריום" | תסריט: איילון יחיאל, ניצן שחר, דולב רונן בימוי: איילון יחיאל (י"ב)

בהדרכת: אביטל קורן בנאקוט, רכזת מגמת קולנוע ומורה מעשית מגמת קולנוע 
בית חינוך ע"ש רבין כפר סבא | 13 ד'

מיד לאחר הצפייה דיון עם היוצרים/ות
סדנה ב' | 11:15-12:45 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 

"מלאכים בגהינום" | בימוי: מונה גדבאן (י"ב)
מגמת  המגמה,  רכזת  עבדאלחק,  אמאני  מעשי,  מורה  סעד  כמיל  בהדרכת: 

תקשורת תיכון חורפיש | 12 ד'
ליאור  בימוי:  מלכה,  קורל  תסריט:   | במקדונאלד'ס"  עוצרים  לאושוויץ  "בדרך 

תמאם (י"ב)
השרון  טכנולוגי  תיכון  תקשורת  מגמת  לקולנוע  מורה  פינחסוב  עופר  בהדרכת: 

נעמת הוד השרון | 15 ד'
"סימני שאלה" | בימוי: יפעת שגיא (י"ב)

בהדרכת: טליה פיש רכזת מגמת תקשורת אולפנת צביה הרצליה | 17.43 ד'
מיד לאחר הצפייה דיון עם היוצרים/ות

סדנה ג' | 13:15-14:45 | המפגש יכלול צפייה בסרטים:
"אגם החלילנית" | תסריט: עוז ראובני בימוי: קובי פלוטקין (י"ב)

בהדרכת: רועי שר, רכז מגמת קולנוע ביה"ס תיכון ע"ש מיי בויאר ירושלים | 12 ד'
"בחור כארז" | תסריט: טליה קחטה, בימוי: ליאור סדקה (י"ב)

בהדרכת: גדי פורת, מורה לתקשורת אולפנת שח"ם קריית אתא | 12 ד'
"המחיר לכסף" | תסריט: שחם יוסף, בימוי: שלמה ריימן (י"ב)

בהדרכת: אשל לוין, רכז מגמת קולנוע ישיבת שעלי תורה בית שמש | 14.59 ד'
מיד לאחר הצפייה דיון עם היוצרים/ות

סדנה ד' | 15:00-16:30 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"Game over" | בימוי: אריאלה אקרמן (י"ב)

בהדרכת: אסף שחר רכז מגמת תקשורת תיכון חדרה | 16 ד'
"על הספסל" | בימוי: קרן ראונר (י"ב)

בהדרכת: מוטי כהן רכז מגמת תקשורת ביה"ס תיכון היובל הרצליה (12 ד')
"Rubber band girl" | תסריט:  נועה אוסליבן, יעל שוהם, בימוי: יעל שוהם (י"ב) | 3.58 ד'

בהדרכת: ליאת קפלן שטיינברג, רכזת מגמת קולנוע ביה"ס הרטוב צורעה 
"Not going any where" | תסריט ובימוי: נעם ספרוקט (י"ב) | 3.42 ד'

בהדרכת: ליאת קפלן שטיינברג, רכזת מגמת קולנוע ביה"ס הרטוב צורעה 
מיד לאחר הצפייה דיון עם היוצרים/ות

בנושא: 
"כולם/ן נכנסים/ות לפריים?" 

- שונים/ות ושווים/ות
יום ד' 05.2.2014 ה' אדר א' תשע"ד

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

מחוז ת"א

האתגרים בעשייה הקולנועית
חדר 1  (70 מקומות) | 09:30-16:30

בהנחיית שירה ריכטר, אמנית וקולנוענית אקטיביסטית

טקס סיום | אודיטוריום 16:30 (240 מקומות) 



סדנאות אמן בנושאי קולנוע
16:30-09:30 (4 מפגשים, כל אחד שעה וחצי) 

תנו לי מקום | חדר 2 |  11:15-12:45 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"בתמיצווש" | תסריט: חן אור, ליאור שרמר, בימוי: שיר אליצור (י"ב)

אילן צרפתי רכז קולנוע תיכון בליך רמת גן | 9.45 ד'
"לשבור את החזיר" | תסריט: חטיה מטרזדה, בן שמואלי, בימוי: חטיה מטרזדה (י"ב)

בהדרכת: הדר קליינמן צדוק, מורה לקולנוע תיכון טכנולוגי נעמת יפו | 13.30 ד'
"שמות של מזל" | תסריט ובימוי: רותם אלעני (י"ב)

בהדרכת גליה שילוח מנהלת מגמת קולנוע תיכון בן צבי קריית אונו | 15 ד'
לאחר הצפייה בסרטים מפגש עם היוצרים/ות ודיון בהיבטים חברתיים

המסע לחלום  | חדר 3 |  13:15-14:45 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"לא רואה ממטר" | תסריט: הודיה שלף, במוי: דור שאלתיאל (י"ב)

בהדרכת: עמירם רומם, מורה מעשי מגמת תקשורת אורט רבין גן יבנה | 8 ד'
"ליצן נשמה" | תסריט: שמחה גבינש, בימוי: מאור אבו חצירה (י"ב)

בהדרכת: אשל לוין רכז מגמת קולנוע אולפנת נווה שרה הרצוג בני ברק | 14.13 ד'
"מבצע גרנדמה" | תסריט: עדי סינגר, רות חסין, טל נדלר, רעות פריד בימוי: עדי 

סינגר (י"ב)
רות  ע"ש  פלך  התיכון  ביה"ס  קולנוע  מגמת  רכזת  יעקבס-ינון,  נורית  בהדרכת: 

קורמן קרית עקרון | 13.07 ד'
לאחר הצפייה בסרטים מפגש עם היוצרים/ות ודיון בהיבטים חברתיים

מתבגרים, זהירות! | חדר 2 |  13:15-14:45 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"עלמה" | תסריט: דנה אהרוניאן, גלי שלכת, טליה כץ, ארז ברקוביץ', בימוי: דנה 

אהרוניאן (י"ב)
בהדרכת: איתי קן תור רכז מגמת קולנוע ביה"ס הרב תחומי עמק חרוד | 9 ד' 

"שחר חדש" | תסריט ובימוי: רן דה לנגה (ט')
בהדרכת: רונן צח,  רכז מגמת קולנוע קמפוס אריסון לאומנויות תל אביב | 17.44 ד'

"אבודה" | תסריט: מיה קורן, הלן אירמייזאב, בימוי: מאיה קורן (י"ב)
בהדרכת: אסף שחר, רכז מגמת תקשורת תיכון בית אליעזר | 16 ד'

לאחר הצפייה בסרטים מפגש עם היוצרים/ות ודיון בהיבטים חברתיים
מי אני?! | חדר 3 |  15:00-16:30 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 

"משבר" | תסריט: ריקי צרויה, בימוי: ספיר סבג (י"ב)
בהדרכת: תמר ווישניצר-חביב, מורה לקולנוע מגמת קולנוע ביה"ס אורט ליילנטל 

רמלה | 12 ד'
"בא מעפר" | תסריט: רוני גוברי, אלה בן אוריאל, נעמה סוד בימוי: רוני גוברי (י"ב)

בהדרכת: יעקב פרידלנד מרכז מגמת קולנוע אולפנת קריית ארבע | 12.40 ד'
"עיר זרה" | תסריט: סטאצ'ין טייצ'ו, טדלה מולה, בימוי: סטאצ'ין טייצ'ו (י"ב)

"אילת  לבנות  הדתי  הנוער  כפר  קולנוע  מגמת  רכזת  שפרינגוט  גלית  בהדרכת: 
השחר" מושב יונתן רמת הגולן | 11 ד'

לאחר הצפייה בסרטים מפגש עם היוצרים/ות ודיון בהיבטים חברתיים
שינוי זה בידיים שלי? | חדר 2 | 15:00-16:30 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 

"נתינה זו לא מילה גסה" | בימוי: עופר טסלר (י"ב)
התיכונית  הישיבה  תקשורת  מגמת  לתקשורת  מורה  בלבסלג,  הילה  בהדרכת: 

אורט טבריה | 8.23 ד'
"עת ספוד ועת רקוד" | תסריט ובימוי: אורי ריינר, יהודה עמנואל (י"ב)

בהדרכת: יעקב פרידלנד מרכז מגמת קולנוע ישיבת נווה שמואל אפרתה | 15 ד'
"מה יגידו" | תסריט: רותם מיכאלוביץ', בימוי: מיתר אוחיון (י"א)

בהדרכת: אורלי בן הרוש רכזת המגמה ודוד קדמון מורה להפקות טלוויזיה מגמת 
תקשורת תיכון מקיף ע"ש רוגוזין קריית אתא | 9.23 ד'

לאחר הצפייה בסרטים מפגש עם היוצרים/ות ודיון בהיבטים חברתיים

מועדון טייסת (180 מקומות)
"נפגש בעבודה" | סדנת אמן 
עם במאי הקולנוע אבי נשר 

("סוף העולם שמאלה", "פלאות")
מפגש עם הבמאי והיוצר התיעודי 

רונן ישראלסקי

חדר מראות - 3 מפגשים (65 מקומות), 
שחקן/מרואיין מול מצלמה | 

עקרונות המשחק מול מצלמה גם בראיון 
דוקומנטארי בהדרכת יגאל בן אהרון

מבואת קרקע - 3 מפגשים (50 מקומות), 
איפור מול מצלמה | פתרונות ליצירת 

אפקטים בתנאי השטח
בהדרכת יסמין מגן אליעזר

חדר הנצחה (45 מקומות)
משחק מול מצלמה | סדנא מעשית

בהדרכת: רויטל ישראסקי 
בשיטת לי סטרסברג

משרד החינוך
מנהל חברה ונוער

מחוז ת“א

משרד החינוך
מנהל חברה ונוער
המינהל הפדגוגי  

הפקוח על יישום חוק זכויות התלמיד/ה 
 אגף אמנויות | אגף רוח וחברה  

הפיקוח על הקולנוע | הפיקוח על התקשורת
  

הפקה: משרד החינוך, מנהל חברה ונוער מחוז ת"א, עיריית הרצליה, אגף החינוך 
והרווחה, המחלקה לתרבות נוער וספורט, התיאטרון העירוני מנהל התיאטרון 
העירוני: יניב גוטווירט יוזמת ומייסדת: דידה לבנדובסקי ז"ל - התיאטרון העירוני, 
עיריית הרצליה ניהול אומנותי של הפסטיבל: אורנה ספיר קם - מנחת אומנויות, 
מנהל חברה ונוער, מחוז תל אביב מזכירת ההפקה: אביטל סגל - התיאטרון 
העירוני, עיריית הרצליה ניהול פדגוגי: הדרה ספרא - מרכז הדרכה, מחוז תל 
יעוץ מקצועי: דורית בלין - המפקחת על לימודי  אביב, מנהל חברה ונוער 
התקשורת והקולנוע במשרד החינוך, ניר רמון - מנהל סינמטק הרצליה וטובה בן
הפקת  החינוך  במשרד  התלמיד/ה  זכויות  חוק  על  ארצית  מפקחת   - ארי 
שידורים מקדימים: ערוץ 98 ניהול טכני: ליאור - שובל פתרונות מולטי מדיה 
עיצוב תוכניה: ישוב הפקות ומדיה ניהול אולמות: בית חיל האויר הרצליה 

- הכניסה חופשית -
לפרטים: 

התיאטרון העירוני, עיריית הרצליה
טל' - 09-9628605

"ערוץ 98 - טלוויזיה קהילתית" ב-
* ייתכנו שינויים בתוכנית

הטקס יכלול חלוקת תעודות למשתתפים ופרסים למצטיינים על 
פי סוגות, ועל פי השגים מקצועיים, כמו כן יוענק ציון לשבח מטעם 
עיריית הרצליה, פרס הפיקוח על חוק זכויות התלמיד/ה במשרד 

החינוך ביוזמת המפקחת הגב' טובה בן ארי  ופרס הסינמטק.

כל הסרטים ישודרו בערוץ 98 במהלך כל חודש ינואר, 
כל יום מלבד יום ו' בשעה 22:00 

לראשונה יבחר חביב הקהל בהצבעה בעמוד 
הפייסבוק של הערוץ "ערוץ 98 - טלוויזיה קהילתית"

סדנה א' | 09:30-11:00 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"67" | תסריט קבוצתי בימוי: נורה ננוב (י"ב)

בהדרכת: רונן צח,  רכז מגמת קולנוע תיכון הראשונים הרצלייה | 13.57 ד'
"אודישן" | תסריט ובימוי: יותם גלפז (י"ב)

בהדרכת: עופר טבצ'ניק, רכז מגמת קולנוע ביה"ס תיכון אלון רמת השרון | 12 ד'
 "אקווריום" | תסריט: איילון יחיאל, ניצן שחר, דולב רונן בימוי: איילון יחיאל (י"ב)

בהדרכת: אביטל קורן בנאקוט, רכזת מגמת קולנוע ומורה מעשית מגמת קולנוע 
בית חינוך ע"ש רבין כפר סבא | 13 ד'

מיד לאחר הצפייה דיון עם היוצרים/ות
סדנה ב' | 11:15-12:45 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 

"מלאכים בגהינום" | בימוי: מונה גדבאן (י"ב)
מגמת  המגמה,  רכזת  עבדאלחק,  אמאני  מעשי,  מורה  סעד  כמיל  בהדרכת: 

תקשורת תיכון חורפיש | 12 ד'
ליאור  בימוי:  מלכה,  קורל  תסריט:   | במקדונאלד'ס"  עוצרים  לאושוויץ  "בדרך 

תמאם (י"ב)
השרון  טכנולוגי  תיכון  תקשורת  מגמת  לקולנוע  מורה  פינחסוב  עופר  בהדרכת: 

נעמת הוד השרון | 15 ד'
"סימני שאלה" | בימוי: יפעת שגיא (י"ב)

בהדרכת: טליה פיש רכזת מגמת תקשורת אולפנת צביה הרצליה | 17.43 ד'
מיד לאחר הצפייה דיון עם היוצרים/ות

סדנה ג' | 13:15-14:45 | המפגש יכלול צפייה בסרטים:
"אגם החלילנית" | תסריט: עוז ראובני בימוי: קובי פלוטקין (י"ב)

בהדרכת: רועי שר, רכז מגמת קולנוע ביה"ס תיכון ע"ש מיי בויאר ירושלים | 12 ד'
"בחור כארז" | תסריט: טליה קחטה, בימוי: ליאור סדקה (י"ב)

בהדרכת: גדי פורת, מורה לתקשורת אולפנת שח"ם קריית אתא | 12 ד'
"המחיר לכסף" | תסריט: שחם יוסף, בימוי: שלמה ריימן (י"ב)

בהדרכת: אשל לוין, רכז מגמת קולנוע ישיבת שעלי תורה בית שמש | 14.59 ד'
מיד לאחר הצפייה דיון עם היוצרים/ות

סדנה ד' | 15:00-16:30 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"Game over" | בימוי: אריאלה אקרמן (י"ב)

בהדרכת: אסף שחר רכז מגמת תקשורת תיכון חדרה | 16 ד'
"על הספסל" | בימוי: קרן ראונר (י"ב)

בהדרכת: מוטי כהן רכז מגמת תקשורת ביה"ס תיכון היובל הרצליה (12 ד')
"Rubber band girl" | תסריט:  נועה אוסליבן, יעל שוהם, בימוי: יעל שוהם (י"ב) | 3.58 ד'

בהדרכת: ליאת קפלן שטיינברג, רכזת מגמת קולנוע ביה"ס הרטוב צורעה 
"Not going any where" | תסריט ובימוי: נעם ספרוקט (י"ב) | 3.42 ד'

בהדרכת: ליאת קפלן שטיינברג, רכזת מגמת קולנוע ביה"ס הרטוב צורעה 
מיד לאחר הצפייה דיון עם היוצרים/ות

בנושא: 
"כולם/ן נכנסים/ות לפריים?" 

- שונים/ות ושווים/ות
יום ד' 05.2.2014 ה' אדר א' תשע"ד

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

מחוז ת"א

האתגרים בעשייה הקולנועית
חדר 1  (70 מקומות) | 09:30-16:30

בהנחיית שירה ריכטר, אמנית וקולנוענית אקטיביסטית

טקס סיום | אודיטוריום 16:30 (240 מקומות) 



סדנאות אמן בנושאי קולנוע
16:30-09:30 (4 מפגשים, כל אחד שעה וחצי) 

תנו לי מקום | חדר 2 |  11:15-12:45 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"בתמיצווש" | תסריט: חן אור, ליאור שרמר, בימוי: שיר אליצור (י"ב)

אילן צרפתי רכז קולנוע תיכון בליך רמת גן | 9.45 ד'
"לשבור את החזיר" | תסריט: חטיה מטרזדה, בן שמואלי, בימוי: חטיה מטרזדה (י"ב)

בהדרכת: הדר קליינמן צדוק, מורה לקולנוע תיכון טכנולוגי נעמת יפו | 13.30 ד'
"שמות של מזל" | תסריט ובימוי: רותם אלעני (י"ב)

בהדרכת גליה שילוח מנהלת מגמת קולנוע תיכון בן צבי קריית אונו | 15 ד'
לאחר הצפייה בסרטים מפגש עם היוצרים/ות ודיון בהיבטים חברתיים

המסע לחלום  | חדר 3 |  13:15-14:45 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"לא רואה ממטר" | תסריט: הודיה שלף, במוי: דור שאלתיאל (י"ב)

בהדרכת: עמירם רומם, מורה מעשי מגמת תקשורת אורט רבין גן יבנה | 8 ד'
"ליצן נשמה" | תסריט: שמחה גבינש, בימוי: מאור אבו חצירה (י"ב)

בהדרכת: אשל לוין רכז מגמת קולנוע אולפנת נווה שרה הרצוג בני ברק | 14.13 ד'
"מבצע גרנדמה" | תסריט: עדי סינגר, רות חסין, טל נדלר, רעות פריד בימוי: עדי 

סינגר (י"ב)
רות  ע"ש  פלך  התיכון  ביה"ס  קולנוע  מגמת  רכזת  יעקבס-ינון,  נורית  בהדרכת: 

קורמן קרית עקרון | 13.07 ד'
לאחר הצפייה בסרטים מפגש עם היוצרים/ות ודיון בהיבטים חברתיים

מתבגרים, זהירות! | חדר 2 |  13:15-14:45 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"עלמה" | תסריט: דנה אהרוניאן, גלי שלכת, טליה כץ, ארז ברקוביץ', בימוי: דנה 

אהרוניאן (י"ב)
בהדרכת: איתי קן תור רכז מגמת קולנוע ביה"ס הרב תחומי עמק חרוד | 9 ד' 

"שחר חדש" | תסריט ובימוי: רן דה לנגה (ט')
בהדרכת: רונן צח,  רכז מגמת קולנוע קמפוס אריסון לאומנויות תל אביב | 17.44 ד'

"אבודה" | תסריט: מיה קורן, הלן אירמייזאב, בימוי: מאיה קורן (י"ב)
בהדרכת: אסף שחר, רכז מגמת תקשורת תיכון בית אליעזר | 16 ד'

לאחר הצפייה בסרטים מפגש עם היוצרים/ות ודיון בהיבטים חברתיים
מי אני?! | חדר 3 |  15:00-16:30 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 

"משבר" | תסריט: ריקי צרויה, בימוי: ספיר סבג (י"ב)
בהדרכת: תמר ווישניצר-חביב, מורה לקולנוע מגמת קולנוע ביה"ס אורט ליילנטל 

רמלה | 12 ד'
"בא מעפר" | תסריט: רוני גוברי, אלה בן אוריאל, נעמה סוד בימוי: רוני גוברי (י"ב)

בהדרכת: יעקב פרידלנד מרכז מגמת קולנוע אולפנת קריית ארבע | 12.40 ד'
"עיר זרה" | תסריט: סטאצ'ין טייצ'ו, טדלה מולה, בימוי: סטאצ'ין טייצ'ו (י"ב)

"אילת  לבנות  הדתי  הנוער  כפר  קולנוע  מגמת  רכזת  שפרינגוט  גלית  בהדרכת: 
השחר" מושב יונתן רמת הגולן | 11 ד'

לאחר הצפייה בסרטים מפגש עם היוצרים/ות ודיון בהיבטים חברתיים
שינוי זה בידיים שלי? | חדר 2 | 15:00-16:30 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 

"נתינה זו לא מילה גסה" | בימוי: עופר טסלר (י"ב)
התיכונית  הישיבה  תקשורת  מגמת  לתקשורת  מורה  בלבסלג,  הילה  בהדרכת: 

אורט טבריה | 8.23 ד'
"עת ספוד ועת רקוד" | תסריט ובימוי: אורי ריינר, יהודה עמנואל (י"ב)

בהדרכת: יעקב פרידלנד מרכז מגמת קולנוע ישיבת נווה שמואל אפרתה | 15 ד'
"מה יגידו" | תסריט: רותם מיכאלוביץ', בימוי: מיתר אוחיון (י"א)

בהדרכת: אורלי בן הרוש רכזת המגמה ודוד קדמון מורה להפקות טלוויזיה מגמת 
תקשורת תיכון מקיף ע"ש רוגוזין קריית אתא | 9.23 ד'

לאחר הצפייה בסרטים מפגש עם היוצרים/ות ודיון בהיבטים חברתיים

מועדון טייסת (180 מקומות)
"נפגש בעבודה" | סדנת אמן 
עם במאי הקולנוע אבי נשר 

("סוף העולם שמאלה", "פלאות")
מפגש עם הבמאי והיוצר התיעודי 

רונן ישראלסקי

חדר מראות - 3 מפגשים (65 מקומות), 
שחקן/מרואיין מול מצלמה | 

עקרונות המשחק מול מצלמה גם בראיון 
דוקומנטארי בהדרכת יגאל בן אהרון

מבואת קרקע - 3 מפגשים (50 מקומות), 
איפור מול מצלמה | פתרונות ליצירת 

אפקטים בתנאי השטח
בהדרכת יסמין מגן אליעזר

חדר הנצחה (45 מקומות)
משחק מול מצלמה | סדנא מעשית

בהדרכת: רויטל ישראסקי 
בשיטת לי סטרסברג

משרד החינוך
מנהל חברה ונוער

מחוז ת“א

משרד החינוך
מנהל חברה ונוער
המינהל הפדגוגי  

הפקוח על יישום חוק זכויות התלמיד/ה 
 אגף אמנויות | אגף רוח וחברה  

הפיקוח על הקולנוע | הפיקוח על התקשורת
  

הפקה: משרד החינוך, מנהל חברה ונוער מחוז ת"א, עיריית הרצליה, אגף החינוך 
והרווחה, המחלקה לתרבות נוער וספורט, התיאטרון העירוני מנהל התיאטרון 
העירוני: יניב גוטווירט יוזמת ומייסדת: דידה לבנדובסקי ז"ל - התיאטרון העירוני, 
עיריית הרצליה ניהול אומנותי של הפסטיבל: אורנה ספיר קם - מנחת אומנויות, 
מנהל חברה ונוער, מחוז תל אביב מזכירת ההפקה: אביטל סגל - התיאטרון 
העירוני, עיריית הרצליה ניהול פדגוגי: הדרה ספרא - מרכז הדרכה, מחוז תל 
יעוץ מקצועי: דורית בלין - המפקחת על לימודי  אביב, מנהל חברה ונוער 
התקשורת והקולנוע במשרד החינוך, ניר רמון - מנהל סינמטק הרצליה וטובה בן
הפקת  החינוך  במשרד  התלמיד/ה  זכויות  חוק  על  ארצית  מפקחת   - ארי 
שידורים מקדימים: ערוץ 98 ניהול טכני: ליאור - שובל פתרונות מולטי מדיה 
עיצוב תוכניה: ישוב הפקות ומדיה ניהול אולמות: בית חיל האויר הרצליה 

- הכניסה חופשית -
לפרטים: 

התיאטרון העירוני, עיריית הרצליה
טל' - 09-9628605

"ערוץ 98 - טלוויזיה קהילתית" ב-
* ייתכנו שינויים בתוכנית

הטקס יכלול חלוקת תעודות למשתתפים ופרסים למצטיינים על 
פי סוגות, ועל פי השגים מקצועיים, כמו כן יוענק ציון לשבח מטעם 
עיריית הרצליה, פרס הפיקוח על חוק זכויות התלמיד/ה במשרד 

החינוך ביוזמת המפקחת הגב' טובה בן ארי  ופרס הסינמטק.

כל הסרטים ישודרו בערוץ 98 במהלך כל חודש ינואר, 
כל יום מלבד יום ו' בשעה 22:00 

לראשונה יבחר חביב הקהל בהצבעה בעמוד 
הפייסבוק של הערוץ "ערוץ 98 - טלוויזיה קהילתית"

סדנה א' | 09:30-11:00 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"67" | תסריט קבוצתי בימוי: נורה ננוב (י"ב)

בהדרכת: רונן צח,  רכז מגמת קולנוע תיכון הראשונים הרצלייה | 13.57 ד'
"אודישן" | תסריט ובימוי: יותם גלפז (י"ב)

בהדרכת: עופר טבצ'ניק, רכז מגמת קולנוע ביה"ס תיכון אלון רמת השרון | 12 ד'
 "אקווריום" | תסריט: איילון יחיאל, ניצן שחר, דולב רונן בימוי: איילון יחיאל (י"ב)
בהדרכת: אביטל קורן בנאקוט, רכזת מגמת קולנוע ומורה מעשית מגמת קולנוע 

בית חינוך ע"ש רבין כפר סבא | 13 ד'
מיד לאחר הצפייה דיון עם היוצרים/ות

סדנה ב' | 11:15-12:45 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 
"מלאכים בגהינום" | בימוי: מונה גדבאן (י"ב)

מגמת  המגמה,  רכזת  עבדאלחק,  אמאני  מעשי,  מורה  סעד  כמיל  בהדרכת: 
תקשורת תיכון חורפיש | 12 ד'

ליאור  בימוי:  מלכה,  קורל  תסריט:   | במקדונאלד'ס"  עוצרים  לאושוויץ  "בדרך 
תמאם (י"ב)

השרון  טכנולוגי  תיכון  תקשורת  מגמת  לקולנוע  מורה  פינחסוב  עופר  בהדרכת: 
נעמת הוד השרון | 15 ד'

"סימני שאלה" | בימוי: יפעת שגיא (י"ב)
בהדרכת: טליה פיש רכזת מגמת תקשורת אולפנת צביה הרצליה | 17.43 ד'

מיד לאחר הצפייה דיון עם היוצרים/ות
סדנה ג' | 13:15-14:45 | המפגש יכלול צפייה בסרטים:

"אגם החלילנית" | תסריט: עוז ראובני בימוי: קובי פלוטקין (י"ב)
בהדרכת: רועי שר, רכז מגמת קולנוע ביה"ס תיכון ע"ש מיי בויאר ירושלים | 12 ד'

"בחור כארז" | תסריט: טליה קחטה, בימוי: ליאור סדקה (י"ב)
בהדרכת: גדי פורת, מורה לתקשורת אולפנת שח"ם קריית אתא | 12 ד'

"המחיר לכסף" | תסריט: שחם יוסף, בימוי: שלמה ריימן (י"ב)
בהדרכת: אשל לוין, רכז מגמת קולנוע ישיבת שעלי תורה בית שמש | 14.59 ד'

מיד לאחר הצפייה דיון עם היוצרים/ות
סדנה ד' | 15:00-16:30 | המפגש יכלול צפייה בסרטים: 

"Game over" | בימוי: אריאלה אקרמן (י"ב)
בהדרכת: אסף שחר רכז מגמת תקשורת תיכון חדרה | 16 ד'

"על הספסל" | בימוי: קרן ראונר (י"ב)
בהדרכת: מוטי כהן רכז מגמת תקשורת ביה"ס תיכון היובל הרצליה (12 ד')

"Rubber band girl" | תסריט:  נועה אוסליבן, יעל שוהם, בימוי: יעל שוהם (י"ב) | 3.58 ד'
בהדרכת: ליאת קפלן שטיינברג, רכזת מגמת קולנוע ביה"ס הרטוב צורעה 

"Not going any where" | תסריט ובימוי: נעם ספרוקט (י"ב) | 3.42 ד'
בהדרכת: ליאת קפלן שטיינברג, רכזת מגמת קולנוע ביה"ס הרטוב צורעה 

מיד לאחר הצפייה דיון עם היוצרים/ות

בנושא: 
"כולם/ן נכנסים/ות לפריים?" 

- שונים/ות ושווים/ות
יום ד' 05.2.2014 ה' אדר א' תשע"ד

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

מחוז ת"א

האתגרים בעשייה הקולנועית
חדר 1  (70 מקומות) | 09:30-16:30

בהנחיית שירה ריכטר, אמנית וקולנוענית אקטיביסטית

טקס סיום | אודיטוריום 16:30 (240 מקומות) 


