




נושא במוקד

הוראת אמנויות באולפן
'הכוכבים של שלומי' כמודל לצפייה בסרטים ישראליים

(למתקדמים ולתלמידי אולפן א' לקראת סיום לימודיהם)
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שלומי (אושרי כהן) - נער מתבגר, עסוק בבישול ובטיפול בסבו (אריה אליאס) ובמשפחתו. הוא עושה 

זאת ב״משרה מלאה״, בצורה רגישה, נאמנה, ובאופן מפתיע - ללא שום תלונות. שלומי חי את חייו 

בלי ממש לחיות אותם.

אמו העצבנית (אסתי זקהיים) עסוקה בעבודתה ואחיו השחצן (יונתן רוזן) עסוק בשלו. הקשר האמיתי 

היחיד שיש לו הוא עם סבא שלו. 

קיבעון חייו מתחיל להשתנות בעקבות כניסתן של שתי דמויות חשובות לחייו. הדמות הראשונה היא 

רונה (איה קורן), נערה מיוחדת ורגישה שבה הוא מתאהב מעל הראש, והדמות השנייה היא מנהל בית 

הספר (יגאל נאור).





























שלומי הוא נער צעיר החי בעיר קטנה. 

אמו (אימא שלו) רוחמה, ואביו (אבא שלו) רוברט גרושים. 

בין  שלום)  (עושה  מפשר  שלו),  (סבא  בסבו  מטפל  הכול:  עושה  שלומי 

כולם, מנקה, מבשל, עוזר לאחותו (האחות שלו) זיוה לטפל בזוג התאומים 

שלה, ועוד ועוד.

בתוך כל הפעילות, איש אינו (לא) שם לב לשלומי.

רק אביהו, מנהל בית הספר המקומי, שם לב ליכולות המיוחדות של הנער 

ומחליט לעזור לו ולקדם אותו.

בינתיים שלומי גם מתאהב ברונה.









דף שאלות לדיון



             








































































אני רוצה להמליץ על הסרט ״_______________________ ״ 

של הבמאי _______________.

״ה ________________ ״  הוא סרט ישראלי, שמספר על ____________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



כדאי,  נהניתי, התרגשתי.
מצחיק, עצוב, אמיתי, מרגש, חשוב, מעניין, מיוחד.
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