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רח' ז'בוטינסקי 15 הרצליה
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 יעוץ מקצועי: דורית בלין - המפקחת על לימודי התקשורת והקולנוע במשרד החינוך, ניר רמון - מנהל סינמטק הרצליה וטובה בן

ארי - מפקחת ארצית על חוק זכויות התלמיד/ה במשרד החינוך הפקת שידורים מקדימים: ערוץ 98 ניהול טכני: ליאור - שובל 
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מחוז ת"א



בני נוער יקרים ואנשי חינוך,
אנו שמחים להזמינכם לפסטיבל הרצליה לסרטי נוער 2015, בנושא: "אני והם".  באמצעות הסרטים של בני הנוער יועלו במפגשים, דילמות הקשורות בנושא. הפסטיבל מופק ע'י מנהל חברה ונוער מחוז תל אביב ועיריית הרצליה.

זהו מפגש של נוער יוצר סרטים מכל הארץ עם הנוער בהרצליה 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. 

במסגרת הפסטיבל, מתקיימים דיונים בתכני הסרטים, בהשתתפות היוצרים. זו היא במה ייחודית להעלאת נושאים המעסיקים את הנוער מהמגזרים השונים. 
השנה ייערכו הדיונים בנוכחות אנשי חינוך, אנשי תקשורת וקולנוענים. במקביל יתקיימו סדנאות מעשיות בתחומי היצירה הקולנועית העכשווית, בהשתתפות יוצרים מהמובילים בארץ.

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

 יניב  גוטוירט
מנהל התיאטרון העירוני 
החברה לאמנות ולתרבות 

הרצליה 

 גב' חנה שורץ                                                                 
 מנהלת חברה ונוער                                                 

 מחוז תל אביב
משרד החינוך

 פסטיבל הרצליה לסרטי נוער בנושא: "אני והם"

חדר מראות )50 מ'(/חדר 1 )70 מ’( חדר 2  )50 מ’(חדר 3 )35 מ’(אודיטוריום )273 מ'(שעה
מבואה עליונה )30 מ'(

חדר הנצחה
)45 מ’(

מועדון טייסת
)180 מ’(

חדר 4
)30 מ’(

אני והם
הקרנת הסרטים ושיח עם 

היוצרים בהיבטים חברתיים 
בהנחיית העיתונאי 

קובי אריאלי

סרט ויוצריו
הקרנת הסרטים 

ושיח עם היוצרים 
בהיבטים חברתיים 

בהנחיית מנחי מנהל 
חברה ונוער

סרט ויוצריו
הקרנת הסרטים ושיח 
עם היוצרים בהיבטים 

חברתיים בהנחיית מנחי 
מנהל חברה ונוער

האתגרים בעשייה 
הקולנועית

הקרנת הסרטים ושיח עם 
היוצרים בהשתתפות הקהל 

בהנחית: שירה ריכטר אמנית 
וקולנוענית אקטיביסטית   

סדנת אמן
- צילום קולנוע

- מרואיין מול מצלמה

סדנאות אמן
משחק מול מצלמה 
בשיטת לי סטרסברג

סדנאות אמן
יצירה וכתיבה בקולנוע 

וטלוויזיה

סדנאות אמן
מוסיקה מהסרטים

התכנסות והרשמה במבואה של ההיכל09.00
להיות מקובל09:30-11:00

כמוהם 
• דקה של אהבה
• פחות או יותר

• הדרן

אנחנו לבד?
• קצת אחרת

• שורטי
• החיים שלהם

קווים מקבילים
• האחר הוא אתה

• מעגל
• קארמה

סדנא א’
• דה ז’ה וו
• רסיסים
• חצות

חדר מראות
פגישה עם הצלם 

רם שוויקי
צלם קולנוע וטלויזיה 

)“הבורר”, “סרוגים”(
בנושא: מקומו של 

הצלם בסרט, טכנית 
ואמנותית

משחק מול מצלמה
סדנא מעשית 

בהדרכתה של רויטל 
ישראלסקי

פגישה עם הבמאי
רני סער )במאי זגורי 

אימפריה(
בנושא: בימוי וההתמודדויות 

עם התהליך המורכב 

פגישה עם שלומי קינן
קלידן התעויוט

בנושא הפקה מוסיקלית 
בקולנוע ובפרסומת

אני מולם11:15-12:45
• הצד השני

• זום
• חתונה שחורה

דורות שלובים
• תקועים

• הצלע החסרה
• שמע בני

היכן עובר הגבול
• מה שנשאר מאחור

777 •
• ההגדרה געגוע

סדנא ב’
• זה רק משחק
• הדבר הנכון

• בובינה

חדר מראות
פגישה עם הצלם 

רם שווקי
צלם קולנוע וטלויזיה 

)“הבורר”, “סרוגים”(
בנושא: מקומו של 

הצלם בסרט, טכנית 
ואמנותית

משחק מול מצלמה
סדנא מעשית 

בהדרכתה של רויטל 
ישראלסקי

פגישה עם הבמאי
מאור זגורי

בנושא: כתיבת דרמת 
טלויזיה, בעקבות הסדרה 

זגורי אימפריה

פגישה עם שלומי קינן
קלידן התעויוט

בנושא הפקה מוסיקלית 
בקולנוע ובפרסומת

התפייסות13:15-14:45
• פרחי שמש

• תחנה אמצעית
• קצה חוט

• ערים

יסורי התבגרות
• רגע בחיים

• דיאטה
• מקום אחר לגמרי

צה"ל בשבילי
• אחד משלנו

• החלטה גורלית
• קוורטט הגליל

סדנא ג’
• רן

• סודו של אח
• הגבר הזה זאת אני

מבואה עליונה
מרואיין מול מצלמה 

בהדרכת 
יגאל בן אהרון

משחק מול מצלמה
סדנא מעשית 

בהדרכתה של רויטל 
ישראלסקי

 תעמולה או הסברה
עם הבמאי והיוצר  

הדקומנטרי 
רונן

ישראלסקי

פגישה עם שלומי קינן
קלידן התעויוט

בנושא הפקה מוסיקלית 
בקולנוע ובפרסומת

מה הזהות שלי?15:00-16:30
• פסנתר על הגב

• צעד קדימה
• לכסות בשקוף

בחרתי
• הרכבת של 11

• מסע אחר
• לחזור מהתחלה

סדנא ד’
• יש בי עוד כח

• מטקאי גורדון                      
• ידיים

מבואה עליונה
מרואיין מול מצלמה 

בהדרכת 
יגאל בן אהרון

משחק מול מצלמה
סדנא מעשית 

בהדרכתה של רויטל 
ישראלסקי

תעמולה או הסברה
עם הבמאי והיוצר  

הדקומנטרי 
רונן

ישראלסקי

פגישה עם שלומי קינן
קלידן התעויוט

בנושא הפקה מוסיקלית 
בקולנוע ובפרסומת

     16:30                                                                                  באודיטוריום )273 מקומות( | טכס סיום, חלוקת תעודות השתתפות ופרסים למצטיינים



המפגש יכלול צפייה בסרטים, לאחר הצפייה יתקיים דיון עם 
היוצרים על הדילמות שעלו בסרטים.

"להיות מקובל כמוהם" | 09:30-11:00

בהדרכת: אלעד קידן, מורה לקולנוע,  "דקה של אהבה"
 תסריט ובימוי: 

שני פרץ )י"ב(

 תיכון חדש, הרצליה

תיכון חדש, הרצליה
סרט תיעודי המלווה בנות בגיל 
ההתבגרות המתייחסות לדמוי 

העצמי המתסכל שלהן.

בהדרכת: יורם אברהם, רכז מגמת קולנוע  "פחות או יותר"
 בימוי: 

שחף רביוב )י"ב( 

תיכון מוסינזון, הוד השרון

וטלויזיה, תיכון מוסינזון, הוד השרון
סרט תיעודי שבו התמונות 

ופס-הקול מביעים בעוצמה את 
התוכן המילולי: אנורקסיה מנקודת 

מבט מקצועית ואישית. | 8.17 ד' 

בהדרכת: רונן צח, רכז מגמת קולנוע, תיכון  "הדרן"
 תסריט: קרן שמש, 
בימוי: לינוי נדלר )י'ב(

תיכון הראשונים, הרצליה

הראשונים, הרצליה
סרט עלילתי על נערה מופנמת, 

פסנתרנית, הצמאה להתקבל בין 
חבריה המסויגים. הסרט מעורר את 

השאלה מהו המחיר האישי בלהיות 
מקובל.  | 15.20 ד'

"אני מולם" | 11:15-12:45  

בהדרכת: שלי רנן קוריס, רכזת מגמת קולנוע,  "הצד השני"
 תסריט ובימוי: 

יעל דן )י"א(

תיכון לאמנויות, ירושלים

תיכון לאמנויות, ירושלים
ניסיון התמודדות עם קונפליקט הזהות 

ביני, תלמידה יהודיה בירושלים, לבין 
ערביי בית צפאפא. | 7.47 ד'
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"אני והם" | 09:30-14:45 
בהנחיית: העיתונאי קובי אריאלי

אודיטוריום
אודיטוריום

בהדרכת: עופר פינחסוב, מרכז מגמת קולנוע,  "זום"
  בימוי: 

שקד נוביק )י"ב(

תיכון אביב, רעננה

תיכון אביב, רעננה
סרט מחאה, עלילתי וסוריאליסטי 

על נער המגלה שהוא מוקף מצלמות 
אבטחה הפזורות בכל מקום 

ומחסלות את פרטיותו לחלוטין. | 
15 ד'

בהדרכת: הדר קליינמן צדוק, מורה לקולנוע, 
"חתונה שחורה"

  תסריט ובימוי: סערה 
אברהלה חני אביטבול )י"ב(

תיכון נעמ"ת, תל-אביב יפו

תיכון נעמ"ת, תל-אביב יפו
סרט עלילתי על פליט מאריתראה 
היוצא לנקמה באיש שהתעלל בו, 

כשהסוף המפתיע מעורר למחשבה. 
| 12.31 ד'

התפייסות | 13:15-14:45
בהדרכת: יורם שפירא, ראש מגמת קולנוע,  "פרחי שמש"

  תסריט ובימוי: 
עינת שרון )י"ב(

תיכון תלמה ילין, גבעתיים

ביה"ס לאמנויות ע"ש תלמה ילין, גבעתיים
מעקב רגיש אחרי קשר מתפתח בין 

אם לבתה האוטיסטית. רק כאשר 
האם מצטרפת לרצונות של בתה, 

היא חווה קשר עמוק אתה. | 14.20 ד'

בהדרכת: רחל דמרי, רכזת מגמת קולנוע,  "תחנה אמצעית"
  תסריט ובימוי: 
אלמוג מידן )י"ב(

תיכון פסגת זאב, ירושלים

תיכון פסגת זאב, ירושלים
סרט עלילתי. שני קצוות חוט לעולם 

לא ידעו כמה הם דומים עד שיפגשו... 
שני קצוות בתוך בית אחד. | 15 ד'

בהדרכת: רון תירוש, מורה מעשי, מגמת  "קצה חוט"
  בימוי: 

ענבל גורמן )י"ב(

 תיכון עמוס דה שליט, רחובות

תקשורת, תיכון עמוס דה שליט, רחובות
אמן ממוצא ערבי, מפסל בחוטי ברזל 
למחייתו וחושף את השקפותיו לגבי 

חינוך ואמונה. | 9.51 ד'

בהדרכת: יורם שפירא, ראש מגמת קולנוע,  "ערים"
  בימוי: 

תמר לרב )י"ב(

תלמה ילין,  גבעתיים

ביה"ס לאמנויות ע"ש תלמה ילין, גבעתיים
בן אדם הולך בעקבות קו ומוצא אדם 

אחר ההולך בעיגול, נותן לו גיר כדי 
שיסמן לו גם את העיגול שלו... האם 

הם מצאו שפה משותפת?
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בהדרכת: תמר אפרתי, מורה  "מעגל"
 בימוי: חן חי )י'ב(

אולפנת נווה שרה הרצוג, בני ברק 

מעשית ורכזת מגמת קולנוע, 
אולפנת נווה שרה הרצוג, בני ברק 

| 14.48 ד'

בהדרכת: אפי ברקוביץ', רכז מגמת  "קארמה"
במוי: דור כלפון )י'ב(

תיכון רוטברג, רמת השרון

תקשורת, ביה"ס תיכון רוטברג, 
רמת השרון  | 13.29 ד'

דורות שלובים | 11:15-12:45 | בחדר 3

בהדרכת: רחל דמרי, רכזת מגמת  "תקועים"
תסריט: תהל אליהו, מאי גולדפוס, 

דנית ברזני, שיר מרקוביץ. 
בימוי: תהל אליהו )י"ב(

תיכון פיסגת זאב, ירושלים

קולנוע תיכון פיסגת זאב, ירושלים 
| 10 ד'

בהדרכת: תמר אפרתי, מורה 
"הצלע החסרה"

תסריט ובימוי: 
אינגודאי צ'קלה )י"ב(

אולפנת נווה שרה הרצוג, בני ברק

מעשית ורכזת מגמת קולנוע, 
אולפנת נווה שרה הרצוג, בני ברק 

| 13.09 ד'

בהדרכת: יעקב פרידלנד, 
"שמע בני"

תסריט: איינאו אהילה, 
אלימלך אש 

בימוי: אלימלך אש

ישיבת נווה שמואל, אפרת

מרכז מגמת קולנוע, ישיבת נווה 
שמואל, אפרת | 10 ד'

"סרט ויוצריו" | 09:30-16:30 
בהנחיית: מנחי מינהל חברה ונוער

חדר 2 וחדר 3

המפגש יכלול צפייה בסרטים, לאחר הצפייה בסרטים מפגש עם 
היוצרים ודיון בהיבטים חברתיים.

אנחנו לבד? | 09:30-11:00 | חדר 3

בהדרכת: עודד קסירר, רכז מסלול 
"קצת אחרת"

 בימוי: 
עמית אילוז )י"ב(

 תיכון אזורי, באר-טוביה

טלויזיה, תיכון אזורי, באר-טוביה | 12 ד'

בהדרכת: עופר פינחסוב, מרכז מגמת 
"החיים שלהם"

 בימוי: 
רועי שטרן )י"ב(

השרון נעמ"ת, הוד השרון

קולנוע, תיכון טכנולוגי, השרון נעמ"ת 
הוד השרון | 15 ד'

בהדרכת: רחל דמרי, רכזת מגמת קולנוע,  "שורטי"
 תסריט ובמוי: 
הדר דהאן )י"ב(

פיסגת זאב, ירושלים

תיכון פיסגת זאב, ירושלים | 11 ד'

קווים מקבילים | 09:30-11:00 | חדר 2

בהדרכת: נועה טל הרמתי, מורה  "האחר הוא אתה"
בימוי: מור רחמני )י'ב(

שמעון בן צבי, גבעתיים

מעשית לכיתות י'ב, תיכון שמעון בן 
צבי, גבעתיים | 14 ד'
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היכן עובר הגבול? | 11:15-12:45 | חדר 2
בהדרכת: יורם אברהם, רכז מגמת 

"מה שנשאר 
מאחור" 

בימוי: אולגה דומושבסקי )י"ב( 

תיכון מוסינזון, הוד השרון

קולנוע וטלויזיה, תיכון מוסינזון, 
הוד השרון | 10.07 ד'

בהדרכת: שלום לוק, רכז מעשי ומורה 
"777"

תסריט ובימוי: 
עמית שילו )י"ב(

תיכון הראל, מבשרת ציון

קולנוע, ומירה שוויקי רכזת המגמה, 
תיכון הראל, מבשרת ציון | 17 ד'

בהדרכת: אילן ג'רזינה, רכז מגמת 
"ההגדרה געגוע"

תסריט ובימוי: 
 עדן פלד )י"ב(

מעיין שחר, עין החורש 

קולנוע, קריית חינוך, מעיין שחר, 
עין החורש | 9.40 ד'

יסורי התבגרות | 13:15-14:45 | חדר 3
בהדרכת: איתי קן תור, ביה"ס הרב 

"רגע בחיים"
תסריט: עינב נבות, נוי פן, 

אורי ציון, ניקי ווסאלס, 
בימוי: נוי פן )י"ב(

 ביה"ס הרב תחומי, עמק חרוד

תחומי, עמק חרוד | 13 ד'

בהדרכת: נועה טל הרמתי, מורה  "דיאטה"
בימוי: 

דניאל דור נוי )י"ב(

תיכון שמעון בן צבי, גבעתיים

מעשית לכתות י'ב, מגמת תקשורת 
תיכון שמעון בן צבי, גבעתיים | 11 ד'

בהדרכת: רותם קיפניס, מורה 
"מקום אחר 

לגמרי"
תסריט ובימוי: תגל רוזן )י"ב(

מגידו, עין השופט

לקולנוע, מגמת קולנוע, תיכון 
איזורי מגידו, עין השופט | 13.08 ד'

"צה"ל בשבילי" | 13:15-14:45 | חדר 2 
בהדרכת: מוטי כהן, מורה לתקשורת 

"אחד משלנו"
בימוי: 

דניאל שקד )י"ב(

מפתן ארז, הרצליה

ביה"ס מפתן ארז, הרצליה | 9 ד'

בהדרכת: נועה טל הרמתי, מורה  "החלטה גורלית"
בימוי: 

יוני שילון )י"ב(

שמעון בן צבי, גבעתיים

מעשית לכתות י'ב, מגמת תקשורת 
תיכון שמעון בן צבי, גבעתיים | 12 ד'

בהדרכת: כמיל סעד, מורה 
"קוורטט הגליל"

תסריט ובימוי: 
יארא פארס )י"ב(

 מקיף שש שנתי, חורפיש

לתקשורת מעשי ואמאני עווידה 
מורה מקצועית, תיכון מקיף שש 

שנתי, חורפיש | 9 ד'           

מה הזהות שלי | 15:00-16:30 | חדר 3
בהדרכת: אפי ברקוביץ' רכז מגמת  "פסנתר על הגב"

תסריט ובימוי: 
רוני נוימן )י"ב(

תיכון רוטברג, רמת השרון

תקשורת, ביה"ס תיכון רוטברג, רמת 
השרון | 12.22 ד'
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בהדרכת: הדר דהן רכזת מגמת תקשורת 
"צעד קדימה"

תסריט: קבוצת היוצרים, 
בימוי: לי ברקן )י"ב(

ביה"ס גולדה, פתח תקווה

ביה"ס גולדה פתח תקווה | 14.44 ד'

בהדרכת: עופר טבצ'ניק, רכז מגמת 
"לכסות בשקוף"

תסריט בימוי: 
עומר שוקרון )י"ב(

 תיכון אלון, רמת השרון 

קולנוע ביה"ס תיכון אלון רמת השרון 

בחרתי | 15:00-16:30 | חדר 2

בהדרכת: עופר פינחסוב, רכז מגמת  "הרכבת של 11"
בימוי: לידור כץ ואביב 

בלילטי )י"ב(

תיכון אביב, רעננה 

קולנוע, תיכון אביב, רעננה | 15 ד'

בהדרכת: חנוך זאבי, רכז מגמת 
"מסע אחר"

תסריט: הראל גרינברג, 
נתנאל פיש, 

בימוי: הראל גרינברג

אמי"ת כפר גנים, פ"ת

תקשורת וקולנוע, ע"ש סגן אחיעד 
רובנר, הישיבה התיכונית אמי"ת כפר 

גנים, פ"ת

בהדרכת: תמר אפרתי, מורה מעשית  "לחזור מהתחלה"
בימוי: 

קסאי'ה איי'לה )י"ב(

אולפנת נווה שרה הרצוג , בני ברק

ורכזת מגמת קולנוע, אולפנת נווה 
שרה הרצוג, בני ברק | 13.31 ד'
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"האתגרים בעשיה הקולנועית"
 09:30-16:30 בהנחיית: שירה ריכטר

חדר 1

צפייה בסרטים, לאחר הצפייה דיון עם היוצרים.

סדנה א' | 09:30-11:00
בהדרכת: רונן צח, רכז מגמת קולנוע 

"דה ז'ה וו"
 תסריט ובימוי: 

ירדן פריאל, ענבל דר )ט'(

תיכון ראשונים, הרצליה

תיכון ראשונים, הרצליה | 15.45 ד'

בהדרכת: יורם אברהם, מנהל 
"רסיסים"

 תסריט: הקבוצה 
בימוי: לירון מכלול)י"ב(

תיכון מוסינזון, הוד השרון 

מגמת קולנוע וטלויזיה תיכון 
מוסינזון, הוד השרון | 10.52 ד'

בהדרכת: חנוך זאבי, רכז מגמת 
"חצות"

 תסריט: מאור וואקנין, נועם 
וויצמן, בימוי: מאור וואקנין

הישיבה התיכונית קריית 
הרצוג, בני ברק

תקשורת וקולנוע, הישיבה 
התיכונית קריית הרצוג, בני ברק

| 9.30 ד' 

סדנה ב' | 11:15-12:45
בהדרכת: יורם שפירא, ראש מגמת 

"זה רק משחק"
 תסריט ובימוי: נעם עופר 
ומאיה קריסטל טננבאום

תלמה ילין, גבעתיים

קולנוע ביה"ס לאמנויות ע"ש 
תלמה ילין, גבעתיים

בהדרכת: עופר טבצ'ניק, רכז מגמת 
"הדבר הנכון"

 תסריט ובימוי: 
יותם מיתר )י"ב(

תיכון אלון, רמת השרון

קולנוע ביה"ס תיכון אלון, רמת השרון

בהדרכת: מוטי כהן, רכז מגמת  "בובינה"
 בימוי: הדר כהן )י"ב(

תיכון היובל, הרצליה

תקשורת, תיכון היובל, הרצליה
| 8.40 ד'

סדנה ג' | 13:15-14:45

 בהדרכת: שלום לוק מורה מעשי 
"רן"

 תסריט ובימוי: אלעד 
כרמלי, גיא סבג )י"ב(

תיכון הראל, מבשרת ציון

ורכז מעשי ומירה שווקי רכזת מגמת 
קולנוע, תיכון הראל, מבשרת ציון  

| 15 ד'

בהדרכת: יעקב פרידלנד, מרכז מגמת 
"סודו של אח"
 תסריט ובימוי: אריאל 

רוזנברג )י"ב(

ישיבת נווה שמואל, אפרת

קולנוע ישיבת נווה שמואל, אפרת 
| 14 ד

בהדרכת: ברוריה גרנות, מורה  "הגבר הזה זאת 
אני"

 בימוי: טל כהן )י"ב(

תיכון מקיף ו', אשדוד

במסלול טלויזיה ועודד קסירר רכז 
מגמת תקשורת תיכון מקיף ו', 

אשדוד | 12 ד'
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סדנה ד' | 15:00-16:30

בהדרכת: תמר אפרתי, מורה מעשית 
"יש בי עוד כח"

 בימוי: שלי טוויל )י"ב(

תיכון אמי"ת בנות, מעלה 
אדומים

לתקשורת, תיכון אמי"ת בנות, מעלה 
אדומים | 15 ד'

בהדרכת: אלי חכמון, מורה לקולנוע 
"מטקאי גורדון"

בימוי: דניאל מני )י"ב(

אורט על שם אבין, רמת גן

ונעמה מינימר רכזת מגמת תקשורת, 
אורט על שם אבין, רמת גן | 11 ד'

בהדרכת: איתי קן תור, ביה"ס הרב  "ידיים"
תסריט ובימוי: 

אורי לורנצי )י"ב(

ביה"ס הרב תחומי, עמק חרוד

תחומי, עמק חרוד | 5.30 ד'

במועדון הטייסת
סדנאות אומן בנושאי קולנוע | 09:30-16:30

)ארבעה מפגשים בני שעה וחצי כל אחד(
"בימוי וההתמודדויות עם התהליך המורכב" 

סדנת אומן עם הבמאי רני סער )במאי זגורי אימפריה(
"כתיבה דרמטית לקולנוע"

סדנת אומן עם הבמאי והיוצר מאור זגורי )"זגורי אימפריה"(
"הסברה או תעמולה"

מפגש עם הבמאי והיוצר התיעודי רונן ישראלסקי

חדר הנצחה
משחק מול מצלמה | סדנא מעשית בשיטת לי סטרסברג

בהדרכת: רויטל ישראלסקי

חדר מראות
הצלם בקולנוע | מקומו של הצלם בסרט: טכנית ואמנותית

בהדרכת: רם שוויקי, צלם קולנוע וטלויזיה )"הבורר", סרוגים" ועוד(

חדר 4
מוזיקה מהסרטים | הפקה מוסיקלית בקולנוע ובפרסומת
בהדרכת: שלומי קינן, קלידן "התעויוט", יוצר מוסיקה בקולנוע ובמוסיקה

מבואה עליונה
מרואיין מול מצלמה | משחק מול מצלמה גם בראיון חי

בהדרכת: יגאל בן אהרון, מנחה סדנאות משחק
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הישובים המשתתפים בפסטיבל 2015: 
נווה   | ברק  בני  איזורי,  תיכון   | טוביה  באר  ו',  מקיף  תיכון   | אשדוד  שמואל,  נווה  ישיבת   | אפרת 
בן  שמעון  תיכון  ילין,  תלמה  ע"ש  ביה"ס   | גבעתיים  הרצוג,  קריית  התיכונית  הישיבה  הרצוג,  שרה 
תיכון הראשונים, תיכון היובל,   | הרצליה  | נעמ"ת טכנולוגי, תיכון ע'ש מוסינזון,  צבי,  הוד השרון 
זאב,  פסגת  תיכון  לאמנויות,  התיכון   | ירושליים  מקיף,  תיכון   | חורפייש  ארז,  מפתן  חדש,  תיכון 
החורש  עין  בנות,  אמי"ת  תיכון   | אדומים  מעלה  הראל,  תיכון   | ציון  מבשרת  נעמ"ת,  תיכון   | יפו 
פתח  מגידו,  תיכון  השופט  עין  תחומי,  הרב  ביה"ס   | חרוד  עמק  שחר,  מעיין  חינוך  קרית   |
שליט,  דה  עמוס  תיכון   | רחובות  גנים,  כפר  אמי"ת  התיכונית  הישיבה  גולדה,  תיכון   | תקווה 
אביב. תיכון   | רעננה  רוטברג,  תיכון  אלון,  תיכון  ביה"ס   | השרון  רמת  אבין,  אורט  תיכון   | גן  רמת 

- הכניסה חופשית -

לפרטים:  התיאטרון העירוני, הרצליה טל' - 09-9628605
"ערוץ 98 - טלוויזיה קהילתית" ב-

* ייתכנו שינויים בתוכנית

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

באודיטוריום | 16:30
הטכס 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.

סי ר פ ת  ק ו ל ח ס  כ ט
2 0 1 5 ב"  ה ז ה ל  צ ר "ה


