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מעניקי הפרסים:

 פרס ראשון לסרט העלילתי
מכללת הרצוג

 פרס ראשון לסרט התיעודי
מעלה המרכז לציונות דתית

 פרס השופטים
וידאו גרפיטי 

 פרס חביב הקהל של תלמידי המגמות
בית ספר לקולנוע ‘מעלה’

 פרס לסרט החברתי
הקרן על שם בילויה מעוז לחינוך חברתי ערכי

 פרס הגולשים של שם אדיר זיק
ערוץ 7

ליצירה צעירה של מגמות התקשורת והקולנוע בחמ"ד

לכנס ה -

להרשמה לבוגרי המגמות

להרשמה לבתיה"ס

תכנית היום:
התכנסות וכיבוד קל  10.00 - 09.30

10.00 - 11:30  מושב ראשון

הרצאה של אמיל בן שמעון במאי הסרט “ישמח חתני" עם קטעים מהסרט. אולם 1: 

הקרנת סרטי הגמר: אולם 3: 
 • קול דממה / אולפנת ראש צורים • יצאת נקניק / תיכון הימלפרב • העשיר / המתמיד דרכא קרית שמונה

• משהו בשביל מישהו / אולפנת אורט טבריה • סיפור מסגרת / אולפנת מעלה לבונה • נגע בשמיים / ישיבת נוה שמואל

הפסקה  11:00

צילומי בוגרים וחלוקת תעודות   

12:00 - 13:30  מושב שני

הקרנת סרטי הגמר: אולם 1: 
 • ימי התום / אמי"ת נגה בית שמש • איך הגעתי לכאן / אמי"ת נגה בית שמש • הפליט / אמי"ת הלל רחובות

• ירית פתיחה / אולפנת הרב בהר"ן • צלילים של שקט / צביה רבבה • רבע פולקע / אולפנת הרב בהר"ן
הרצאה של אמיל בן שמעון במאי הסרט “ישמח חתני" עם קטעים מהסרט. אולם 3: 

ארוחת צהרים קלה  13:30

הצבעה לסרט הזוכה בפרס הקהל  

14:15 - 16:00  מושב שלישי 

עזרי טובי, מפיק סרטוני הסברה ויראליים ברשת ומיסד עמותת בומרנג, איך יוצרים תוכן ויראלי אולם 1: 

טקס חלוקת פרסים לסרטים הזוכים בתחרות יצירה צעירה למגמות התקשורת והקולנוע אולם 3: 

בהנחיית: יאיר יעקובי    
ברכות:    ד"ר אברהם ליפשיץ- ראש מינהל החינוך הדתי | מעניקי הפרסים   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchwpeP3mZ-A56rGlx5jbm05EWyjKgtwAGRd1ldz6LTnrs6lQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2E9WwLHIZlmF_MbZCtltvj7S43y7mBzT6my1G_keNoyM1MQ/viewform?c=0&w=1

