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סרטי בורקס – חלק ד'
המאה ה-21, רב תרבותיות

מקצוע:  קולנוע
שם המורה: אור מנחם



המאה ה-21: הקולנוע הישראלי משתנה
חוק הקולנוע•

קרנות הקולנוע : קרן רבינוביץ, הקרן החדשה, קרן קופרו, קרן גשר •

ריבוי ערוצי טלוויזיה•

צמיחת בתי הספר לקולנוע : בית צבי, החוג לקולנוע באונ' תל אביב, סם שפיגל , •

מעלה, מכללת תל חי, בית ברל, מכללת הדסה ,מכללת ספיר



אלף חדש –מושגים חדשים 
הגישה הרב-תרבותית

ריבוי שׁוֹנוּת תרבותית וטיפוח כבוד הדדי, הייחוד של כל קבוצה נשמר, בצד 

אינטראקציה והשפעה בין התרבויות השונות

פוליטיקה של זהויות 

פוליטיקה של שינוי והבדלים ,זכויותיהם הלגיטימיות של המיעוטים לשמר את ייחודם 

ואת שונותם והזכות לאוטונומיה תרבותית מול הרוב בחברה

   (Visibility)  "נראות"

הזכות להיראות, להיראות בתנאיך-אתה, והזכות להעניק נראות לאחרים.



"נראות " במסך הישראלי 
צפו בטריילרים – איזה קבוצות שוליים מופיע בהם וכיצד

 
נבסו•
עבודה ערבית•
משפחת זגורי•



נבסו



עבודה ערבית



משפחת זגורי



סרטי הבורקס במאה ה21 ....
 ניאו בורקס - תמימות ונוסטלגיה לייצוג של סרטי הבורקס, לעיתים ברוח 

הרב-תרבותי פונים אל הצופים ומפצירים בהם לבל יזנחו את שורשיהם 

"סוף העולם שמאלה" אבי נשר (2004)

הסרט "אביבה אהובתי" שמי זרחין (2006)

"ישמח חתני" אמיל בן שמעון (2016)

"הבלתי רשמיים" אלירן מלכא (2018)

 פוסט בורקס - פרודיה על סרטי הבורקס, תוך אימוץ מאפיינים של סרטי 
בורקס ומימושם תוך כדי הגזמה. 

"חולה אהבה בשיכון גימל" שבי גביזון (1995)

"ביקור התזמורת" ערן קולירין (2007)



מטלת סיכום 
 צפו בטריילר של הסרט ישמח חתני - אמיל בן שאול (2016)

https://youtu.be/Bq276aXonV8

חשבו כיצד מאופיינות הדמויות המזרחיות בסרט זה? 

במה הן שונות מדמויות סרטי הבורקס של שנות ה70 מבחינה 

פנימית וחיצונית ?
סרקו את 

 QRCODE-ה
כדי לצפות בסרטון

https://youtu.be/Bq276aXonV8


סיכום 
 שנויים בראשית המאה ה21•
רב תרבותיות •
נראות •
בורקס הדור הבא •



תודה שהשתתפתם
בשיעור 



השימוש ביצירות במהלך שידור זה נעשה לפי סעיף 27א לחוק 
זכות יוצרים, תשס"ח-2007. אם הינך בעל הזכויות באחת 
היצירות, באפשרותך לבקש מאיתנו לחדול מהשימוש ביצירה, 

rights@education.gov.il זאת באמצעות פנייה לדוא"ל

 שימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים ואיתור בעלי זכויות


