רשימה זו הורדה מאתר il.org.sharedlist
אנו מציגים עד  1000רשומות בחינם כדי למנוע האקינג ועומס על המערכת,
אבל משתפים בשמחה את הקובץ המקורי למי שפונה במייל ומבקש  -אבל איך
זה שעוד לא שיתפתם את האתר בפייסבוק? (:
תיאור קצר של הסרט

סיווג הסרט

סרטים ישראליים מובילים

קומדיה רומנטית מוזיקלית שכבשה את
לב הקהל ,המבוססת על ספר מצליח.
סיפור אהבה בין מיליונר מבוגר אותו
מגלם פרד אסטר הענק ) פנים
מצחיקות( לבין נערה בת  ,18אותה
לקח תחת חסותו באופן אנונימי ושלח
אותה לקולג' .מלבד פער הגילאים,
חווים השניים קשיים רבים בדרך
למימוש

סרט קולנוע

אבא ארך רגלים

מלודרמה משפחתית המתרחשת על
רקע נופי הכנרת .צ'יקו הוא מדריך
תיירים גרוש המתגורר בספינתו הקטנה
יחד עם בנו .חמש שנים אחר כך ,חוזרת
האם עם בעלה המליונר מארה"ב,
ודורשת חזקה על הילד.

סרט ישראלי  ,סרט קולנוע

אבא גנוב

הסרט מספר על שתי תאומות שההורים
שלהן נפרדו כשהיו קטנטנות וכל הורה
לקח ילדה אחרת .הן נפגשו אחרי 11
שנים במחנה קיץ והחליטו להתחלף.
בדרך ,הפרידו את אבא שלהן מהאישה
שאיתה תכנן להתחתן והחזירו את
הוריהן לחיות יחד והם התחתנו שוב וחיו
באושר ועושר

סרט קולנוע

אבא מתארס

קומדיה על צעיר נצחי בן  ,76ועל אשתו
שאינה קולטת שהוא מציג בפניה את
ההצגה הטובה ביותר את "מלאכת
החיים

הגיל השילשי  ,סרט קולנוע

אביב של סתיו

סיפור התבגרותו של נער בן  12הגדל
בקיבוץ בדרום הארץ בשנות השבעים.
במהלך שנת הבר מצווה שלו מגלה
דביר שאימו איננה בריאה בנפשה והוא
נאלץ לנווט בין עקרונות השוויון של
הקיבוץ לבין יחסיו המורכבים עם אמו.
הניגוד בין שני אלו מוציא אותו למסע
התבגרות מופלא ובלתי אפש

DVD

אדמה משוגעת

אווה נאלצה לוותר על בתה היחידה
והעדיפה ללכת עם אהובה .בתה
נזרקה לרחובות .בסרט היא יוצאת
לבקש מבתה מחילה והמפגש

סרט ישראלי  ,סרט קולנוע

אווה

מתאפשר דרך אמילי הנכדה .סרט
ישראלי.
מלחמת ששת הימים,בחצי האי סיני.
שני מצרים חיילי מילואים נמלטים
מערבה אל תעלת סואץ .הם צמאים
ומצאו בגיפ נטוש של האו"ם וויסקי.
מכאן ואילך מתרקמת בין הנפגשים
מערכת יחסים בה מפשיר היחס .סרט
עצוב ומעלה הרבה מחשבות.

יהודים ערבים  ,מלחמות ומבצעים ,
מלחמת ששת הימים

אוושה בלב

אוונטי פופולו

אוושה בלב

מעקב אחר תהליך הדרדרותו של
נער,החוזר לשכונת מגוריו מן הפנימיה
בה למד.בפנמיה הצליח הנער למצוא
איזון בחיים,אולם אביו הקמצן והרודן
מחזירו לשכונה כדי שיעבוד ויביא
כסף.סרט זה הינו כתב האשמה כנגד
כוחה ההרסני של הסביבה המוזנחת
בשכונות המצוקה.הוא מתואר.

סרט ישראלי

אור מן ההפקר

הסרט מתאר שלושה חברים טובים,
אמיר יותם ורפא ,שמתנדבים ליחידה
מובחרת .במהלך הטירונות הם הופכים
לחלק ממשפחת לוחמים בה הנאמנות
אחד לשני היא מעל הכל.שלוש שנים
לאחר מכן ,רפא ,שעכשיו הוא חוקר
מצ"ח ,נשלח לבסיס צבאי עליו מפקד
יותם .הוא בא לחקור תקרית בה נהרג
שבוי

סרט ישראלי  ,סרט קולנוע

אחד משלנו

אחת העם -טליה שפירא בהופעת
יחיד-נתרם ע"י המדריכה לגיאוגרפיה
ארנונה נודל ז"ל.הנבטים ,ויטנאם
סייגון,מערכון אריק איינשטיין ומונימושונוב ,ארתור רובינשטיין בפריז,אבא
גנוב

בידור

אחת העם -:טליה שפירא

הצרצר והמנוע;הענק וגנו;סלע
בדרך;פיסטוק עובר דירה;הצרצר
והמסור
איכפת לי-גיל ההתבגרות

איכות החיים-לגיל הרך- :הצרצר
והמנוע; הענק וגנו; סלע בדרך; פיסטוק
עובר דירה; הצרצר והמסור
איכפת לי  ,גיל ההתבגרות

מעורבות הורים

איכפת לי - :גיל ההתבגרות
איכפת לי - :מעורבות הורים

דרמה חברתית בקבוץ -חברות בין שני
חברים מגיעה לסוף טראגי עם הופעתה
של אשה מוזר;אב שכול נמשך לחברת
בנו המת.

סרט ישראלי

אין שמות על הדלתות

סרט על בעיה של מצוקה חברתית,
הילד גדל אצל סבתו לאחר שאביו
נאסר .עובדת סוציאלית מנסה להעביר

חינוך חברתי  ,יחסי הורים וילדים  ,סרט
קולנוע

אל עצמי

אותו למשפחה אומנת כאשר הוא רוצה
להשאר אצל סבתו -לפי הספר של
גלילה רון פדר
כשבעלה נפטר יוצאת אליס הייאט
)בגילומה של זוכת האוסקר אלן
בורשטיין" ,רקוויאם לחלום"( עם בנה בן
ה 11-למסע אל פיניקס .האם רומן עם
כריס כריסטופרסון )בלייד( יעמיד אותה
על רגליה? עם ג'ודי

סרט קולנוע

אליס לא גרה כאן יותר

הסרט משחזר את האווירה ששררה
בארץ בשנות החמישים ובעיר תל
אביב ,בה מתרחשת העלילה ,בפרט.
הסרט מציג את הצנע ,השוק השחור
ושידורי המדור לחיפוש קרובים ברדיו,
הלבוש וצורות בילוי של התקופה,
ומלווה במוזיקה של שנות ה .50-כמו כן,
הוא מציג את אורח החיים של תל אביב
הקט

סרט ישראלי  ,סרט קולנוע

אלכס חולה אהבה

אלף נשותיו של נפתלי סימן טוב

סרט ישראלי

אלף נשותיו של נפתלי סימן טוב

סרט זה הינו תמונה של ארץ במשבר
)התמוטטות ברית המועצות והבעיות
הקשות ברוסיה( דרך עיניה של ילדה
מתבגרת אנושי ומקסים

סרט קולנוע  ,רוסיה

אנה

בני נוער יהודים מלוס אנג'לס בילו יום
שלם ביחד תוך בירור שאלות הנוגעות
לחייהם כבני נוער יהודים בארה"ב
לבירור הזהות היהודית שלהם.

דברי הימים  ,זהות יהודית  ,יהדות
ארה"ב  ,תולדות עם ישראל

אנחנו שנינו מאותו העם

סיפורם של ארבעה נערים על סף
ההתבגרת ,היוצאים למסע רגלי בן
יומיים בחיק הטבע ובעי היער ,בחיפוש
אחר גוויית נער שנדרס תחת גלגלי
הרכבת .סרט נפלא המתפרק בערגה
של זכרון יקר של חבורות אבודה אותו
מספר ילד בן 12

גיל ההתבגרות  ,סרט קולנוע

אני והחברה

ילדה בת  15תלמידה מצטיינת עובדת
לפרנסתה ומטפלת בסבתה
הזקנה.מתהאבת בבחור נכנסת להריון.
אבי התינוק נסע לגרמניה טראנה
מחליטה ללדת .דרך הסיפור
המרגש,מאפשר הסרט הצצה מרתקת
אל החברה אירנית,מנהגיה ובעיקר
יחסה השמרני של הרפובליקה
האיסלמית לנשים

חינוך מיני  ,מעמד האשה  ,סוציולוגיה ,
סרט קולנוע

אני טארנה בת 15

בטוח שמצא אהבת אמת כשהוא פוגש
בקארי האמריקאית )אנדי מק'דאול( אך
מחכה לו הפתעה .הסרט מתרכז

סרט קולנוע

ארבע חתונות ולויה אחת

בצ'ארלס וחבריו ובארבע חתונות ולוויה
אחת בהם הם נוכחים .באטקינסון )ג'וני
אינגליש(.
בבית של פיסטוק ציפורים נודדות
תעופה

בבית של פיסטוק  ,ציפורים נודדות ,
תעופה

בבית של פיסטוק -:תעופה

קטעים העוסקים בתקשורת
והידברות,קבלת השונה,עזרה
לזולת,ציות לחוק,מניעת אלימות ועוד.
המשדרים מוצגים בצורה מרתקת
ומהווים בסיס לדיון,שיחה ופעילויות
בכתה"דובי אח שלך)השמן(,
דנמרק)דתיים-חילונים ועוד.

אלימות ומניעתה  ,דתיים חילונים ,
עזרה לזולת  ,ציות לחוק  ,קבלת
השונה  ,תקשורת בין אישית

בגובה העיניים - :לקט קטעים שנבחרו
במיוחד לנושא" :הזכות לכבוד והחובה
לכבד"

בהקרה
סרט אישי על החיים של זוג צעיר
בישוב מבודד על הר בצפון השומרון
בתקופה בה החיים ביש"ע הם מבחן על
הישרדות

בהוקרה
סרט קולנוע

לבחור מה לעשות בחיים
בילי אליוט נער בן  11שהולך לחוג
איגרוף כמו מרבית בני גילו מהעירה
הנחשלת.אלא שבילי מסרב להתכונן
לגורלו הבלתי נמנע כמאצ'ו מחוספס
ונדלק דוקא על החוג לבלט,על טהרת
הבנות,נוטש את כפפות האיגרוף
ומתגנב לכיתה הלומדת בלט .המורה
מיג מגלה את הפוטנציאל הטמון בו

בחומש קרוב לשמים

בחירות
 ,החלטות קבלת  ,קולנוע סרט DVD ,
שוויון בין המינים

בילי אליוט

סינמה כבוד-לקט סרטי תלמידים
בנושאי חברה בית נאות-בית אבות,שיר
שלום,מסע אל השלום,המחשבות
שלנו,מפלצות שחייבים לנקות,זו לא
הלשנה,זו הצלה.יומן אלקטרוני .לא
לסמים,די,תראו מי מפחד,כולם
ילדי,התחלה חדשה,הכבש הששה
עשר,כולם כועסים,אבל

בית נאות-בית אבות;שיר שלום;מסע
תקשורת וקולנוע
אל השלום;המחשבות שלנו;מפלצות
שחייבים לנקות;זו לא הלשנהזו
הצלה;יומן אלקטרוני;לא לסמים דיתראו
מי מפח;כולם ילדי;התחלה

מלחמת עניים בעשירים על כר הדשא.
קבוצת הכדורגל של העיירה בית שאן
נלחמת על חייה בליגה הלאומית.
הקרב על הכדור הופך למלחמת
מעמדות .בית שאן נגד תל אביב ,נגד
חיפה ,נגד שאר העולם .מאחורי שחקני
הקבוצה עומדים כל אנשי העיירה.
מלחמה עם סוף טוב !

מוטיבציה  ,סרט ישראלי  ,סרט קולנוע

בית שאן סרט מלחמה

קיץ אחרון של שמש ,ים ,אהבות וחופש
גדול ובלתי נשכח טרם הגיוס לצה"ל.
על רקע מלחמת ששת הימים

חופש  ,סרט ישראלי  ,סרט קולנוע

בלוז לחופש הגדול

מתקוממת כיתת שמיניסטים ומעלה
מופע מחאה חריף בהשראת תנועות
ההיפיז האמריקאית.
בן לוקח בת; איה ילדה מתל-אביב,
שהוריה נחפזו לשליחות צדקה במזרח
אסיה והפקידו אותה כפליטה עירונית
בקיבוץ .איה מוצאת שהקיבוץ גדוש
באנשים רעים שעסוקים בחינוכם של
אחרים אך לא בודקים את עצמם .היא
מתחרה על אהבתה לגיורא ,שעל
תשומת ליבו נלחמות עוד כמה
מהבנות.

הסתגלות  ,חברות  ,סרט קולנוע ,
קיבוץ

בן לוקח בת

מטוס מתרסק בים ו 25-ילדים ניצלים
ומגיעים לאי נטוש ,שנים מהם מארגנים
את הילדים למציאת מזון ומקלט
ולשמירת סדר וחוקים של הציויליזציה,
שנים מהם פורשים ויוצרים כנופיה
מתחרה .גן העדן הופך לזירת מאבקי
כח אלימים כשהמטרה הישרדות וגילוי
מנהיגות.

לחץ חברתי  ,מנהיגות  ,סרט קולנוע

בעל זבוב

סרט דקונמנטרי על חמישה נערים :בן
עיירת פיתוח ,צפון תל-אביבי ,דתי מכפר
חב"ד ,קיבוצניק ובן כפר ערבי .בוקר יום
חול בשעה ההומה ביותר בחייהם.
ישראל -1986תמונת מצב בקטן .הסרט
זכה בפרס דלתא פילם.

בקר טוב ישראל א'

הסרט בוחן ברגישות מה השתנה בהם
במהלך  10השנים .סרט דקונמנטרי על
חמישה נערים :בן עיירת פיתוח ,צפון תא
אביבי ,דתי מכפר חב"ד ,קיבוצניק ובן
כפר ערבי .בוקר יום חול בשעה ההומה
ביותר בחייהם .ישראל -1986תמונת
מצב בקטן .הסרט זכה בפרס דלתא
פילם.

בקר טוב ישראל ב'

ברונו בן ה 8-לא תלמיד פופולרי .כל
הילדים מציקים לו ,במיוחד בגלל שהוא
אוהב שמלות.ניגש לבחינת איות וזוכה
במקום ראשון,ננזף קשות ונשלח
הביתה.אמו עבת הבשר לוקה בהתקף
לב ואביו,שוטר קשוח לא יכול לטפל
בו.נאלץ לגור עם סבתו
המרירה,המחליטה לעזור לו להיות
עצמו.

דימוי עצמי  ,סרט קולנוע

ברונו

בת ים אריאל מתאהבת בנסיך אנושי
יפה תואר ונכספת לעלות על פני
היבשה.בעזרת חבריה היא מנסה
לשבות את לב אהובה

 ,אנימציה  ,סרט קולנוע

בת הים הקטנה

גברת דאוטפייר -סרט קומדיה על אב
לילדים שהורחק מהם ע"י אשתו ,אך
לא ויתר ,התחפש לאומנת ובא לשמור
על ילדיו שלו ,מצחיק עם רובין ויליאמס.
)סרט קולנוע(

הומור  ,התחפשות  ,סרט קולנוע ,
פורים  ,שוויון בין המינים

גב' דאוטפייר

כשאתה קטן כמו נמלה ,העולם גדול
וההרפתקאות גדולות עוד יותר! זה מה
שלוקאס הצעיר לומד אחרי שהוא מכוון
את אקדח המים שלו לעבר כמה
נמלים חסרות מזל .הנמלים מגיבות
באמצעות שיקוי סודי המכווץ את
"המחריב" והופך אותו לילד בגודל של
למלה! כך מתגלה תל של נמלים כהר

סרט קולנוע

גיבור על נמלים

במשך שנתיים תכנן כהן ,את נסיעתו
לספרד לאירועי אליפולת העולם
בכדורגל ,והנה נפל עליו צו גיוס ,שרות
בלבנון במקום במדריד .הכוח הותקף
על ידי מארב של אנשי אש"ף ורק
גלילי המפקד וכהן נותרו בחיים .בעודם
שבויים בידי חוליית הפלסטינים ,כהן
מקטר.

מלחמות ומבצעים  ,מלחמת שלום
הגליל  ,סכסוך  ,סרט ישראלי  ,ערבים
ויהודים

גמר גביע

אווה נורא רוצה חיית מחמד,אבל הוריה
מתנגדים .ולכן יום אחד כאשר היא
נתקלת בקוף היא מחליטה לאמץ
אותו.היא רק לא יודעת שהוקף שייך
לפושע שלימד אותו לכייס ולגנוב,והפך
אותו לחיה מבוקשת ביותר
באמריקה.אווה מסתירה את הקוף
בביתה ומגדלת אותו ללא ידיעת
הוריה,בזמן

סרט קולנוע

גנובה על הקוף

רומאו ויוליה בישראל סיפור אהבה
בלתי אפשרי בין בני ,עורך דין בשירות
מילואים ,לבין לילה ,אלמנה וספרנית
ברמאללה.

סרט ישראלי  ,סרט קולנוע  ,רומיאו
ויוליה

גשר צר מאוד

כבר כילד ידע דוליטל הקטן )מרפי(
לדבר עם הכלב שלו ,אך בהתבגרותו
שכח והתעלם מכשרון זה .דוליטל
הגדול הפך לרופא רציני בבית חולים
ויותר מדי רציני בבית ,עד שתאונה
קטנה מחזירה לו את היכולת לשמוע
ולדבר עם בעלי חיים .אחרי היסוסים
ואשפוז בבית משוגעים מבין דוליטל שב

בעלי חיים  ,סרט קולנוע

ד"ר דוליטל

ריצ'ארד וסוד הספרים האבודים
דירה להשכיר :ספרה הנודע של לאה
גולדברג ,נבחר כספר האהוב ביותר
על ילדי ישראל.

דאפי דאק - :סרט מצוייר
השונה קבלת  ,סובלנות DVD ,

דירה להשכיר

טיול -חרם כיתתי,שיעור
בתקשורת-קצר בתקשורת,ד' שניינ
לאליפות-עימות בין בוגרים
לצעירים,אוטובוס-אלימות בטיול,
רועי-ונדליזים בביה"ס.

דרך ארץ זה לא אני - :טיול; שיעור
אלימות ומניעתה  ,חרם כיתתי ,
תקשורת בין אישית בתקשורת; ד' שנים לאליפות; אוטובוס;
רועי

טיס שנאלץ בגלל מגבלה מקורקע
וקשה לו להתמודד עם זאת

דרך הנשר

סרט ישראלי  ,סרט קולנוע

יעל ושלומית ,שתי צעירות חילוניות,
חולקות דירה בתל-אביב ,נאלצות
לצרף עוד דיירת חרדית ומסתורית
שמצליחה לגעת בליבם ולעורר את
חשדם .לאט מתגלה סודה של מלכה
והסיפור נוגע לליבם של הבנות.
האדמה הטובה
הנווד הנצחי מרחובות הכרך המודרני
וזורק אותו הישר אל איתני הטבע
הפראיים שבו נאלץ לשלוף מתוכו את
כל אותם יצרים ולהגיב עליו
כמו:רעב,קור,התמודדויות פיזיות עם
חיות טרף,קניבלים.השראתו מקבוצת
חלוצים שעשתה את דרכה במחצית
המאה ה,19-ונעלמה בהרי סיירה נבדה.

דשאים סגולים

סרט קולנוע

האדמה הטובה

התמודדות עם נכות  ,לקויי ראיה

האולמפידה הראשונה של אמא

אוצרות טבע  ,סרט קולנוע

הבהלה לזהב

הבוגרים

הבוגרים
הביצה החריגה

אלימות ומניעתה  ,קבלת השונה על
ייחודו

הביצה החריגה

קלרה עובדת בביתם של עשירי העיר
כדי לכלכ את ילדה .בנה הצעיר סמי
מנהל רומן מפתיע עם גושה ,עובד
בבית מלאכה בשכונה ומנסה ללמוד
מהחיים עצמם .ברקע האירועים
ההיסטורים המתחוללים בשכונה מקבל
ביטוי חריף במשטר העוצר שמטילים
האנגלים על התושבים .סמי מתגייס
לצבא

סרט ישראלי  ,סרט קולנוע

הבית ברחוב שלוש

הברווזון המכוער חסר

הברווזון המכוער משפ' הברווזים
מתרגשת לקראת בקיעת הביצים
ולפתע מגלה שמביצה אחת בקע
אפרוח משונה הם מגרשים אותו
הברווזון המכוער,אפליה,עין
הסופה,עינים כחולות,בלהבלוק,מי
אשם ,היד,קבלת מידע

אפליה

הברווזון המכוער;אפליה;עין
הסופה;עינים כחולות;בלה בלוק;מי
אשם;היד;קבלת מידע

קלטת נוגעת,משעשעת ,בוגרת וחכמה
על הקושי של השונה להמודד עם

עצמי דימוי DVD ,

הג'ירפה הנמוכהD.V.D

החברה והקושי של החברה להתמודד
עם השונה
הדרדסים

סרט מצוייר

הדרדסים

הדרך הביתה; כשקבל ישנהג הודעה
על מות אביו הגיע לכפרו בחזרה אביו
היה מורה הכפר ומיסד ביה"ס הראשון.
הבן נשאר ללמד בכפר וקיבל תרומות
לבנית ביה"ס חדש

כבוד המורה  ,סין  ,סרט קולנוע

הדרך הביתה

ההימליה+המאמין

שואה וגבורה

ההימליה+המאמין

לאחר גניבת משאית עמוסה בנשק,
עוצרת המשטרה מספר חשודים בעלי
עבר פלילי מפואר :את פרטי המקרה
מספר לחוקר המשטרה ,בעל חסינות
משפטית .הם מבצעים פשע בעקבות
הפשע המוצלח ,משכנעת החבורה את
דין קיטון  -פושע לשעבר ,המנסה לחזור
למוטב  -לבצע איתם פשע נוסף.

סרט קולנוע

החשוד המידי

היפה והחיה;עליסה בארץ הפלאות

סרט מצוייר

היפה והחיה;עליסה בארץ הפלאות

הצבת מטרות לאור האבחון הדינמי
ותכנון עבודה אינ'ד בעקבות תמונת
הקריאה )מקרה טלי( גב' חנה מנדלסון

צוותא

היפיפיה הנרדמת

שלומי דואג לכולם .הוא מאכיל את
סבא שלו ,רוחץ אותו ומקשיב
לזכרונותיו הבדויים ממלחמת העולם
השניה .הוא מזכיר לאחיו הגדול לקחת
את התרופות בזמן ,הוא מרגיע את אמו
העצבנית ומתווך בינה ובין אביו
ההיפוכונדר שסולק מהבית לאחר
שבגד בה .הוא מטפל בתאומים של
אחותו הגדול

סרט ישראלי  ,סרט קולנוע

הכוכבים של שלומי

מעריצה צעירה מתגלגלת אל סף
דלתה של שחקנית מזדקנת ,ולאט אך
ביסודיות חותרת לקחת את מקומה
ולרשת את חייה ,כולל התהילה .ג‘וזף
ל .מנקייביץ‘ משרטט פורטרט אכזרי
ומצחיק של עולם התיאטרון ,באחד
הסרטים המצוטטים ביותר בתולדות
הקולנוע.

סרט קולנוע

הכל אודות חווה

הכל פתוח;בחינות;תרבות לבוש

בחינות  ,תרבות לבוש

הכל פתוח - :בחינות; תרבות לבוש

גרפיטי;פערים בחינוך

גרפיטי  ,חינוך

הכל פתוח - :גרפיטי; פערים בחינוך

מוזיקה ואלימות;נוער בעידן האיידס

איידס  ,אלימות ומניעתה

הכל פתוח - :מוזיקה ואלימות; נוער
בעידן האיידס

הכל פתוח -מסיבות אסיד ,נוער
ופוליטיקה

סמים ואלכהול  ,פוליטיקה

הכל פתוח - :מסיבות אסיד; נוער
ופוליטיקה

שוויון בין המינים;מדע בדיוני-הכל פתוח

מדע בדיוני  ,שוויון בין המינים

הכל פתוח - :שוויון בין המינים; מדע
בדיוני  -הכל פתוח

הכל פתוח.1 -תרבות האינטרנט.2.נוער
דתי נוער חילוני.

אינטרנט  ,דתיים חילונים  ,הכל פתוח

הכל פתוח - :תרבות האינטרנט; נוער
דתי נוער חילוני

המאמן לא מוכן להמשיך לאמן את
הקבוצה,הם חלשים בלימודים.הקהילה
כולה שנלחמים להחזיר את השחקנים
למגרש ,קרטר חייב להתגבר על
המכשולים של סביבתו ולהראות
לחבורת הצעירים עתיד אחר שנמצא
מעבר לסמים ,אלימות ואפילו כדורסל

חינוך  ,ספורט  ,סרט קולנוע

המאמן קרטר

לטרומן יש הרגשה בלתי פוסקת
שמישהו מתבונן בו-והוא צודק;בכל
שניה מחייו,מהרגע בו נולד לפני
30שנה,טרומן הוא הכוכב הלא מודע
של אופרת הסבון הפופולרית ביותר
בטלוויזיה.העיירה שגר בה היא למעשה
אולפן צילומים וחבריו ומשפחתו
שחקנים וניצבים.הוא מחליט לעשות
מעשה.

חינוך חברתי  ,סרט קולנוע  ,תקשורת
וקולנוע

המופע של טרומן

המכורים לזהב" הוא מערבון קומי
מחוספס המלווה במוזיקה הקלאסית
של לרנר ולואי.

זהב  ,סרט קולנוע

המכורים לזהב

המכתב לא הגיע ליעדו אך הגיע לאדם
בשם פרנק המכתב מיועד לכוכב ידוע
נשלח ע"י ילדה שימיה ספורים .פרנק
מתחזה לזמן ומנהל עם הילדה רומן
בהתכתבות .תוך כדי כך לומד לאברטו
על עולם של ילדים ומגלה מחדש את
משפחתו הוא.

סרט קולנוע  ,תקשורת

המכתב האבוד

סיפורו המדהים של אמין דרך עיניו של
סקוטי צעיר שמגיע להיות רופאו האישי
של המנהיג.מפותה ע"י הכריזמה
ומסונוור מאורח חייו של השליט .החיים
היפים של הסקוטי הופכים לסיוט
מתמשך של בגידה וטירוף מהם אין
דרך להמלט.

סרט קולנוע

המלך האחרון של סקוטלנד

"המנגליסטים" מספר את סיפורה של
משפחה ישראלית ממוצא עיראקי
שאינה מצליחה להכות שורש אמיתי
בישראל.

סרט ישראלי  ,סרט קולנוע

המנגליסטים

מסכה -סרט קולנוע בכיכובה של שר,
המספר על שר כאמא לילד עם פרצוף
יוצא דופן )מכוער היותר( דרכי
התמודדות שלו ושל אמו .סרט יפה
ומרגש

חברות  ,סרט קולנוע  ,קבלת השונה

המסכה)שר(

המסכה -סרט קולנוע :גורלו של
איפקיס ,פקיד בנק ביישן מתהפך כאשר
הוא חובש את המסכה על פניו הוא
הופך בין רגע מאפס גמור לגיבור כל
יכול וממלא את כל תשוקותיו
ומשאלותיו-סרט קומדיה.

התחפשות  ,סרט קולנוע  ,פורים

המסכה - :גים קרי

זהו סרט על החיים דרך משחק השש
בש .כשם שהמשחק הוא הפכפך כך
גם חייו של גיבור הסרט .האמונה
שבעתיד יהיה טוב יותר והמזל יאיר פנים
היא זו שמניעה את פלאפל בדרך מטה
...

סרט ישראלי  ,סרט קולנוע

המשחק של פלאפל

המשחקים

סבטלנה בת ה  27היא אישה נשואה,
אם לילדה ואחות מוסמכת .ואדים הוא
נער בן  17שעובד באיסוף זבל .לשניים
יש עניין משותף בחיים :שניהם נוטלים
חלק במשחק תאטרלי אינטראקטיבי
רב משתתפים ,שאת עלילתו הם
ממציאים .המשחק מתרחש ביער.
המשתתפים לבושים בתחפושות.
הנבחר הוא רומן העוסק בקונפליקט
הדתי-חילוני .זהו סיפורה של חברות בין
שתי נערים יהודים דני סאנדרס החסידי,
וראובן מלטר הדתי מסורתי .שניהם
מתבגרים בני חמש עשר בברוקלין של
סיום מלחמת העולם ה ,2-ולמרות
שכנותם הם לעולם לא נפגשו .בין
היתר ,בגלל שהם לומדים בשתי יש

סרט קולנוע

הנבחר

הסיפור המופלא אודות הנסיך הקטן
שעזב את כוכבו ויצא למסעות נדודים
בין כוכבים ופלנטות .בהגיעו לכוב לכת
ארץ ,הוא פוגש בטייס שמטוסו נפל
במדבר סהרה ,וידידות מוזרה נרקמת
בין השניים .אט אט לומד הטייס על
כוכבו של הנסיך הקטן ,על השושנה
הגאוותנית שנשארה לבד על הכוכב

אנימציה  ,סרט קולנוע

הנסיך הקטן

בסיפור מסגרת מודרני צריך סבא
טורדני לשכנע את נכדו החולה והשקוע
במשחקי וידאו להקשיב לסיפור אגדה
"מיושן" .הסיפור כמובן הוא על נסיך
ונסיכה ,על מלך רשע ,על מאבק
ונקמה ,אמונה וחסד ,נסים ונפלאות.
הילד שבז תחילה לסיפור ,נשבה אט
אט בקסמו ואינו מניח לסבו להפסיק בק

קולנוע סרט DVD ,

הנסיכה הקסומה

סוסו של אלק רמזי נגנב ממנו והוא
נחוש בהחלטתו למצאו אלק טס
למרוקו ויוצא בעקבות החוטפים.

סרט קולנוע

הסייח השחור חוזר

ב 5ביולי  1950נורה סלבאדור ג'וליאנו
למוות בקסטלטרבאנו ,עיר קטנה
בסיציליה לא הרחק מהמקום בו נולד.
הסרט הוא ספור מרהיב ביופיו על
פרשת חייו הסוערת ,על מאבקו
הפוליט ,על אהבותיו ומלחמותיון של
לוחם החרות הסיציליאנו המפורסם.

הסיציליאני

יצירת מופת חדשה של אילמז גונאי
)יול( הזוכה להתלהבות עצומה
בטלויזיה ובעיתונות בארץ ובעולם

העדר

אגדות  ,סרט מצוייר  ,סרט קולנוע

העולם המופלא של האחים גרים

סרקונים ושדים ,מכשפות ומלכים
בקומדיה המוסיקלית המקסימה

סרט מצוייר

הפנתר בשדה התירס

דרמה העוקבת אחרי ידידות נפלאה
הנרקמת בין נער צעיר לבין שכנתו
העיוורת.למרות עוורונה מגלה האשה
שהנער דיסלקטי והבעיה גורמת לו
קשיים בכתה.

דיסלקט  ,סרט קולנוע

הפעמון של אניה

בת צלמת מוכשרת ואם למופת החיה
באושר ועושר עם בעלה ושלושת
ילדיהם.במסיבת מחזור בבית הספר
התיכון בו למדה משוחחת עם חבריה
משכבר הימים.נעלם לפתע בנה
האמצעי השובב מבלי להתיר
עקבות.המשטרה,החברים והמפחה
פוצחים במסע חיפוש נואש .לאחר
שנים קורה משהו בלתי יאומן.

סרט קולנוע

הצד העמוק של האוקיינוס

השבוי מההרים

יחידה צבאית רוסית נשלחת לאזור
מבודד המיושב ע"י קווקזים אך נתקלת
בלוחמים מקומיים
"השוטר אזולאי" מתאר את חייו של
אזולאי ,שוטר שלא הצליח לעלות מעל
דרגת שוטר מקוף פשוט בכל עשרים
שנות שירותו במשטרה .הסיבה
העיקרית לכך היא טוב ליבו ותמימותו
של אזולאי ,שאינו מסוגל לבצע
מעצרים בגלל ליבו הרחום ,ונכונותו
להאמין גם לסיפורים כוזבים בעליל של
הפושע

קולנוע סרט  ,ישראלי סרט DVD ,

השוטר אזולאי

דרמת מתח רבת עוצמה ומרוממת
נפש .סיפור רציני על שישה סטודנטים
צעירים המנסים לשרוד במקום שיש בו
מעט תקווה .לסטר ,צעיר שנשבר לו
מהצורה שבה מתנהלים העניינים,
מחליט לקחת אותם לידיו .בעזרתם של
ידידיו ,מצליח לסטר להטיל מצור על

אלימות ומניעתה  ,סרט קולנוע

התלקחות

בית הספר שבו הם לומדים על ידי
לקיחת
ויקטוריה היא זמרת כושלת אנגליה
בפריז של שנות השלושים ,הסובלת
מעוני ולא מצליחה למצוא עבודה.
באחד הימים ,פוגשת ויקטוריה במקרה
את טודי ,הומוסקסואל המשכנע אותה
להופיע במועדני לילה בתור בחור
שמתלבש כאישה .כעת ,הקריירה של
ויקטוריה תלוייה ביכולת המשחק שלה
לשחק ב

התחפשות  ,סרט קולנוע  ,פורים

ויקטור וקטוריה

סרט הנצחה לבת חן שחק ז"ל

חגים וימים מיוחדים  ,יום זכרון לחללי
צה"ל  ,פיגוע

זה לא פייר

זהו זה במלחמת המרץ
רונית בת  42מורה למוסיקה חיה עם
בעלה והכלבה .במשך  7שנים מנסה
להכנס להריון ולא הצליחה הסרט
מנסה לברר מהי מהות האישה ומהי
נשיות?

זהו זה - :במלחמת המפרץ
הטרדה מינית  ,חרשות

זהו זה - :מלחמת המפרץ

סרט ישראלי  ,סרט קולנוע

זמן אשה

חזק יותר מסופרמן; מחזה המתאר את
קשייו של דניאל ילד נכה היושב בכסא
גלגלים,דעות קדומות .בית הספר
שלנו; דיויד הוא ילד שחור הרוצה
ללמוד ,מאבקו של אביו להקמת בי"ס
בשנות ה95 .30-ד'
חבורת טרוריסטים דרום -אמריקאים
משתלטת על פנימיית נערים יוקרתית
ודורשת לשחרר את אביו של ראש
הכנופיה .הם לא לקחו בחשבון קבוצת
נערים אמיצים וחצופים בהנהגת שון
אוסטין ,לימים ההוביט ,וחברו וויל ויטון,
לימים ווסלי קרשר )מסע בין כוכבים(
שיעשו כל מה שביכולתם לסכל

חזק יותר מסופרמן;בית הספר שלנו

סרט קולנוע

חיילי צעצוע

אהבה חסרת תוחלת בין פצוע אנוש
ואחות רחמניה בזמן מלחמת השחרור
ביורשלים הנצורה.

חימו מלך ירושלים

חתול תעלול

חתול תעלול

טוטסי הוא שחקן מובטל עם מוניטין של
איש קשה ,שנכשל במציאת עבודה
ומחליט לחפש את עצמו לאישה
מבוגרת כדי להרוויח קצת כסף מעולם
אופרות הסבון .בהפתעה ,גדל התפקיד
מעבר לסדרה ,וכל צופי אופרת הסבון
מתרגלים לצפות לבלתי צפוי מאמילי

סרט קולנוע  ,פורים  ,תחפושת

טוטסי

קימברלי הלא היא דורות'י מייקלס הלא
יום הולדת  50שנה לדיסני לנד ולמיקי
מאוס

תקשורת וקולנוע

יום הולדת לדיסני לנד

ילם-נואר מודרני מסוגנן על נסיונו של
איש עסקים אמריקני מפוקפק "לקנות"
את העיר ניוקאסל באנגליה .בדרכו
לשם הוא נעזר בשירותיה של אישה
שמוצאת עצמה לכודה בין מרותו לבין
אהבתה לנגן ג'אז צעיר

סרט קולנוע

יום שני הסוער

מורה מונחתת בבית ספר רווי אלימות
ומתחים על רקע גזעני אש ממוקם
בשכונה בה הירי חופשי .היא לוחמת
מול מערכת החינוך האטומה את הקרב
שלה להפוך את היתה לגורם חשוב ביי
תלמידה .כעת באמצעות כתיבת
סיפורם האישי והקשבתם לסיפורם של
אחרים ,קבוצה של בני נוער "בעייתיים"
לכ

סרט  ,תלמיד מורה  ,חינוך DVD ,
קולנוע

יומני החופש

דניאל ילד מופנם ,בן  ,12מגדל יונים
על גג ביתו מתידד עם יתום מוזנח ,בעל
חוכמת רחוב ויחד הם משוטטים.
מציעים לבעל היונים לקנות אותם אך
הוא מסרב בתוקף .הם גונבים את
היונים ועומדים מול דילמה המביאה
אותם להתבוננות פילוסופית על החיים
והטבע.

אלימות ומניעתה  ,סרט ישראלי

יונה לבנה

יזמות בפעולה; סרט קצר העוקב אחר
מימוש מיזם של חברי מועצת
התלמידים בבית ספר "קפלן" בחדרה.
הסרט מלווה את הוצאת הרעיון של
הקמת גן שעשועים בחצר בית הספר מן
הכוח אל הפועל בתהליך יזמי.

יזמות

יזמות בפעולה

ילדה של אף אחד; סיפור אמיתי ,אשה
שהצליחה לשקם את חייה אחרי
שהיתה  20שנה בבי"ח לחולי נפש.
לאחר שיצאה קבלה תואר אקדמי
מומלץ

התמודדות עם נכות  ,סרט קולנוע

ילדה של אף אחד

סיפורו של עלי ,נער ממשפחה ענייה
שנאלץ לחלוק נעליו עם אחותו הקטנה,
זהרה ,לאחר שאיבד בשוגג את נעליה.
מידי צהריים ממתינה זהרה לשובו
מביה"ס ,על מנת שתוכל ליטול את
נעלייו ולמהר לבית הספר לבנות.
כאשר בבית ספרו של עלי מכריזים על
תחרות ריצה בה הוא זוכה

סרט קולנוע

ילדי גן העדן

מרלי מטלין זכתה באוסקר ובגלובוס

חינוך מיוחד  ,סרט קולנוע

ילדים חורגים לאלוהים

הזהב על תפקידה כצעירה חירשת
שהמורה שלה להגייה ,מתאהב בה עד
כלות .בתחילה היא מסרבת ,אבל
בהדרגה בוראים השניים עולם
משלהם ,ללא מילים.
חבורה של שמונה תלמידי בית-ספר
יוקרתיים נשלחים על-ידי הוריהם לקורס
המשלב חינוך ברמה גבוהה יחד עם
התנסות הרפתקנית ב"חיים האמיתיים"
ויוצאת יחד לשייט ארוך בלב הים.
בראשם רב חובל קשוח וטובעני
)ברידג'ס( המשמש להם מדריך ,דמות
אב וגם מודל לגבריות .סדרת תקריות
וסכ

סרט קולנוע

ים של חברים

סרטו של וודי אלן מתרחש בימי הזוהר
בהם שלט הרדיו בכיפה – הימים
הרומנטיים של המוסיקה של ג‘ורג‘
גרשווין ,בני גודמן ופרנק סינטרה.
משפחת גיבור הסרט מתגוררת באזור
רוקאווי ביץ‘ הניו-יורקי בימי תחילת
מלה"ע השניה .כדי להימלט מן
ההמולה והבלהה המשפחתית של
עולם בו הד

סרט קולנוע  ,תקשורת

ימי הרדיו

פועל תעשייה ,אהובתו המתחזה
לאחותו ואחותו הקטנה נמלטים משיקגו
אל שדות החיטה הטקסניים .בעל
החווה מתאהב בנערתו של הגיבור,
והיא מצידה מסכימה להינשא לו
בידיעה שהוא נוטה למות .כך יוכלו
שלושתם לרשת את החווה .התכנון
הזה

סרט קולנוע

ימים ברקיע

סרט הרפתקאות קלאסי המבוסס על
סיפור אמיתי אודות מהנדס סכרים
אמריקאי המגיע עם משפחתו לברזיל.
במהלך פיקניק משפחתי בקרבת
הג'ונגלים ,נחטף בנו הקטן ע"י שבט
אינדיאנים מיערות הגשם אשר מאמץ
אותו אל קירבו ומגדל אותו כאחד
משלהם .אביו מקדיש את כל מרצו
בחיפושים אחר בנ

סרט קולנוע

יער האיזמרגד

ישר ולענין -מה הלאה-בחירת
מקצוע,מאחורי הקלעים-קבלת
רגשות,קשרים-התקשרויות,ילדה של
אבא-שינויים ביחסי המשפחה.

יחסי הורים וילדים

ישר ולענין - :מה הלאה; מאחורי
הקלעים; קשרים;י לדו של אבא

כחולי העיניים:על אישה מיוחדת
בארה"ב,ג'יין אליוט,מורה
לשעבר,לוחמת ונאבקת בשיטות

אפליה  ,גזענות  ,דעות קדומות

כחולי העינים

מיוחדות,נגד גזענות באמריקה,היא
עורכת סדנאות לשכבות ולגילאים
שונים,היא מחלקת את המשתתפים
לבעלי עיניים כחולות וחומות.
ללכת-סרט אנימציה המציג אופני
הליכה שונים בטכניקות של רישום
וצבע.קוראל-סרט פיוטי.קווים
אופקיים-חריטה על גבי הצלוליד.אדם
וכסא-ספור הכסאות רק הבנה ושוויון
יחזירוהו לתפקידו המקורי.
הארנק-צ'ארלי סקוו'אש יורד
העירה.שכנים-ריב שכנים מעורר צדדים
מכוערים.

חינוך חברתי  ,תקשורת וקולנוע

ככה וזהו-בעיה בחברה של נוער ,יחסים
מתבגרים

כיצד מספרים סיפור על המסך

ככה וזהו

קלואה ,צעירה פריזאית העובדת
כמאפרת בסוכנות דוגמניות וחיה בדירה
עם שותף הומוסקסואל וחתול שחור
מחליטה לצאת לשבוע נופש .היא
מתקשה למצוא מחסה ראוי לחתולה
האהוב ,ולבסוף משאירה אותו אצל
זקנה חובבת חתולים .כשהיא חוזרת
לפריז ,היא מגלה שהחתול הלך
לאיבוד .כל השכונה

סרט קולנוע

כל אחד מחפש את החתול שלו

כלבים לא נובחים בירוק

סרט ישראלי  ,סרט קולנוע

כלבים לא נובחים בירוק

כלבת הים המוזהבת -נתרם ע"י
המדריכה לגיאוגרפיה ארנונה נודל ז"ל.

בעלי חיים  ,סרט קולנוע

כלבת הים המוזהבת

גזענות;דעות קדומות.

גזענות  ,דעות קדומות

כללי המשחק - :גזענות; דעות קדומות

הדרבי;עבודת נשים

כדור רגל  ,ספורט

כללי המשחק - :הדרבי; עבודת נשים

כללי המשחק; ההסכם .טלוויזיה
במטבח .השתקן

כללי המשחק - :ההסכם; טלויזה
במטבח; השתקן

עריצות הרוב;יחסי רוב ומיעוט

דמוקרטיה כללי המשחק - :עריצות הרוב; יחסי רוב
ומיעוט

כנפי השכינה-נערה חרדית חולמת
להיות רקדנית בלט,מאיר המהיר,קראו
לי פליני,יחד לאור,אושר,תמיד פעם
ראשונה,כמו באגדות,מתחת לאותה
שמש,צבעים אחרים,שבעת דקות.

סרטי תלמידים  ,תקשורת וקולנוע

כנפי השכינה;מאיר המהיר;קראו לי
פליני,יחד לאור,אושר,תמיד
פעםראשונה,כמו באגדותמתחת
לאותה שמש,צבעים אחרים,שבעת
דקות;

דרמה ריאליסטית שבמרכז חמש יחסי הורים וילדים  ,סרט ישראלי  ,סרט
קולנוע
נפשות פצועות המנסות לאחות את
החלל שהותיר מות האב.החיפוש של
כל אחת מן הדמויות אחר הקשר זו עם
זו ואחר שביל חדש בחייה ,נפרט
באמצעות המאבקים הדרמטיים

כנפיים שבורות

הקטנים שבתוכם פועלים
הדמויות.הסיפורים בצטברים ויוצרים
אופטימיות במשפחה
כריסטי בראון נולד נכה והרופאים לא
נתנו הרבה תקוות לאמו.למרות זאת
גידלה אותו לימים הפך אמן שהצליח
להואי אל הפועל אצ יצירתו באמצעו
כף רגלו השמאליית.

התמודדות עם נכות  ,סרט קולנוע

כף רגלי השמאלית

ת"א שנות ה 30-היטלר משתלט על
אירופה .מתאגרף בוורשה מאמנה של
קבוצת האיגרוף של מכבי ת"א,
המחפש כשרונות חדשים לקבוצתו
מנסה לשכנעו להצטרף לקבוצה שלו.
הוא רוצה להצטיין בקבוצה

סרט ישראלי  ,סרט קולנוע

כפפות

למוסד המאכלס מתבגרים בעייתים,
מגיע מורה הססן ,ההיפוך הגמור של
מנהל המוסד הקשוח .בתחילה ,יחסיו
של המורה החדש עם צאן מרעיתו אינם
עולים יפה ,אך כאשר הוא מקים
מקהלה ,הוא נותן לבחורים הצעירים
מקום לבטא את קולם ,ובהדרגה
מתחממים יחסיהם .עליהם לשתף
פעולה עם

קולנוע סרט DVD ,

כשהנערים שרים

לא בת  (2002) 17תקציר :מכירת
חיסול פומבית של קיבוץ בדרום ,מביאה
למפגש מחודש בין אוהבים שהחמיצו
זה את זה ,מקרבת  -פיזית  -בני
משפחה שבקושי הכירו אחד את השני,
...

סרט ישראלי  ,סרט קולנוע

לא בת שבע עשרה

סידני פואטייה )כחום הלילה( באחד
מתפקידיו החשובים ביותר מגלם
מהנדס מובטל שמגיע ללמד בתיכון
אנגלי בשנות ה .60-התלמידים
המרדניים עושים הכל כדי לשבור את
רוחו ,אבל הוא עושה להם בית ספר.
ג'יימס קלאוול ,מי שכתב את הרומן ואת
התסריט של הימני סדרה "שוגון" ,ביים
ותס

סרט קולנוע  ,שיטות הוראה

לאדוני באהבה  -חלק ב'

דרמה קלאסית בכיכובו של סידני
פואטייה .סיפורו של מרק טאקרי ,מורה
שחור המגיע ללמד בבית ספר תיכון
בעייתי בשכונת פועלים בלונדון .למרות
קבלת הפנים העוינת של התלמידים,
שמנסים לסלק אותו מהמקום כפי
שעשו לקודמיו בתפקיד ,הוא מצליח
לכבוש את לבם בשיטות הלימוד
הבלתי ק

סרט קולנוע

לאדוני באהבה - :חלק א'

לבשל עם "בקר טוב ישראל"

לבשל עם "בקר טוב ישראל"
נהג אמבולנס,שסביבו רוחשות
רוחותיהם של כל החולים שלא הצליח
להציל,חולת אסטמה שנפטרה בדרך
לבית החולים.אבל כשפרנק ושותפו
מצליחים להציל את חייו של גבר
מבוגר שעבר התקף לב,מסתמנת
נקודת אור בחשכת יומו של פרנק.מארי
בתו של החולה,הופכת למושא של
תקוה עבור פרנק.

סרט קולנוע

לגעת במוות

בסרטו זוכה האוסקר "לה סטרדה"
פליני מציג את זווית ראייתו על אהבה
ושנאה .סיפורה של ג'לסומינה )ג'ילייטה
מאסינה( ,הנמכרת ע"י אמה לקרקס
ומתאהבת באחד המופיעים ,זמפאנו
שמו .כאשר ליצן בשם מאטו )ריצ'ארד
בייסהארט( שובה את ליבה ,נוצר
משולש אהבה שסופו המר ידוע מראש.

סרט קולנוע  ,קרקס

לה סטרדה

סיפור נחיתת החיילים האמריקאים בחוף
אומהה בנורמנדי ,אותה פלישה עקובה
מדם שתביא לסיום מלחמת העולם
האיומה .מיד לאחר הנחיתה הקשה
מצטווים החיילים בראשותו של קפטן
מילר )הנקס( לצאת למשימה חדשה
בה עליהם להציל טוראי בשם ראיין
אשר הוצנח בצרפת .הוא אינו יודע אך
כל י

סרט קולנוע  ,עזרה לזולת

להציל את טוראי ראיין

סבתא סוזי מתה משבץ במח באמצע
הבריכה השכונתית ,כשהיא מותירה
אחריה בת יחידה וצוואה בה היא
מורישה את כל כספה ,נכסיה והונה
לבתה ,בתנאי שהבת תתגבר על
הפחד שלה ממים ותלמד לשחות .אם
לא כל הכסף יועבר במלואו לבניית
לונה גל במקום הבריכה השכונתית.
הבת ,שהפחד ממים ומ

סרט ישראלי  ,סרט קולנוע

להשתחרר מסוזי

להתחיל מחדש;מהנדס מערכות שורד
בהתרסק מטוסו ומותירה אותו על אי
בודד הוא נאבק על קיומו ,הוא מגלה
שהמסע האישי שלו,רק עתה החל

השרדות  ,סרט קולנוע

להתחיל מחדש

כיצד מתמודדים עיר שלמה בארה"ב
עם רעידת אדמה ומה קורה לאנשים
לכודים כתוצאה מזה

סרט קולנוע  ,רעידות אדמה

לחיות בכל מחיר

ליל סדה -אחד הסרטים היפים שנעשו
בישראל בשנים האחרונות ,קולנוע חם
ואנושי ,כה יפה ומענג .סרט מהנה,

סרט ישראלי  ,פסח

ליל סדה

קולנוע יפהפה ,אל תחמיצו
אפאס פליטה

אפגניסטן  ,סרט קולנוע

ליקוי חמה בקנדהר

רובין וויליאמס מגלם את דמותו של
מורה לאנגלית המגיע בשנות ה50-
לפנימייה שמרנית לבנים בלבד.
הכריזמטיות שלו ,אהבתו לשירה
ותפיסת עולמו החינוכית הליברלית
הדוגלת בעצמאות מחשבתית
ובאינדיבידואליזם יצירתי ,מקימה לו
מעריצים רבים בקרב התלמידים ,אבל
גם לא מעט מתנגדים

קולנוע סרט  ,תלמיד מורה DVD ,

ללכת שבי אחריו

סיפורו ההירואי של מורה למתמטיקה
בשכונה נחשלת ,המעודד את תלמידיו
להלחם בתדמית שדבקה בהם –
ולהגיע להישגים של ממש .דרמת בתי
ספר עם אנדי גרסיה שהפכה
לקלאסיקה.

 ,קולנוע סרט  ,למידה מיומניות DVD ,
שיטות הוראה

לסניור באהבה

לספר את האמת :זוג רואים מעשה אונ
ס ולא יודעים איך לספר זאת

סרט קולנוע

לספר את האמת

כנרת יש רק אחת;עורי עור,מולדת
אהובה;סלאנג;מלך המגרש;אהבה
וחברות;דמעה וחיוך;חוג
נחשים;השעון;מלאכים בשמי
ראל"צ;שמרת מרחק-שמרת חיים;יד
על יד;המצפון;מי מפחד מפחד?;סיפורה
של מיכל;תקשורת:לי זה איכפת;אדם
לאדם-אדם;כלבים וחיוכים

לקט סרטי תלמידים

לקט סרטי תלמידים - :כנרת יש רק
אחת; עורי עור,מולדת אהובה; סלאנג;
מלך המגרש; אהבה וחברות; דמעה
וחיוך; חוג נחשים; השעון; מלאכים
בשמי ראל"צ;שמרת מרחק-שמרת
חיים;יד על יד;המצפון;מי מפחד
מפחד?;סיפורה של מיכל;תקשורת:לי
זה איכפת;אדם לאדם-אדם;כלבים
וחיוכים

 בריסביין ,אוסטרליה .טוני פינגלטוןנלחם נגד כל הסיכויים להפוך לשחיין
ברמה עולמית .אביו השיכור והשתלטן
לא מחשיב אותו לעומת יחסו לשני אחיו
המוצלחים לדעתו .למרות זאת הוא
מתמיד כדי לזכות בהערכתו של אביו
ובדרך לאליפות הוא מגלה לעצמו
ולעולם את ערכו האמיתי.

סרט קולנוע  ,קבלת החלטות

לשחות נגד הזרם

סרט ישראלי על נער החולה בסרטן
וההתמודדות עם מחלתו -נתרם ע"י
המדריכה לגיאוגרפיה ארנונה נודל ז"ל

חברות  ,מחלה  ,סרט ישראלי

מבחן מגן

הסרט מתרחש במהלך יום אחד בלוס
אנג‘לס ,ומצליב בין מספר עלילות
מקבילות .ילד פלא מתעמת עם שאר
משתתפי שעשועון הטלוויזיה בו הוא
מככב ומרגיש כחיה בקרקס; מנחה
התוכנית המגלה כי ימיו ספורים בגלל
מחלה ממארת ,ומתעמת עם בתו

סרט קולנוע

מגנוליה

הנרקומנית; הבת מוצאת )אולי( את
אהבת חייה בד
סיפורה של אלמנה דתית צעירה ,ושתי
בנותייה בירושלים של שנת  81על רקע
הנסיגה מסיני הוא העטיפה המעניינת
לדרמה יפה ורגישה על מאבק של
זהות ושייכות ,צביעות חברתית והיכולת
לרצות ולהשמיע את קולך בתוך מה
שאנחנו נוהגים לכנות דתיים-לייט,
החברה הדתית הציונית.

בעומר ג"ל DVD ,

מדורת השבט

מוכרת הגפרורים הקטנה ע"פ סיפור של
הנס כריסטיאן אנדרסן

סרט קולנוע

מוכרת הגפרורים

סיפורים

מולדת וחברה בגיל הרך - :המשפחה;
בית המגורים

סרט הקאלט האייטיזי של ג'ון יוז חמישה
טינאייג'רים שונים מאוד מוצאים את
עצמם חושפים זה מול זה את מסתרי
נפשם בדיטנשן ארוך במיוחד ,.אלי
שיידי פול גליסון והגדולה מכולן ,מולי
רינגוולד  .שווה צפיות חוזרות.

הוראה והדרכה  ,סרט קולנוע  ,קבוצה

מועדון ארוחת בוקר

מורה להסטוריה מלמד את תלמידיו
לחיות בצורה הנכונה ובטוח
שההסטוריה של יוון ורומא העתיקות
היא יותר משיעור לימודי.בנוסף,הוא
מאמין שתפקידו של מורה הוא לא רק
ללמד את התלמיד ,אלא ללמדו
ערכים .הוא נתקל לתלמיד היוצא
לקרב רצונות עם המורה.

קולנוע סרט  ,תלמיד מורה DVD ,

מועדון הקיסר

מורה הצריכה להתמודד עם בעיות
בביתה ,תלמיד בעיתי ועוד דילמות
ומצליחה בכל התחומים

סרט קולנוע

מורה במבחן

שנת לימודים אחרונה כיתה י"ב  1בי"ס
עמל ברית מלאכי.הכיתה מוצלחת
ביותר שנה אחרונה של חממה מתח
בלימודים לקראת בגרויות חששות
וציפיות לפני הצבא
הרומן "מיכאל שלי" הוא סיפור אהבה
המתרחש בשכונת מקור ברוך
בירושלים של שנות החמישים
המוקדמות ,מספר שנים לאחר מלחמת
העצמאות הקשה ,שהותירה חותם על
המדינה ,ובצל המחסור במוצרי מזון
ותקופת הצנע בישראל באותן שנים.
במקביל מצטיירת ירושלים כעיר
ייחודית ,בעלת היסטורי

מחזור 2000

סרט ישראלי  ,סרט קולנוע

מיכאל שלי

מים לשנים;חברות;החופאי;ונוס;שכנים

גם אנו שופטים  ,חברות

מים לשניים;חברות;התופאי;ונוס;שכנים

נער הנשאב לתוך סיפורה של תמר,
מוסיקאית מחוננת יוצאת עם כלבתה
להרפתקת חיפוש נועזת ,כמעט
מטורפת ,ברחובותיה אפלים ביותר של
ירושלים ונלכדת לתוך עולם מנוכר
ומסוכן.אסף המוקסם רץ בעקבותיה עוד
לפני שהכל ברור לו ולפני שפגש אותה
ממש .זה מסע של גבולות ההעזה
נדיבות ו

סרט ישראלי  ,סרט קולנוע

מישהו לרוץ איתו

עטאף ,קצין משטרה דרוזי ,יוצא לחקור
רצח של אישה .במהלך החקירה ,הוא
חווה הבזקים מוזרים שהולכים,
משבשים ומסכנים את חייו ואת אהבתו
למיכל חוקרת הנוער .אותם הבזקים
שחש עטאף מובילים אותו להבנה
עמוקה יותר של אחד בנדבכי האמונה
הדרוזית -גלגול נשמות.

סרט ישראלי  ,סרט קולנוע

מכתוב

רצח עם-סיפורו של אדם אמיץ ועמידתו
האיתנה כנגד אכזריות וחוסר אנושיות
שמתרחש ברואנדה.

סרט קולנוע

מלון רואנדהD.V.D

סרט המביא מבט שונה על הילדות.
בחבל ארץ בדרום מערב אירלנד,
שוכנות שתי עהיירות מלחמה סמויה
מתרחשת בין הילדים של שתי העיירות
והמלחמה האמיתית כבר בפתח .דרמה
על יריבות ומתח,חברויות ואשליות,
שהם עיקר הילדות .אלימות וכנופיות.

אלימות ומניעתה  ,סרט קולנוע

מלחמת הכפתורים

הנהלת ביה"ס למכור שוקולד למכירים.
מנהל בי"ס דוקא רוכש חיבה לחבורה
בעזרתם יוכל למכור יותר מהשנה
שעברה.המלחמה פורצת שתלמיד
אמיץ אחד מסרב לסור למרותה של
הכנופיה והמנהל.

 ,סרט קולנוע

מלחמת השוקולד

השחיתות מובילה את סימבה לגלות
ולצאת למסע גבורה של גילוי
עצמי.כשהוא מאמץ את פילוסופיית
החיים "אקונה מטאטה" של ידידיו
החדשים פומבה וטימון-הוא מתבגר
ובסוף מבין את ייעודו וחוזר למקום
הולדתו,כדי לעזור ולהחזיר שם את
החיים לקדמותם.מתאים לסביבה
לימודית

סביבה לימודית  ,סרט קולנוע

מלך האריות

אמן רחוב ,המפליא באמונתו ,העוברת
במשפחה באב לבן .אלא שהשנים

 ,סרט קולנוע

מלך המסכות

מכונת הזמן;הנחשול D.V.D

חולפות ביעף .בנו יחידו מת ואין לו למי
להעיבר את אמנותו .הוא קונה לו ילד
מסוחר עבדים ומאמץ אותו
לנכד.לבסוף מתברר שזו ילדה.היא
נחושה בדעתה להשיב טובה לאמן
המסכות,מכאן מתפתחת מלודרמה
מלבבת ,יפיפייה
זהו סיפורו יצא דופן אודות שוער מלון
מפואר בנתניה,שרצה להיות מלך ליום
אחד

סרט ישראלי  ,סרט קולנוע

מלך ליום אחד

מלכת אפריקה

סרט קולנוע

מלכת אפריקה

הסרט מבוסס על זיכרונות ילדות של
סידראן בעיר סרייבו בשנות הארבעים
והחמישים ,תקופה סוערת ביוגוסלביה
של טיטו בעת שהתנתקה מהשפעת
ברה"מ של סטאלין .גיבור הסרט הוא
ילד בן שש המספר על משפחתו ,על
אביו הדון ז‘ואן המסתבך עם השלטון,
אמו הכנועה ,אחיו ,דודותיו ודודיו,

מסע העסקים של אבא

רומן על חיי הצבא האמריקני לפני
מתקפת היפנים על פרל הארבור.
הסרט הוא מתקפה עזה על הממסד
הצבאי ומתאר עימות בין הפרט
למסגרת ,המנסה ללכוד אותו
ולטשטש את אופיו .יש בו סצינות מיטה,
שהיו נועזות בזמנו והתסריט שלו בנוי
במסגרת של שלושה סיפורים
מקבילים.

מעתה ועד עולם

מקום בלב;מאבקה של אשת שריף
בעיירה דרומית.לאחר הרצח
בעלה,נאבקת בנחישות כדי
לשרוד.מתעלמת ממנהגים דרומיים
המתנגדים להעסקת שחורים.מוצאת
בלבה מקום גם לדייר שחום עור.נתרם
ע"י המדריכה לגיאוגרפיה ארנונה נודל
ז"ל.

דרומים צפונים  ,מלחמת האזרחים ,
סרט קולנוע

מקום בלב

בעבודת צוות פועלים התרנגולים
לקראת מטרה אחת  -לברוח מהחווה
ולהיות חופשיים סוף סוף ! שלכם
באהבה רבה,

מנהיגות  ,סרט מצוייר  ,סרט קולנוע

מרד התרנגולים

מרי פופינס היא גיבורת אחת האגדות
הקסומות והנפלאות ביותר .הלהיט
הקולנועי שהפך לאורח אהוב בכל בית.
האומנת האהובה ש"נופלת" ישר
מהשמים אל ליבם של כל אלה
הפוגשים בה .שילוב נפלא ובלתי רגיל

קולנוע סרט DVD ,

מרי פופינס

של אנימציה ,שחקנים אמיתיים ופס קול
מוסיקלי.
משל אוזי הבר -מנהיגות ועבודה בצוות

מנהיגות  ,עבודת צוות

משל אווזי הבר

משפחת קדמוני,המשפחה המפורסמת
ביותר בעולם בשלל הרפתקאות
שובבות,מצחיקות ובעלות מוסר השכל!

סרט מצוייר

משפחת קדמוני

נדיה -נערה ערביה מתקבלת לפנמיה
של יהודים

יהודים ערבים

נדיה

טום קרוז בתפקיד בלתי נשכח על רון
קוביק,מלחמת ויאטנם בסיפור אמיתי.
מנכה מוחלט הופך קוביק שוב ללוחם
אמיץ המקעקע את המימסד בשמם של
כל אלו שהתעוררו ,כמוהו,מחלומם
התמים.

מלחמות ומבצעים  ,סרט קולנוע

נולד ב 4-ביולי

נועה בת  (1981) 17תקציר :שנת
 1951הקונפליקט בחייה של נועה ,בין
אורח חיים סוציאליסטי לבין הצורך
והרצון בהתבטאות אישית עצמית.

סרט ישראלי  ,סרט קולנוע

נועה בת 17

נישואים פיקטיבים

אלדד נתן ,מורה ירושלמי ,מחליט
לעזוב את הארץ ומתחרט רגע לפני
עלייתו למטוס .הוא מגיע בזהות שאולה
למלון זול בתל אביב ,ושם פוגש את
ג'ודי הפקידה ,שמזהה אותו כיורד
ישראלי שחזר ארצה .מתפתחת ביניהם
מערכת יחסים והוא אף מבטיח לה
שיישא אותה בנישואין פקיטיביים כדי
שת
שני מדענים מגלים אישה שגדלה
כמעט בלי אינטראקציה וקשר אנושי.

סרט קולנוע

נל -:סרט קולנוע

אחרי שלושים שנות נישואין עוזבת
אישה את בעלה כדי לחדש את אהבת
נעוריה מבגדד .שובה הבלתי צפוי של
בתה מטיול בהודו משנה את תוכניתה
של האם.

סרט ישראלי  ,סרט קולנוע

נסיעת מבחן

דייוייד מנהל מוסד לנוער עבריים הוא
רואה בכאב לב כיצד כולאים
השלטונות באותו מקום ממש ,נערים
תמימים שכל פשעם הוא שהם מחוסרי
בית לצד פושעים צעירים קשוחים
ואלימים אנשי המימשל טוענים שאין
להם מקום אחר ,שההפרדה בין השניים
היא בלתי אפשרית .אבל דייוויד מרחם
על הצ

גיל ההתבגרות  ,סרט קולנוע

נעורים ללא תקווה

נעלי שבת

הסרט מתאר את מערכת היחסים
יוצאת הדופן שנקשרת בין
גריט,נערה-משרתת בת  17והצייר
הענק יוהנס ורמיר.

סרט קולנוע

נערה עם עגיל פנינה

ספורן של ארבע חברות בנות
טיפש-עשה בהוליבוד,עיר הזוהר,וכיצד
הן עוברות את גיל ההתבגרות .כיצד
נקלעות הבנות לעולם הסמים,יחסי מין
ופרשיות רומנטיות מזדמנות? כיצד
מגיבים ההורים?

סמים ואלכהול  ,סרט קולנוע

נערות מתבגרות

דורה ,רווקה מזדקנת כותבת מכתבים
לפשוטי העם בלב התחנה המרכזית
בריו דה ז'נרו .היא לא שולחת את
המכתבים ,היא מתבדחת עם חברתה
בשעות הערב על תוכנם .יום אחד היא
מגלה שאחת הנשים עבורה כתבה
מכתב נהרגה למול עיניו של בנה
הקטן .נוסעת עם הילד לחפש את
אביו.סרטו זוכה הא

התמודדות עם קשיים  ,סרט קולנוע

נפלאות התבונה; תחנה מרכזית ברזיל

נקודת תצפית

חייל מילואים מוצב בעמדת תצפית
בכפר שבעזה.
סאלח שעלה לארץ משתלב במהרה
בחיים ,והופך להיות בטלן ושתיין ערק
כפייתי .כשהוא מבקש לעבור לשיכון,
כל הפקידים ממוצא אשכנזי משיבים
פניו ריקם .כשמגיעים שליחים מטעם
המפלגות המתחרות לבחירות ,הם
מבקשים מסאלח המנהיג שיארגן
הצבעה חמולתית בעבור שיכון הולם.
סלאח מסכם

קולנוע סרט  ,ישראלי סרט DVD ,

סאלח שבתי

סובלנות "אני לא כזה" .1מצא נקניק
וגבינה צהובה .2.פוליטיקה לא בחשבון
של אף אחד.3.הבטן כמו ים.4.דווקא
בדרך מישהו נשבר.5.כלמיאת .6.מנסה
להכניס למעגל.

חילונים ודתיים  ,תקשורת

סובלנות אני לא כזה -:מצה נקניק
וגבינה צהובה; פוליטיקה לא בחשבון
של אף אחד; הבטן כמו ים; כלימאת;
מנסה להיכנס למעגל

סובלנות -אני לא כזה :דנמרק -דתיים
וחילונים.עלה החום-יהודים
וערביים.דירה להשכיר-ותיקים
עולים.תחנת אוטובוס-צפונים-דרומיים.
פרסומת -סטריאוטיפים בפרסום.דובי
אח שלך-השונה בחברה.מזל טוב נכים
בחברה .זר פרחים -הומוסקסואליים
חיילת מארינס שהפכה למורה ,מגיעה
לתיכון בשכונת מצוקה ומנסה להרביץ
תורה בתלמידיה ,כדי למנוע מהם
להתדרדר לעולם הפשע.

סובלנות אני לא כזה - :דנמרק; עלה
החום; דירה להשכיר; תחנת אוטובוס;
פרסומת;דובי אח שלך; מזל טוב; זר
פרחים

יעוץ  ,סרט קולנוע  ,שיטות הוראה

סיכון מחושב

סימה מקללת את שכנה ומוצאת שהיא
מקללת וקללותיה מתגשמות .סימה
וקנין מתעשרת ,מתפרסמת ומקבלת
תוכנית יומית ברדיו ,אבל בניגוד
למשפחתה המאושרת מהמצב החדש,
היא אינה מוצאת מנוח מהבעיה
האמיתית שלה  -בדידות וחיים בלי
אהבה

סרט ישראלי  ,סרט קולנוע

סימה וקנין מכשפה זקנה

מוזיקאי שחלם כל חייו לכתוב את
יצירת המופת המוזיקלית של המאה,
שתשאיר את חותמו ל דפי ההיסטוריה.
משבר כלכלי הפוקד את משפחתו
מאלץ אותו לנטוש את חלומותיו וללמד
מוזיקה בתיכון .עם הזמן הוא מרוצה
בעבודתו

סרט קולנוע

סימפונית החיים

סינימה פארדיסו הוא שמו של בית
קולנוע בעיירה סיציאנית קטנה .במאי
סרטים המתגורר כבר שנים ברומא
חוזר לעיירת הולדתו בעקבות מותו של
המקרין .מחזיר אותו לילדותו לשנים
בהן עוצבה אישיותו ואהבתו לקולנוע
בהשארת המקרין.

סרט קולנוע  ,קולנוע ותקשורת

סינימה פארדיסוD.V.D

אשתנה ואשנה;זרה בתוכנו;אני אואב
אותך-התמודדותו של תלמיד לקוי
למידה;שאף אחד לא ידע;שלי;על
חשבון

סינמה כבוד - :אשתנה ואשנה; זרה
דמוקרטיה  ,לקויי למידה  ,מורשת ,
מצוקה חברתית  ,סרטי תלמידים  ,בתוכנו; אני אואב אותך; שאף אחד לא
ידע; שלי; על חשבון
ציונות

סינמה כבוד-מבחר סרטי תלמידים-ון
ליר .טרמפ,כי אות היא,פרסינג,רק
רציתי להגיד שלום'REAP,אהלן
גולני,שנה טובה,עיניים,הבית הסורי,

סרטי תלמידים

סינמה כבוד - :טרמפ; כי אות היא;
פרסינג; רק רציתי להגיד שלום;
;עיניים ;טובה שנה ;גולני אהלן ;REAP
הבית הסורי

סינמה כבוד-מבחר סרטי
תלמידים-תחרות ע"ש וים ון ליר.בקלטת
מבחר סרטי תלמידים בהפקת מגמות
הקולנוע .ימי התום,משני עולמות יוצא
אחד ,הליצן שבתוכו ,אל ניניו,ברוך
הבא לתל-אביב ,צליל הארגמן,
לקראת גיוס,אחת
מאתנו,חמינדוס,הבית שלי הוא בשני
הבתים.

 ,סרטי תלמידים

סינמה כבוד - :ימי התום; משני עולמות
יוצא אחד; הליצן שבתוכו; אל ניניו;
ברוך הבא לתל אביב; צליל הארגמן;
לקראת גיוס; אחת מאתנו; חמינדוס;
הבית שלי הוא בשני הבתים

סליחות,לגעת בשמים לגעת
באדמה)סמים(,שני תיקים וכלב ,חוף
מבטחים ,חיה לי מיום ליום ,והיו לבשר
אחד,הארוחה של מיקי

סרטי תלמידים סינמה כבוד - :סליחות; לגעת בשמים -
לגעת באדמה; שתי תיקים וכלב; חיה
לי מיום ליום; והיו לבשר אחד; הארוחה
של מיקי

סיפור עם סוף ככה-ככה,בית גינה 4,2
ילדים וכלב,סיגד,ועדת
חריגים,בשערט,הדרך

סיפור עם סוף ככה -ככה;בית גינה 4,2
ילדים וכלב;סיגד;ועדת
חריגים;בשערט;הדרך

אקטואליה  ,חברה  ,תקשורת וקולנוע

לגהנום;התרומה;צפירה B JUST

לגהנום,התרומה,צפירהB JUST ,
דרמה אנושית-חינוכית המבוססת על
סיפור אמיתי .העלילה מתרחשת בבי"ס
תיכון עלוב ע"ש גורג' וושינגטון בגטו של
עוני ופשע בלוס אנגלס,מורה

מורה תלמיד  ,סרט קולנוע  ,שינוי

סיפורו של גורג מקנה

דרמה אנושית-חינוכית המבוססת על
סיפור אמיתי .העלילה מתרחשת בבי"ס
תיכון עלוב ע"ש גורג' וושינגטון בגטו של
עוני ופשע בלוס אנגלס,מורה

מורה תלמיד  ,סרט קולנוע

סיפורו של גורג מקנה

ויל האנטינג ,צעיר בוסטוני העובד
כמנקה ב ,T.I.M. -מוציא את ימיו
בשיטוטים עם חבריו מנוער ,שתייה
בלתי מבוקרת של אלכוהול
והסתבכויות עם החוק .אבל הוא לא רק
פרחח ,הוא גם גאון מבריק ,הפותר
ברגע את הבעיה המתמטית של
הסמסטר .הפרופסור שנתקל בו אינו
מאמין למראה עיניו

סרט קולנוע

סיפורו של וויל האנטינג

אימי מכשפה זקנה-חבורת ילדים הגרים
בשכנות עם אשה מבוגרת בודדה
שתמיד צעקה עליהם שהם מפריעים
לה ,היא החרימה את הכדור של
מרטינז ,אך יום אחד נפלה וקבלה
התקף לב והילד הציל אותה כשחזרה
מבית החולים החזירה את הכדור והילד
הזמין אותה לארוחה בביתו

הגיל השילשי

סיפורי התבגרות -:אימי מכשפה זקנה

גם אני יכול להצליח-לאיזה השגים
הגיעו ילדים לקויי למידה ,צבע
העור-קבלת השונה,קאזו והמשרוקית
המנגנת

דימוי עצמי  ,לקויי למידה  ,קבלת סיפורי התבגרות -:גם אני יכול להצליח;
צבע העור; קאזו והמשרוקית המנגנת
השונה

אמא לא הייתה ילדה-ילדה החושבת
שאמה לא מבינה אותה ורק מנסה
לאמלל אותה .היא מציצה לעולמה של
האם ומשנה את דעתה

בין הורים לילדים  ,תקשורת בין אישית

סיפורי התבגרות - :אמא לא היתה
ילדה

"משחק הנישואין"-גארי וגייל משתתפים
במשחק הנישואין במסגרת למודים
בבית הספר .עליהם להתמודד עם
קשיים העומדים בפני זוג נשוי,במשך
הקורס הם לומדים כמה דברים על
הנישואים ועל עצמם.

חברות  ,משפחה  ,שוויון בין המינים

סיפורי התבגרות - :משחק הנישואין

נצחון מסוג שונה ,ידידות בשחור
לבן-ידידות בן נער שחור משכונת
מצוקה לנער לבן משכונת יוקרה למרות
הכל נרקמת ידידות בין השניים
צעד אחד קדימה :ליסה מגיעה

סיפורי התבגרות - :ניצחון מסוג שונה;
ידידות בשחור לבן

דימוי עצמי  ,סיפורי התבגרות

סיפורי התבגרות - :צעד אחד קדימה;

למסקנה שכדי להצליח ולהתקבל
ללהקה מקצועית עליה להתאמן,
להתמיד ולשמור על משמעת.ידידות
בשחור לבן :ידידות בין נער שחור
משכונת עוני לבין נער לבן משכונת
יוקרה.נקמת היורם :תלמיד מצטיין
שהכל נטפלים אליו ומציקים לו ,עד
שיום אחד הוא מחליט

ידידות בשחור לבן; נקמת היורם

מי שונה?:יחסים בין שני תלמידים .אחד
ספורטאי המציק לתלמיד חכמולוג
המצטיין בלימודים .נאלץ לבקש את
עזרתו ,עקב ירידתו בלימודים וחושש
מסילוקו מהנבחרת .בנתיים לומד
דברים חדשים על עצמו ועל יכולתו של
האחר 3 .נשים שעשו מפנה .המפנה
גרם להגברת הביטחון העצמי שלושתן
נ

סיפורי התבגרות :מי שונה?; נקודת
מפנה

ספורי סבתא סרט בנושא זיקנה

הגיל השילשי  ,התנדבות בקהילה ,
עזרה לזולת

סיפורי סבתא

סיפורי סומסום-כבוד הדדי

כבוד האדם  ,רחוב סומסום

סיפורי סומסום - :כבוד הדדי

סיפורי סומסום-פתרון קונפליקטים

קונפליקטים  ,רחוב סומסום

סיפורי סומסום :פתרון קונפליקטים

אני קלאודיה:קלודיה סובלת מאוזניה
הבולטות .היא מנסה להסוות אותן
בדרכים שונות ,המרחיקות אותה
מחבריה .היא פוגשת את פול ,הסובל
מנמשיו ,ושניהם לומדים להשלים עם
חזותם .יאניס וחלומו:יאניס נולד בכפר
יווני ונועד להיות איכר ,כאביו .אלא
שהים משך את לבו והוא הלך אחרי

סיפורים מן החיים

סיפורים מן החיים -:אני קלאודיה; יאניס
וחלומו; הצפרדע אלוף הקפיצות

החברות:חברה של לינדה עוברת דירה
.ילדה נכה עוברת לגור בבית השכן
ולינדה מתחברת איתה.עסקת חליפין:
חברות בין נלי לזקן לימים מרותק
לכיסא גלגלים ונלי משיבה לו את
השמחה .מאדי חברות בין שחור
ללבן.החלטתו של הנרי:חולשה
שהפכה לגבורה.ויקטור:התאקלמות
של ילד המהגר לארץ

סיפורים מן החיים -:החברות; עסקת
חברות  ,קבלת השונה
חליפין; מאדי; החלטתו של הנרי; ויקטור

חברתה הטובה של לינדה עוברת דירה
לעיר אחרת .ילדה נכה עוברת לגור
בבית השכן ולינדה רוכשת חברה
חדשה .ברתולומיו השכן יוצא לטייל עם
נלי התינוקת ונרקמת ביניהם ידידות
אמת .ככל שעוברות השנים התפקידים
מתחלפים וכשברתולומיו אינו יכול עוד
ללכת ,נלי מסיעה אותו בכסא הגל

סיפורים מן החיים -:החברות; עסקת
חליפין; משאת נפשה של מרי-ג'ו;
חברתו החדשה של סקוט

הקיץ של לילית ,מפגש בין קשישה
וילדה המסתיים בהיכרות הגורמת
ללמידה הדדית ולכבוד הדדי,כמה
נחמד שיש זאב בבית.

הגיל השילשי  ,חברות

סיפורים מן החיים -:הקיץ של לילית;
כמה נחמד שיש זאב בבית

מאדי:יחסים בין נער לבן ושחור משני
עולמות שונים .ללא דיאלוג מילולי
המשדר מוליך אל התוודעות בין
השניים ,בניית אמון וידידות .החברות:
חברתה הטובה של לינדה עוברת
דירה.ילדה נכה עוברת לגור בבית
השכן ולנידה רוכשת חברה חדשה.

חברות  ,קבלת השונה

סיפורים מן החיים -:מאדי; החברות

מיץ נמשים-ילד קינא בחברו שיש לו
נמשים והיה נחוש בדעתו להצמיח גם
על פניו בעזרת מורתו הוא מקבל את
עצמו כמות שהוא.הכל אודות
בובי.43-01-

דימוי עצמי  ,קבלת השונה

סיפורים מן החיים -:מיץ נמשים; הכל
אודות בובי

סרט השנאה:חוסר בתקשורת ,אורחים
בלתי קרואים :ריב בין שכנים ,חברתו
החדשה של סקוט:אשה מבוגרת
בפארק מתידדת עם סקוט

הגיל השילשי  ,חברות  ,תקשורת

סיפורים מן החיים -:סרט השנאה;
אורחים בלתי קרואים; חברתו החדשה
של סקוט
סיפורים מן החיים - :אמבטיה לחתול;
הרפתקאותיה של צפרדע א' ב' ג';
אופני הפלא

"אמבטיה לחתול"-משדר משעשע על
 2ילדים המנסים לעשות אמבטיה
לחתול" .הרפתקותיה של צפרדע)חלק
א'( -נסיון לתפוס צפרדע" .הרפתקותיה
של צפרדע )חלק ב'( .המשך למשדר
משעשע".הרפתקותיה של צפרדע
)חלק ג( המשך מחלק ב' .אופני הפלא.
"ג'אנה והתרנגולת הקוראת"-בעקבות
אשפוז האם מגיעה הילדה לבית הסבא
ולומדת כמה דברים חשובים על החיים.
"הרי,הכלב המתלכלך" -הכלב בורח
מהבית בגלל רצונו של בעליו לעשות
לו אמבטיה .עוברות עליו הרפתקאות
שונות .כשהוא חוזר הביתה ,בעליו,
הילדים ,אינם מזהים אותו.

בעלי חיים

סיפורים מן החיים - :האיש שחשב
בכובעו; גואנה והתרנגולת הקוראת;
הרי; הכלב המתלכלך

איימי רוצה מאד כלב היא עובדת למען
מטרה זו .היא מטפלת בכלב של השכן
כשהוא בורח לך היא מבינה מה זו
אחריות לבעל חיים .תוכן הפרק :ויקטור
היגר ממקסיקו מספר על קשיי
ההסתגלות שלו בבי"ס בארה"ב
מבחינה חברתית ומבחינת הלימודים,
בשל השפה האנגלית ובשל ערכים
שונים.לבראד

ניהול התנהגות

סיפורים מן החיים - :ההבטחה; ויקטור;
בראד מתקשה בלימודים

הנסיך מוסר את כולו למען נזקקים
בקהילה .ציפור הגורמת אושר לילדה.

התנדבות בקהילה

סיפורים מן החיים - :הנסיך המאושר;
שיר ערש; בית הספר לריקוד;

מורה למוסיקה מערכת יחסים עם
התלמידות .משל עורב ושירת
המקהלה .אדם מטפס בסולם מה מזומן
לו שם למעלה,רשמים בריאת ה עולם
החדש .אוטובאן .הבן היחיד .הביצה
החריגה.אופני הפלא.חדק הפיל .בנו
של הקוסם .א
ויקטור בן למשפחת מהגרים מספר על
קשיי ההסתגלות שלו בארצות-הברית,
מעבר,במיוחד במסגרת בית הספר,
מבחינה חברתית ולימודית ,בשל השפה
ובשל התרבות השונה .הסרט מגולל
קשיים והצלחות המאשפרות את
התאקלמותו של ויקטור בחברה
החדשה ,.החלטתו של הנרי

להנהיג;הסולם; רשימה מהעולם
החדש; אוטובאן; הבן היחיד; הביצה
החריגה; אופני הפלה; חדק הפיל; בנו
של הקוסם; אמבטיה לחתול

חברות  ,קבלת החלטות

סיפורים מן החיים - :ויקטור; החלטתו
של הנרי

:חזירי ים הם חזירים; המשדר חושף את
הצופה לתהליכי בירוקרטיה ולמוסר
השכל לגבי עיקר וטפל.אלכסנדר
שהיה עשיר ביום א':ילד מקבל  5דולר
מסבו הוא רוצה לקנות ווקי טוקי אך
מצליח לבזבז את כספו על דברים
אחרות.

סיפורים מן החיים - :חזירי ים הם חזירי;
אלכסנדר שהיה עשיר ביום א'

ילד האור;וילדות החשיכה

סיפורים מן החיים - :ילד האור; וילדות
החשיכה

סרט השנאה:העברת מסרים בטלפון
שבור.במה שיתפה מרי גון את
הכיתה:מר מתקשה להתבטא המשדר
מוכיח עד כמה חשובה תמיכה
מהסביבה כדי לבנות דימו עצמי חיובי.

אלימות ומניעתה  ,רצח עם סיפורים מן החיים - :סרט השנאה; במה
שיתפה מרי גון את הכיתה

עסקת חליפין -נלי מתידדת עם זקן
רגיש ואוהב חיים ותומכים זו בזה .נלי
מתבגרת והזקן מזדקן ולימים מרותק
לכיסא גלגלים ומאבד את שמחת חיים.
נלי משיבה לו את השמחה ומחילה עליו
את שלמדה ממנו 17ד'  -משאת נפשה
של מרי-ג'ו מרי-גו מקבלת כלבלב.
חברתו החדשה של סקוט

בעלי חיים  ,הגיל השילשי  ,עזרה
לזולת

סיפורים מן החיים - :עסקת חליפין;
משאת נפשה של מרי-ג'ו; חברתו
החדשה של סקוט

צין צאו בבית הספר,חירש כמוני,יום
בחייה של בוני קונסולו,דרך עיניו של
סבא

דימוי עצמי  ,סיפורים מן החיים

סיפורים מן החיים - :צין צאו בבית
הספר; חירש כמוני; יום בחייה של בוני
קונסולו; דרך עינו של סבא

צין צאו בבית הספר -ילד מחונן
בסין.חרוץ מתמיד ,אביו מנהל קידוח
נפט ואמו רופאה הילד נמצא בלחץ
חברתי בביה"ס .שאיפתו להצליח
וללמוד מדעים בארה"ב .הכלב שהלך
לאיבוד,ללא מלל.

חברות  ,לחץ חברתי

סיפורים מן החיים - :צין צאן בבית
הספר; הכלב שהלך לאיבוד

"הרי והשכנה"-הרי הוא כלב שאוהב
את כל שכניו ,פרט לזמרת שגרה בבית
הסמוך .הוא מנסה בדרכים שונות
לגרום לה להפסיק לשיר" .מה עצמת
הרוח?" -האחים רייט התבססו על חלוצי
התעופה הקודמים .שינו ,שיפרו וביצעו
את הטיסה המאוישת הראשונה.מכרו
מטוסים למדינות שונות.

תעופה

סיפורים מן החיים- :הרי והשכנה; מה
עצמת הרוח

ההבטחה-אימי חולמת על גור,עובדת
בטיפול בכלבת הנחיה של מר פלין
העיוור ,כשהוא מתאשפז מבטיחה
שתטפל בכלבה בנאמנות אך הכלבה
בורחת.בעזרת הוריה מוצאת את
הכלבה ולומדת אחריות מהיא 17
ד'.ארוחים בלתי קרואים  2שכנים רבים
על חלקת יער כשנופל עליהם עץ

 ,קבלת החלטות

סיפורים מן החיים :ההבטחה; שכנים
בלתי קרואים

מורה למוסיקה מתמודד עם ילד לקוי
שמיעה

חינוך מיוחד  ,סרט קולנוע

סמפונית החיים

סינמה כבוד נוצר ע"י עמותת "להב"מכון
ון ליר וקרן גולדמן התמודדות עם בעיית
האלימות
בחברה,האודישן,שלי,המחשבה,זרה
בתוכנו,אני אוהב אותך,גאווה,שאף אחד
לא ידע,מי שומע את מה שבלב

אלימות ומניעתה  ,סרטי תלמידים  ,סנימה כבוד -:האודישן; שלי; המחשבה;
זרה בתוכנו; אני אוהב אותך; גאווה;
תקשורת
שאף אחד לא ידע; מי שומע את מה
שבלב

לילדים אין בלמים

ספר הגונגל

זה"ב

ילדי החלון;דרך הברזל;אבא גנוב;נגעה
בשמיים;קרפעלך;שרון;קרון מסע;חזרה
הביתה;mind your Free

סרטי תלמידים - :ילדי החלון; דרך
הברזל; אבא גנוב; נגעה בשמיים;
קרפעלך;שרון; קרון מסע; חזרה
הביתה; mind your Free

סרטים מצויירים

סרטים מצויירים

זהו דונלד ,החתול במגפים,שלגיה
ושבעת הגמדים ,הסנדלר והגמדים

סרט מצוייר

סרטים מצויירים - :זהו דונלד; החתול
במגפים; שלגיה ושבעת הגמדים;
הסנדלר והגמדים

קלאסיקת בית משפט מבריקה ומלאת
תהפוכות שביים בילי ווילדר על פי
ספרה של אגאת'ה כריסטי על אדם
שנעצר לאחר שהואשם ברצח אלמנה
עשירה בגיל העמידה .מרלן דיטריך
בתפקיד עוצר נשימה מתמיד וצ'רלס

סרט קולנוע

עד התביעה

סרט הרפתקה מקסים אודות האומץ
להגשים חלום.דניאל אישה צעירה
"מודרנית במאה ה,16-הינה עצמאית
ונבונה במידה שהיא יפה וטובת
לב.כנגד כל הסיכויים,היא עומדת על
שלה מול אמה החורגת התככנית

סינדרלה  ,סרט קולנוע

עכשיו ולתמיד

ומפשיעה בצורה מופלאה על חייהם של
הסובבים אותה .במיוחד יורש העצר
הצרפתי.
על הברזלים;הופ התבגרתי.את
ואני,בוא ונצא,ממבט ראשון,הורים
עלינו.6.גם זה אני,תקנון עלינו.

בין המינים על הברזלים - :הופ התבגרתי; את ואני;
בוא ונצא;ממבט ראשון; הורים עלינו; גם
זה אני; תקנון עלינו

עליה וקוץ בה-סרט ישראלי על קליטת
עולים מרוסיה

סרט ישראלי

עליה וקוץ בה

עניין של זמן;חלום ליל קיץ,דו-קיום

חילוק

עניין של זמן -:חלום ליל קיץ; דו-קיום

אחת מהחברה-שרון,נערה משכונה
מצוקה ,מסתירה את מצבה הכלכלי
מבני כיתתה ,היא נפגעת מיחס חברי
הכיתה ובורחת

עניין של זמן -:סיבוב מסוכן; אחת
מהחברה; סע לאט

עניין של זמן;שרשים,יום הולדת שמח.

יום הולדת  ,שרשים עניין של זמן -:שרשים; יום הולדת שמח

הנסיך על הסוס חלק -1-2נרקם רומן בין
נוגה וליאור .ירון ואלון ,חבריה,מקנאים.
מתפתחת מערכת יחסים בין מתי
המחנך וטלי המדריכה .החברה
מתנהגים בצורה לא הולמת ,ובקיבוץ
מחליטים לסלקם בטרם עת .מובן
שהמבוגרים המלווים את הכיתה כועסים
ונדהמים מהתנהגות זו.

בין המינים  ,יחסי אהבה  ,קנאה עניין של זמן - :הנסיך על הסוס ;1הנסיך
על הסוס2

עניין של זמן; הסיכוי האחרון-התלמידים
מתייחסים למקצועות החשובים
ומבקשים מהמורה להתחשב
בהם,חברים של עומר;חבורת י"ב
יושבים בפאב שותים לשכרה ונוהגים

עניין של זמן - :הסיכוי האחרון; חברים
של עומר

מבחנים  ,סמים ואלכהול

עניין של זמן - :קמטים; מסיבת סיום

עניין של זמן .1-קמטים.2.מסיבת סיום.
עניין של זמן;קרוב רחוק חלק א';קרוב
רחוק חלק ב';מחוץ למסגרת;רח במזל
גדי;בכל מחיר.

 ,חינוך מיוחד

עניין של זמן - :קרוב רחוק א'ב'; מחוץ
למסגרת;י רח במזל גדי; בעל מחיר

עניין של זמן -שלום כיתה י"ב;איידס זה
לא רק מילה

איידס  ,חינוך לבריאות  ,מניעת מחלות

עניין של זמן - :שלום כיתה י"ב; איידס
זה לא רק מילה

שלום כתה י"ב;איידס זה לא רק מילה

עניין של זמן - :שלום כתה י"ב; איידס
זה לא רק מילה

שלושת הקופים;מסיבת סיום;מבחן
כושר

עניין של זמן - :שלושת הקופים; מסיבת
סיום; מבחן כושר

שריקת סיום חלק א';שריקת סיום חלק
ב';

עניין של זמן - :שריקת סיום חלק
א';שריקת סיום חלק ב';

עניין של זמן.1-תמונת מצב-שרון
מדגמנת הצלם מנסה לנצלה ניצול
מיני.2..עובר ושב-תומר מהדרום
מתאהב בנערה עשירה מסביון.בכדי

ניצול מיני  ,קשרי אהבה

עניין של זמן - :תמונת מצב; עובר ושב

להרשימה מסתבך בשקרים,ומתדרדר
בלימודים ומחליט לעזוב את ביה"ס.
סיפורה של אביה בפנימייה של ילדי
ניצולים .במשך היום הם מנהלים חיים
רגילים ,אך בלילה צפים הזכרונות
הקשים מן השואה .אביה יוצאת למסע
חיפוש אחר זהות האבא שנפטר
ומתמודדת כנערה מתבגרת עם אמה
חולת הנפש .יורק ,גבר פולני ,מנסה
בכל מאודו לכבוש את ליבה ,אך טומן
בלבו

קולנוע סרט  ,ישראלי סרט DVD ,

עץ הדומים התפוס

פאטץ' מאשפז את עצמו במוסד תוך
הכרות עם החולים השונים ועם כאבם.
עושה מהפך בחייו לומד רפואה בדי
להגשים את חלומו לעזור לאנשים.
הופך לרופא ליצן ומעצם היותו מצחיק
ושערורייתי עוזר לנפץ פחדים וגורם
לכולם לחייך.תהליך שינוי

הומור  ,סרט קולנוע  ,תהליך שינוי

פאטץ' אדמס

פולין -:סרט תירותי; הסייח השחור

פולין-סרט תירותי;הסייח השחור
פופאי

סרט מצוייר

פופאי

עיבוד לרומן מאת ווינסטון גרום על
קורותיו של צעיר מפגר שמהלך חייו
הוביל אותו לנקודות מפתח בהיסטוריה
התרבותית והפוליטית של ארה"ב
במחצית השנייה של המאה העשרים:
הוא נפגש עם נשיאים )קנדי ,ניקסון(,
זכה לעיטור גבורה במלחמת וייטנאם
ואפילו היה עד לפריצת פרשת ווטר

חינוך מיוחד  ,סרט קולנוע

פורסט גאמפ-חסר

הסיפור מבוסס על אחד מספרי הילדים
הקלאסיים של כל הזמנים .פיטר פן זכה
להפקת ענק מסוגננת וצבעונית שממש
תשאב אתכם לארץ לעולם ותפגיש
אותכם פנים לפנים עם שודדי ים
אכזריים ,פיות ,איניאנים אמצים ,ילדים
אבודים ,בתולות ים ועוד שפע של
יצורים קסומים שתזכרות לעוד זמן

DVD

פיטר פן

פינוקיו ואוצרות החג

 ,סרט מצוייר

פינוקיו ואוצרות החג

פינוקיו

DVD

פינוקיו סרט

פסיכו ) - (1960אחד מסרטי האימה
הידועים ביותר ומהסרטים המזוהים
ביותר עם היצ'קוק .אנתוני פרקינס
מגלם בעל מלון הקשור בקשר חולני
לאימו.

סרט קולנוע

פסיכו

בית ספר של כתה אחת ,שם לומדים
ילדי הכפר את כל המקצועות,

קולנוע סרט DVD ,

פעלים למתחילים

ממתמטיקה ועד התעמלות ,אצל מורה
אחד .אפשר עדיין למצוא בתי ספר
כאלה באזורים בהם אין מספיק ילדים
בגילאים מתאימים כדי לפתוח בית-ספר
רגיל עם צוות מורים .פיליבר מביא את
סיפורו של בית ספר באזור אוברן שם
לומ
דורון הוא נער שליחויות בסופר מרקט
יום אחד הוא מבחין בסוזי החמודה ,אך
למרבה הצער דברים רבים חוצצים בין
השניים ,בראש וראשונה העובדה שהיא
צפונית עם חבר ,והוא עני מהדרום .כדי
להרשים אותה דורון מציע לה
ולחבורתה מסיבה של ריקודים וסמים.
הוא מציג עצמו כבנם של בעל

סרט ישראלי  ,סרט קולנוע

פצעי בגרות

 3נערות סיניות יפהפיות יוצאות למאבק
לשחרור האשה על רק פקין שנת
 :1913האחת בתו היחידה של גנרל,
אשר מנסה להסתיר את נשיותה תחת
תתספורת גברית קצוצה ויצאת
לפעולות נגד אביה למרות אהבתה
אליו.השניה זמרת.השלישית בתו של
מנהל להקת אופרה סינית,מנסות
להגשים מטרה

סרט קולנוע

פקין בלוז

מלודרמה מלחמתית המתרחשת על
רקע המתקפה היפנית על כוחות הצי
האמריקאי בפרל הארבור ,הוואי,
ב) 7.12.41-שגרמה להצטרפות ארה"ב
למלחמת העולם השנייה( .הסרט
מתמקד בשני טייסים מצטיינים ועשויים
ללא חת ,חברי ילדות מטנסי,
שמאוהבים באותה אישה :אחות צבאית
מצודדת ועצמאית.

מלחמת העולם השניה  ,סרט קולנוע

פרל הארבורd.v.d

אדום ,כחול ,צהוב,קסמי צבעים ,מתנה
צבעונית ,חגיגה של צבעים,פסים פסים

צבעים  ,נחמד פרפר DVD ,

פרפר נחמד -:אדום  -כחול  -צהוב;
קסמי צבעים; מתנה צבעונית; חגיגה
של צבעים; פסים פסים

איזה ,כמה ולמה?; איך עושה פרה

פורים

פרפר נחמד -:איזה כמה ולמה?; איך
עושה פרה

איזה,כמה ולמה?;איך עושה פרה

חיות בית

פרפר נחמד -:איזה,כמה ולמה?; איך
עושה פרה

אילו השמש היתה שלי,מכתב לאפי

תקשורת

פרפר נחמד -:אילו השמש היתה שלי;
מכתב לאפי

אלפא ביתה,אנדרלמוסיהD.V.D,

שפה  ,לשון DVD ,

פרפר נחמד -:אלפא ביתה;
אנדרלמוסיה

אם רוצים לדעת שואלים ,שאלות,

שאלות ותשובות

פרפר נחמד -:אם רוצים לדעת

שואלים; שאלות
אנדרלמוסיה.2.דברי חכמים.3.רוצים
לדעת שאלות

דברי חכמים  ,סדר ונקיון

פרפר נחמד -:אנדרלמוסיה; דברי
חכמים; רוצים לדעת שאלות

אקו ולוגי ,הצרצר והמשור .פח אשפה
יפה פסטוק עובר דירה .הצרצר והמנוע.
הענק וגנו .סלע בדרך .נמצא בספריה
בגיל הרך ע"ש יונה מדעי ז"ל.

איכות הסביבה  ,אקולוגיה וסביבה ,
פרפר נחמד

פרפר נחמד -:אקו ולוגי; הצרצר
והמשור; פח אשפה יפה; פיסטוק עובר
דירה; הצרצר והמנוע; הענק וגנו; סלע
בדרך

בדיוק ולא בערך ,אם אומרים מבינים,
שיתוף פעולה

תקשורת DVD ,

פרפר נחמד -:בדיוק ולא בערך; אם
אומרים מבינים; שיתוף פעולה

בית לגור בו ,משפחה אח קטן

מעון  ,משפחה פרפר נחמד -:בית לגור בו; משפחה אח
קטן

בית לגור בו,עוברים דירה ,פיני מחפש
בית,עזרה בבית

בתים DVD ,

פרפר נחמד -:בית לגור בו; עוברים
דירה; פינגי מחפש בית; עזרה בבית

פרפר נחמד :גדול -קטן; כמה כמה;
איזה ,כמה ולמה; שלום וחציD.V.D

נחמד פרפר  ,מתמטיקה  ,גדול DVD ,
 ,קטן

פרפר נחמד -:גדול  -קטן; כמה כמה
;איזה כמה ולמה; שלום וחצי

הבה נתפייסה,טוב לצחוק ,תן
חיוךD.V.D

צחוק  ,נחמד פרפר DVD ,

פרפר נחמד -:הבה נתפייסה; טוב
לצחוק; תן חיוך

הוא והיא.שונים.שונה.נמצא בספריה
בגיל הרך ע"ש יונה מדעי ז"ל.

 ,בין המינים  ,פרפר נחמד

פרפר נחמד -:הוא והיא; שונים; שונה

המעיל החום של דוד נחום,בגד
ללבושD.V.D

נחמד פרפר  ,לבוש DVD ,

פרפר נחמד -:המעיל החום של דוד
נחום;בגד ללבוש

חברים טובים ,ברוך הבא פינגי ,טובים
השניים מן האחד,איך בוחריםD.V.D

נחמד פרפר  ,חברות  DVD ,פרפר נחמד -:חברים טובים; ברוך הבא
פינגי; טובים השניים מן האחד; איך
בוחרים

חברים טובים,מה אתם חושבים

חברות

פרפר נחמד -:חברים טובים; מה אתם
חושבים

טוב לצחוק,קולות וצלילים

מוסיקה  ,רגשות

פרפר נחמד -:טוב לצחוק; קולות
וצלילים

ויהי ערב ,כבר נורא מאוחר ,מיום ראשון
יום שבת ,בוקר טוב

השבוע ימי  ,זמן DVD ,

פרפר נחמד -:יהי ערב; כבר נורא
מאוחר; מיום ראשון עד יום שבת; בוקר
טוב

משפחה  -יום אחד עם סבא ,אח
גדול,אח קטן,מכתב לסבא ולסבתא.

משפחה

פרפר נחמד -:יום אחד עם סבא; אח
גדול ,אח קטן; מכתב לסבא ולסבתא
פרפר נחמד -:יום אחד עם סבא; גם אני
יכול

יום אחד עם סבא ,גם אני יכול
כדאי לנסות עוד ועוד,המון אפשרויות

אפשרויות  ,נסיון

פרפר נחמד -:כדאי לנסות עוד ועוד;
המון אפשרויות

כלב במתנה; להיות לבד להיות יחד

בעלי חיים  ,חברות

פרפר נחמד -:כלב במתנה; להיות
לבד; להיות יחד

כמה טוב עם סבתא;במשפחה שלנו;גם
אני יכול;ברוכים הבאיםD.V.D

משפחה DVD ,

פרפר נחמד -:כמה טוב עם סבתא;
במשפחה שלנו; גם אני יכול; ברוכים

הבאים
כף,כפית,מזלג וסכין; אכול
ושתה,בתאבון

מזון DVD ,

פרפר נחמד -:כף,כפית,מזלג וסכין;
אכול ושתה; בתאבון

כשאהיה גדול;מי עושה מה? שיר
המספר על מקצועות ההורים
ותפקידיהם בבית ומחוצה לוD.V.D

נחמד פרפר  ,מקצוע DVD ,

פרפר נחמד -:כשאהיה גדול; מי עושה
מה?

כשחולים ,נולי חולה

מחלה

פרפר נחמד -:כשחולים; נולי
חולהD.V.D

לאן נעלמת המברשת ,להסתדר ביחד

סדר ונקיון

פרפר נחמד -:לאן נעלמה המברשת;
להסתדר יחד

לחיות בשלום,דברי חכמים בנחת
נשמעים,למה אסור,דרך ארץ .נמצא
בספריה בגיל הרך ע"ש יונה מדעי ז"ל.

דברי חכמים

פרפר נחמד -:לחיות בשלום; דברי
חכמים בנחת נשמעים; למה אסור

לחיות בשלום,לחיות לבד לחיות ביחד

בין אדם לחברו  ,סובלנות  ,שלום

פרפר נחמד -:לחיות בשלום; לחיות
לבד; לחיות ביחד

למה אסור ,פינגי מנומס ,מי צודק

נחמד פרפר  ,נימוס DVD ,

פרפר נחמד -:למה אסור; פינגי מנומס;
מי צודק

מברשת לאן נעלמת
המברשת:D.V.Dכל השימושים עם
מברשת

נקיון DVD ,

פרפר נחמד -:מברשות; לאן נעלמת
המברשת

מברשת: :כל השימושים עם מברשת;
ירקות :על הגינה והסיפור של "סבתא
יוכבד"

מזון

פרפר נחמד -:מברשת; ירקות

מזג אויר בהזמנה ,בקיץ זה הקיץ שאנו
אוהבים,

השנה עונות  ,אויר מזג DVD ,

פרפר נחמד -:מזג אויר בהזמנה; בקיץ;
זה הקיץ שאנו אוהבים

משחקים וצעצועים ,הכל בספר

משחקים וצעצועים פרפר נחמד -:משחקים וצעצועים; הכל
בספר

מתגעגעים לדודו,ברוכים הבאים

געגועים פרפר נחמד -:מתגעגעים לדודו; ברוכים
הבאים

מתגעגעים לדודו,שלום
ולהתראות,לפעמים פוחדיםD.V.D

רגשות  ,פרידה DVD ,

פרפר נחמד -:מתגעגעים לדודו; שלום
ולהתראות; לפעמים פוחדים

מתנה צבעונית בעלי חיים

בעלי חיים

פרפר נחמד -:מתנה צבעונית; בעלי
חיים

פרחים ,יום הולדת לשבי ,כדאי
לזכור.D.V.D

אירועים  DVD ,פרפר נחמד -:פרחים; יום הולדת לשבי;
כדאי לזכור

קופסאות,חדש ישן,משחקים
וצעצועיםD.V.D

וצעצועים משחקים  ,חדש ישן DVD ,

פרפר נחמד -:קופסאות;חדש ישן;
משחקים וצעצועים

שמח במטבח כיף במטבח ירקותD.V.D

מטבח  ,ירקות DVD ,

פרפר נחמד -:שמח במטבח; כיף
במטבח; ירקות

פרפר נחמד .אגדת שני האחים.
התחשבות בזולת .טיפוח זהות

דגלים  ,זהות ישראלית  ,חברות ,
פרפר נחמד

פרפר נחמד - :אגדת שני האחים;
התחשבות בזולת; טיפוח זהות

ישראלית.שיתוף פעולה בהכנת דגלים.
הזמנה לקונצרט.

ישראלית; שיתוף פעולה בהכנת
דגלים; הזמנה לקונצרט

איך בוחרים :קבלת החלטותלהיות לבד
להיות יחד:דברי חכמים בנחת
נשמעים.הזמנה
לקונצרט.במשפחה.לעשות דברים יחד.

דברי חכמים  ,משפחה  ,פרפר נחמד  ,פרפר נחמד - :איך בוחרים; להיות לבד
להיות יחד; דברי חכמים בנחת
קונצרט
נשמעים; הזמנה לקונצרט; משפחה;
לעשות דברים יחד

אם אומרים אז מבינים:מי שמבטיח ואינו
מקיים ,צריך להזכיר לו .מי שרוצה
להזמין ,כותב מכתב הזמנה .במשדר
מושמע השיר "אם מישהו אוהב אותי,
שיגיד לי".

תקשורת

פרפר נחמד - :אם אומרים אז מבינים

אני וגופי;ידיים;מראותD.V.D

נחמד פרפר  ,וגופי אני DVD ,

פרפר נחמד - :אני וגופי; ידיים; מראות

בריאות השן,לאן נעלמת
המברשת,קטע קצר מאוטוטו.נמצא
בספריה בגיל הרך ע"ש יונה מדעי ז"ל.

בריאות השן

פרפר נחמד - :בריאות השן; לאן
נעלמת המברשת; קטע קצר מאוטוטו

היא והוא.2.שונים.3.שונה .נמצא
בספריה בגיל הרך ע"ש יונה מדעי ז"ל.

בין המינים  ,פרפר נחמד  ,שוני

פרפר נחמד - :היא והוא; שונים; שונה

כיף לנסוע ,לטייל בארץ ישראלD.V.D

פרפר  ,טיול  ,ישראל ארץ  DVD ,פרפר נחמד - :כיף לנסוע; לטייל בארץ
ישראל
נחמד

כל אחד אוהב מישהו אחר .פתיחות
וסובלנות לזולת.דברי חכמים בנחת
נשמעים .התמודדות עם אכזבות.איזה
גשם.שפות שונות-הבנת הזולת
באמצעות השפה .יונה מדעי.

פרפר נחמד - :כל אחד אוהב מישהו
דברי חכמים  ,מזג אויר  ,סובלנות ,
פרפר נחמד אחר; דברי חכמים בנחת נשמעים; איזה
גשם; שפות שונות

פרפר נחמד - :לחיות בשלום; דברי
חכמים בנחת נשמעים; למה אסור; דרך
ארץD.V.D

פרפר נחמד - :לחיות בשלום; דברי
DVD
חכמים בנחת נשמעים; למה אסור; דרך
ארץ

אני זה אני .לאן נעלמה
המברשת-בריאות השןD.V.D.

 ,עצמי דימוי  ,השן בריאות DVD ,
פרפר נחמד

פרפר נחמד - :לכל אחד יש שם; אני
זה אני; לאן נעלמה המברשת

מה אפשר ומה אי אפשר ,אצלי הכל
בסדר ,מה אתם חושבים מה קודם ,מה
אחר כךD.V.D

נחמד פרפר  ,חשיבה DVD ,

פרפר נחמד - :מה אפשר ומה אי
אפשר; אצלי הכל בסדר; מה אתם
חושבים מה קודם; מה אחר כך

מה לעשות ,לעשות ,עקבות בחול ,המון
אפשרויות ,אילו השמש הייתה
שליD.V.D

נחמד פרפר  ,אפשרויות DVD ,

פרפר נחמד - :מה לעשות -לעשות;
עקבות בחול; המון אפשרויות; אילו
השמש הייתה שלי

מה שייך למה?;מה ההבדל;איך אפשר
לזכור;כדאי לזכורD.V.D

פרפר נחמד - :מה שייך למה?; מה
נחמד פרפר DVD ,
ההבדל; איך אפשר לזכור; כדאי לזכור

משהו כאן לא בסדר ,אם רוצים לדעת
,שואלים ,שלי ,שלך ,שלנו ,כדאי
לנסות עוד ועודD.V.D

פרפר נחמד - :משהו כאן לא בסדר;
אם רוצים לדעת -שואלים; שלי שלך
שלנו; כדאי לנסות עוד ועוד

משפחה  -סבתא להיות זה קל; יום
אחד עם סבא; אח גדול ,אח קטן;
מכתב לסבא וסבתאD.V.D

תקשורת  ,נחמד פרפר DVD ,

משפחה  DVD ,פרפר נחמד - :סבתא להיות זה קל; יום
אחד עם סבא; אח גדול ,אח קטן;
מכתב לסבא וסבתא

פרפר נחמד ,שיתוף פעולה .נמצא פרפר נחמד  ,שיתוף פעולה  ,תקשורת
בספריה בגיל הרך ע"ש יונה מדעי ז"ל.

פרפר נחמד - :שיתוף פעולה

בבית של פיסטוק-שלי
שלך-חברות.פרפר נחמד; להיות לבד
ולהיות ביחד.סובלנות,אמפטיה.אם
בוחרים-פתוח מיומנות שיחה בדרך
דמוקרטית.לעשות דברים ביחד-שיתוף
פעולה.

חברות  ,סובלנות  ,פרפר נחמד

פרפר נחמד - :שלי שלך; להיות לבד
להיות ביחד; לעשות דברים ביחד

ילדה עם אמה מגיעה לבית דירות בו
גר אספן פרפרים נדירים .האספן יוצא
אחר פרפר נדיר והילדה כופה את
עצמה עליו ובמשך המסע רקמת בין
השניים ערכת יחסים מיוחדת

קולנוע סרט DVD ,

פרפריםD.V.D

בלש פרטי היוצא לחקור מקרה של
בגידה עבור אישה מסתורית ,ועולה על
משהו הרבה יותר גדול .שחיתות
פוליטית בחלונות הגבוהים ,תשוקות
הרסניות ,ואניגמה אחת גדולה באחד
הסרטים

סרט קולנוע  ,פוליטיקה

צ'ינהטאון

צבע גן העדן;מוחמד הן ה 8-הוא ילד
עיוור,שדווקא חוסר יכולתו לראות
ורגישותו הגבוהה,גורמים לו להפעיל
ביתר שאת את חושיו האחרים ולחוות
את העולם שסביבו בצבעים עזים
ומחודדים.ההרפתקה שלו מתחילה
כאשר אביו כורה פחם אלמן
ורגזן,מוציא אותו מבית הספר לעיוורים
בטהרן

לקויי ראיה  ,סרט קולנוע

צבע גן העדן

סרט ישראלי

צומת וולקן
צרלי בממלכת השוקולד

ג'וני דפ ,שניסה כנראה להיות מוזר
ומצחיק ,נחל מידת הצלחה כלשהי
בשניהם ,אבל נראה בעיקר חולני .ובכל
זאת ,צ‘רלי בממלכת השוקולד הוא
סרט כיפי ,מוזר ,מלא ברגעים מיוחדים,
תוספות נהדרות לגרסה הספרותית,
ואכזריות שלא הרבה סרטי ילדים היו
מתענגים עליה .ומעל כל זאת ,הא
ג'וני דפ ,שניסה כנראה להיות מוזר
ומצחיק ,נחל מידת הצלחה כלשהי
בשניהם ,אבל נראה בעיקר חולני .ובכל
זאת ,צ‘רלי בממלכת השוקולד הוא
סרט כיפי ,מוזר ,מלא ברגעים מיוחדים,
תוספות נהדרות לגרסה הספרותית,
ואכזריות שלא הרבה סרטי ילדים היו
מתענגים עליה .ומעל כל זאת ,הא

קולנוע סרט DVD ,

צרלי בממלכת השקולדd.v.d

סיפורם של אנקה ,מנגל ואלכס,

סרט ישראלי  ,סרט קולנוע

קדמה

פליטים ממזרח אירופה שגורלם נקשר
על סיפון ספינת המעפילים "קדמה",
שהגיעה לחופי הארץ בשנת .1947
הבריטים מבקשים לגרש את הספינה
ובעזרת יחידת פלמ"ח הנאבקת
בבריטים מצליחים כמה ניצולים להגיע
אל החוף .במסע התלאות של השיירה,
בדרך אל המחנ
הסרט עוסק בסם דוסון ,אב מוגבל
בשכלו ,המגדל את בתו לוסי .רשויות
הרווחה מחליטות לקחת את הילדה
מאביה אל משפחה אומנת על מנת
לאפשר לה חיים נורמליים .סם שנותר
חסר אונים ,פונה לעורכת דין שמסכימה
לעזור לו בחינם ,בגלל מצבו הכלכלי.
הסנדקית העיוורת של לוסי ,מחליטה ל

חינוך  ,קשיים עם התמודדות DVD ,
מיוחד  ,סרט קולנוע

קוראים לי סם

קזבלן

קולנוע סרט  ,ישראלי סרט DVD ,

קזבלן

העלילה מתרחשת בשנת ,1999
לקראת המילניום שמביא את האנושות
לסף אנדרלמוסיה ,בעיירת פיתוח ,שם
נערה צעירה בשם קלרה )לוסי
דובינצ'ק( זוכה לכוחות על-טבעיים
שגורמים למהומות והתרחשויות בקרב
סביבת העיירה ,חבריה הפרועים של
קלרה ,מוריה המשונים ,אנשי העיירה
ומשפחתה של

סרט ישראלי  ,סרט קולנוע

קלרה הקדושה

קפה בגדד -קטע על רון ארד -נתרם
ע"י המדריכה לגיאוגרפיה ארנונה נודל
ז"ל.

 ,רון ארד

קפה בגדד; קטע על רון ארד

אלי בת ה 13-היא נערה מבולבלת גיל ההתבגרות  ,חברות  ,סרט ישראלי
 ,סרט קולנוע  ,שוויון בין המינים
ואבודה :אביה מת כשהיתה בת
חמש,גרה עם אמה בקיבוץ.אלי כותבת
מכתבים לאביה,ומשתפת אותו
בחוויותיה ובגעגועיה אליו.לקיבוץ מגיע
באדי בנם בן ה22-של זוג ירדים,ואלי
מוצאת בו חבר נפש,שילוב מעורפל של
אב ואהבה ראשונה.

קשר באדי

סרט קולנוע

רבי יעקב

תעשיין עשיר החוזר לביתו
שבפריס,חושב להגיע צייק-צ'אק
לחתונת בתו.אבל העניין איננו פשוט
כלל ועיקר.קודם כל,הנהג שלו הוא
יהודי,ומסרב לנהוג בשבת
ושנית,מכותיתם מתהפכת תוך אגם.הם
מסתבכים עם כנופית גנגסטרים ערבים
הנלחמים זו בזו.מתחפשים לחסידים.
מקסים דה וינטר עדיין אבל על מות

רבקה

אשתו האהובה רבקה ,כאשר הוא
מתאהב במארחת ביישנית ונושא אותה
לאישה .אבל גברת דה וינטר החדשה
מגלה שרבקה לא ממש מתה ,אלא
שולטת יפה בחיי הבית ,ובעיקר בחייה
של סוכנת הבית .מהדורה עטירת
בונוסים לסרטו הקלאסי של אלפרד
היצ'קוק
ישראל רוזנשטט,איש כבן  75מזקני
תל-אביב,מחליט לעבור לבית אבות
לאחר מות אשתו ונטישת ילדיו
לחו"ל.ערב נסיעתו,הוא מוזמן לליאורה,
שכנתו הצעירה,לארוחת ערב .הפער
בין הדורות בשילוב עם הקירבה
המיוחדת שליאור מפתחת
ביניהם,מביאה אותו לתהיות מחודשות.

 ,הגיל השילשי  ,סרט ישראלי  ,עזרה
לזולת

רגע לפני

מתן כבוד וקבלת כבוד ,אלימות
במשפחה ובחברה,משברים חברתיים
יום זכויות האזרח .רגע לפני,אולי
מחר,לבקש סליחה,הפתק,שביר
שנייה,כרטיס אדום,שלח את
אבי,הכבוד האבוד של לאנס,סודו של
ניר.

חינוך לערכים  ,סרטי תלמידים

רגע לפני;אולי מחר;לבקש
סליחה;הפתק;שביר שנייה;כרטיס
אדום;שלח את אבי;הכבוד האבוד של
לאנס;סודו של ניר

מאבקה של אם בעלת אמצעים ,אשר
מיום היוולד ,אסף ,בנה החריג ,לא
חסכה כל מאמץ להופכו לילד רגיל עד
כדי הגשמת חלומה להשיא אותו
לנערה רגילה  -לליאת .לצד הרצון
האימהי שלאסף יהיה טוב ושצרכיו
הפיזיים יבואו על סיפוקם עולות שאלות
קשות :האם נתנה ,אמו של אסף,
דעתה גם ע

סרט ישראלי  ,סרט קולנוע

רגע של חסד

רחוב סומסום  1998מבחר סרטים

 ,רחוב סומסום

רחוב סומסום  1998מבחר סרטים

שונה;חתול שחור חתול
לבן)מצוייר(;גאוה בשם;קיפי מצייר
כדורגל;שונים ודומים)שיר(;החבר של
אדם;לילי גאה;נסיכה אתיופית;דואט
לגובה)שיר-לכל ובה היופי שלו(;מספורי
יונתן ומחמוד)-פחד(;הפסקת
חשמל;כיפה;שיר המקצועות;זבל
מיוחד;משחקי ילדים;מספורי יונתן
ומחמוד)אהבה(

רחוב סומסום

רחוב סומסום -:דומים ושונים

בין שתים לארבע;אלברט מאמץ
אבא;שובך יונים;מחנאות
ברחות-סובלנות ושתוף פעולה

רחוב סומסום - :בין שתים לארבע;
אלברט מאמץ אבא; שובך יונים;
מחנאות ברחות  -סובלנות ושתוף
פעולה

רחוב סומסום;דומה
ושונה;משפחה;שפות

משפחה

רחוב סומסום - :דומה ושונה; משפחה;
שפות

רחוב סומסום-חגים ומסורת.כלי נגינה
מזרחיים.רקוד הדבקה.מסיק
זיתים)עברית
וערבית(.הריקמה.מזוזות.תפילין .נח
והיונה.שבת טיות.שבת המלכה.פרדס
אתרוגים.שוק ארבעת המינים.חג
המולד בנצרת)ערבית ועברית( נמצא
בספריה בגיל הרך ע"ש יונה מדעי

רחוב סומסום

רחוב סומסום - :חגים ומסורת

רח' סומסום -פתרון בעיות ושתוף
פעולה .אופניים ,עפיפון,שקט,תחת
מטריה אחת ,המריבה ,מתנה לאום
נביל

פתרון בעיות  ,שיתוף פעולה

רחוב סומסום - :פתרון בעיות ושתוף
פעולה

רחוב סומסום - :שונה;ההתינוק של
אמאל;העפיפון; לילה אצל חברה; יום
הולדת ליסמין; כלי נגינה מזרחיים;
מסיק זיתים; שבת טיול; משפחות
שונות; החבר של אדם; רכבת; אירנה
ומסקי

שונה;התינוק של אמאל;עפיפון;לילה
אצל חברה;יום הולדת ליסמין;כלי נגינה
מזרחיים;מסיק זיתים;שבת
טיול;משפחות שונות;החבר של
אדם;רכבת;אירנה ומסקי
רחוב סומסום לקט;מקצועות;תקשורת

רחוב סומסום  ,תקשורת

רחוב סומסום;לקט

למפדוזה,אי קטן שקט שמש ליד
סיציליה.הגברים יורדי ים,הנשים אורזות
דגים ליצוא.גרציה היפה היא אם
ל.3-לה דרכים משלה למצות הנאות
החיים ,אך לאנשי הכפר היא חסרת
מעצורים",משוגעת".בעלה מאד
אוהב,תומך ועומד לצידה.הכפריים
שולחים אותה למוסד .אך בנה מגן
עליה בדרכו.

סרט קולנוע

רספירו

קומדיה רומנטית של ג'ורג' קיוקור
)גבירתי הנאווה( .מיליונר מעסקי הזבל
מנסה לחנך את בת זוגתו ההמונית כדי
להשתמש בה בחוגי החברה הגבוהה.
לשם כך הוא מביא לה מחנך ,אבל לא
צופה את התוצאות המפתיעות של
יוזמתו.

רק אתמול נולדה

שובו של הסומסום

שובו של הסומסום

הבלש ג'ון קימבל חושב שסוף סוף
הצליח ללכוד סוחר סמים אשר במשך
שנים חמק מבין אצבעותיו .האדם
היחידי שיכול להעיד נגד הפושע היא
לא אחרת מאשר אשתו ,והיא נעלמה
כלא היתה ,והותירה אחריה רמז אחד
בלבד :שם גן הילדים בו לומד בנה.
כשהזמן הולך ואוזל ,סיכויו האחרון של

גני ילדים  ,סרט קולנוע

שוטר בגן ילדים

קי
אגדה מתוקה של פיתוי פחדים הדחקה
והיצר האנושי המבקש להשתחרר
מכבליו .אל עיירה רגועה ושאננה
ומרובעת מגיעה נוודת יפהפייה
ומסתורית עם בתה ,עשירה בטעמים
מתוקים,שקשה לעמוד בפניהם .החשש
משינוי

סרט קולנוע  ,שינוי

שוקולד

שחור הוא סיפורה של נערה בת
למשפחה מרוקנית בעיירת פיתוח,
המתנערת מן המשפחה והמסורת,
הפטליזם והאמונות התפלות ,העוני
והמצוקה חברתית.היא נשלחת לפנימיה
משם תצא ותתערה בחברה הישראלית
תהיה מנחה פופולרית בטלויזיה,כפי
שחלמה

מצוקה חברתית  ,סרט ישראלי  ,סרט
קולנוע

שחור

על הגבול בין בוסניה וסרביה ,שני
חיילים פצועים  -משני הצבאות
הלוחמים  -מוצאים עצמם לכודים
באותה שוחה ונאלצים למצוא את
הגשר ביניהם כדי לשרוד .אלגוריה
מאלפת על האבסורד שבמלחמה,
המוגשת בחום

סרט קולנוע

שטח הפקר

שיח ושיג - :הדיון המובנה

שיח ושיג-הדיון המובנה
מסע חברתי והיסטורי התחלה חדשה
לאחר פיטורים עולם חדש של יצירה
טלוויזיונית ,עולם המעניק להם תקווה
והבטחה לעתיד יותר טוב

אבטלה  ,מצוקה חברתית ,
סטריאוטיפים  ,סרט ישראלי  ,סרט
קולנוע

שיעור בעקשנות

ינואר  1991מלחמת המפרץ ,טלילה
כץ ,יפה וחריפת לשון ,מאושרת ,פגשה
את נוח מהנדס מזון מרבוע ,שונה מאוד
מהגברים בחליפות איטלקיות ותספורות
אופנתיות המקיפים את טלילה
במששרד הפרסום בו היא עובדת .אולי
זה סוד קסמו ,כי טלילה בשלה לשינוי.

סרט ישראלי  ,סרט קולנוע

שירת הסירנה

יוסי חנקין ,בנו של מייסד ארגון
"השומר" ,יחזקאל חנקין ,נולד ב1913 -
וגדל בנופי הגליל בתקופה שהתורכים
ואחריהם הבריטים שלטו בארץ .בגיל
 80יוצא יוסי ,סבו של הבמאי ,לפגוש
את הנופים שעיצבו את חייו  -החל
מילדותו בצל האגדות על אביו הצייד,
דרך חייו כלוחם וכעובד אד

סרט ישראלי  ,סרט קולנוע

שמן עם לחם,עם לימון ועם שום

מושבעים משוכנעים באשמתו של

סרט קולנוע

שנים עשר המושבעים

שלש אמהות

הצעיר .הם אינם מצליחים לשכנע את
המושבע הנותר ,ליברל המשוחרר
הסרט מתאר בפרוטרוט את הדיון
המתיש והמרתוני בו מצליח הליברל
להעביר בהדרגה את כל ה -11לצידו.
הסרט מתאר שנה בחייהם של צעירים
וצעירות דתיים וחילונים אשר מתנדבים
לשרת את הקהילה במרכז קליטה
בירושלים קודם גיוסם לצה"ל .בסרט
עולות לדיון סוגיות ודילמות המעסיקות
ציבורים רחבים בישראל בנושאי
אקטואליה,קירוב לבבות בין דתיים
לחילונים,ותרבות השיח ביניהם.

דו קיום  ,דתיים חילונים  ,חינוך לערכים

שנת ה"ש"

הוא מגיע לארץ הקודש ומקבל את
השם שלמה .אחרי שבילה זמן מה
במרכז קליטה ובפנימיה ליתומים ,הוא
מאומץ ע"י משפחה ישראלית .לשלמה
קשיי קליטה רבים :כל הזמן מזכירים לו
את מוצאו ,הוא נאלץ להיאבק בדעות
קדומות ,גזענות והחיים בישאל ,אב
יודע שיעשה הכל כדי שיום אחוד ,שיח

אתיופיה  ,עליות לארץ-ישראל

תחיה ותהיה

דרמה מרתקת על אדם החי בתל אביב
אשר מתחיל להיזכר ולגלות את עברו
ואת שורשיו אי שם לפני הרבה זמן
בברלין

סרט ישראלי  ,סרט קולנוע

תל אביב ברלין

תמונה קבוצתית עם אישה

הסרט מביא את סיפורה האמיתי של
אישה ישראלית שעזבה את הארץ
לאחר שבנסיבות טראגיות מסרה את
בתה היחידה  -פרי אהבה לבדואי,
מוסלמי  -לאימוץ .כאשר היא חוזרת
לאחר שנים רבות לישראל במטרה
למצוא את בתה האבודה ,היא מוצאת
את עצמה ביחד עם ידידה הבמאי,
בתוך מסע שחזור קול
רבור מק'קיני הצעיר )ג'ואל אוסמנט(
המוטרד מהאלכוהוליזם של אמו ומפחד
מאביו המכה והנעדר מקבל משימה
מעניינת בשיעור בבית הספר ,עליו
לחשוב על משהו שיכול לשנות את
העולם וללכת וליישם את הרעיון.

אזרחות טובה  ,סרט קולנוע  ,עזרה
לזולת  ,קבלת החלטות

תעביר את זה הלאה

פיניגן בל ,ילד תמים בגיל הבגרות,
עובר תהליך התבגרות מהרגע שפגש
באסיר נמלט )דה נירו( דרך הזמן שהוא
מבלה עם אסטלה ,בת גילו ,בביתה
המפואר של מיס דינסמור )בנקרופט(
העשירה .כשאסטלה הצעירה עוזבת,
נשאר הילד עם לב שבור אך חלום

סרט קולנוע

תקוות גדולות

להיות גדול .יום אחד מתדפק על דלתו
של

