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"הקולנוע כמוהו כשפת החלומות. השנים חולפות במרוצת 
שנייה אחת, ואתה יכול לקפץ ממקום אחד למקום אחר. 
זוהי שפה העשויה מצללים, ובקולנוע אמיתי כל עצם וכל 

קרן אור הם משמעותיים כמו בחלום" 
פדריקו פליני

התקופה האחרונה עברה על כולנו מסוגרים בדלת אמותינו, מבודדים מעולם התרבות. 
אחרי תקופה ארוכה מידי סינמטק תל-אביב שמח לפתוח את דלתות האולמות, ולהחזיר 

את הקולנוע לחיי כולנו.

אני שמחה לפתוח את עונת המנויים 2020-21 במגוון תכניות שנכתבו באהבה ונבחרו 
בקפידה במיוחד עבורכן/ם.

לצד סדרות מצליחות כמו מסע הקסם הקולנועי המיתולוגית, קולנוע מספר שואה בשיתוף 
יד ושם ויצירות המופת המוסיקליות, השנה מצטרפות לרפרטואר סדרות חדשות: כחול, 
לבן, אדום: החברה הצרפתית בראי הקולנוע הצרפתי העכשווי עם ד״ר אבנר שביט,  הצד 
האפל של עולם הזוהר עם יונתן גת על החיים הסודיים של הכוכבים ההוליוודיים האהובים, 
היהודים כובשים את הוליווד עם אלון גור אריה על כמה מהדמויות היהודיות החשובות 

בעולם הקולנוע וקורס מעשי לכתיבת תסריט. 

גם סדרות סינמה נירוונה המוכרות מתחדשות ובהן ניתן למצוא את יעקב רז על משמעות 
החיים,  מסע מזרח אסייתי ברוח וברגש עם איילת איידלברג,  עינב רוזנבליט שתחשוף בפנינו 

מיינדפולנס כאמצעי לתמורה וזאב רילסקי על יפן מזווית אחרת.

נמשיך ונרקום עבורכם תכניות איכות ייחודיות, מהן תוכלו ליהנות במסגרת המנוי לסינמטק 
שיבטיח לכן/ם שנה של משמעות, חלומות וקולנוע איכותי. הזדרזו להבטיח את מקומכם 

לעוד עונה מפתיעה ומרתקת.

משפחת הסינמטק מודה לכם על האמון, שנה אחר שנה.

שלכם,

דינה פלד
מנכ"לית
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שפע של סדרות ייחודיות, המועברות על ידי מיטב המרצים והאמנים, 
בשילוב סרטי קולנוע מובחרים.

service@cinema.co.il :לפרטים ושרות

כל ההרצאות יצולמו ויהיה ניתן לצפות בהן מהמחשב בבית, במקרה שלא תהיה אפשרות להגיע לאולמות הסינמטק.

doron
Cross-Out
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מסע הקסם הקולנועי
סדרת הדגל של סינמטק תל אביב! ימי עיון מרתקים העוסקים בעולם הקולנוע 
במיטבו והמתקיימים אחת לחודש. ימי העיון מתחילים בשעות הבוקר ונמשכים 
עד אחר הצהריים. בכל מפגש תיהנו ממיטב המרצים ומשלושה סרטים שונים 

שיוקרנו במהלך היום. 

האירוע כולל סרט ישראלי קצר ופגישה עם הבמאי/ת; הרצאה בנושא קולנועי 
מלווה בסרט ארוך; הקרנת טרום בכורה

אוצר התכנית: פיני שץ, במאי קולנוע ומנהל תכניית הסינמטק

ימי שני | 9:30-16:30 | אולם 1
10 מפגשים 

שכר לימוד:  
10 מפגשים/ימי עיון - 950 ₪

**
מחירים מיוחדים דרך וועדים ולמנויי הסינמטק

 12.10.20
על עונות הטבע וטבע האדם 

מרצה: רחל אסתרקין | יוקרן: ׳אי התירס׳

 9.11.20
בנקסי: האיש שהפיל בפח את עולם האמנות 

מרצה: יונתן גת | יוקרן: ׳אקזיט דרך החנות׳

 7.12.20
נשים מישירות מבט – כשבמאיות כותבות את הספרים מחדש 

מרצה: יעל שוב | יוקרן: ׳נשים קטנות׳

  11.1.21
סרטי ריגול 

מרצים: רון פוגל ואבנר אברהם | יוקרן: ׳הסודות של ג'ואן׳

 8.2.21
התבגרות מינית של נערות בקולנוע הישראלי 

מרצה: אושרה שוורץ | יוקרן: ׳פרה אדומה׳

   8.3.21
בין זרות לאחרות 

מרצה: ד"ר שלי שנהב | יוקרן: ׳הרחק מגן עדן׳

  12.4.21
לפולין חוקים משלה: הקרב על מלה"ע ה-2 בפולין 

מרצה: ד"ר אבנר שביט | יוקרן: ׳אידה׳

  10.5.21
מאחורי הקלעים של הפסקול המוסיקלי 

מרצה: יונתן בר גיורא | יוקרן: ׳החוב׳

   7.6.21
80 שנה למבצע ברברוסה - היבטים קולנועיים

מרצה: רינת ריבק | יוקרן: ׳כאשר עפים העגורים׳

  12.7.21
מרתון טרום בכורות

https://cintlv.pres.global/membership/119/
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קולנוע מספר שואה
המקומי  הקולנוע  שעשה  והמרתק  המורכב  התהליך  ייבחן  הסדרה  במפגשי 
והעולמי ביחסו למלחמה ולשואה. נברר כיצד משקפות ומעצבות יצירות שונות 
את תודעת ההמון בארץ ובעולם ומשמשות כאספקלריה לזיכרון והיסטוריה. 
בעיצוב  דרך  אבני  שהיוו  ואירועים  בנושאים  והעמקה  חשיפה  תשלב  הסדרה 
המומחים  ומיטב  אקדמיה  אנשי  ירצו  בסדרה  הישראלית.  החברה  של  פניה 
בתחום. בין הנושאים: השואה מדור לדור, החברה הישראלית והיחס המשתנה 
לניצולי השואה, התמודדות עם הזיכרון בגרמניה, מגמות בעיצוב זיכרון השואה 

והוראתה ועוד.

ימי רביעי | 17:00-21:00 | אולם 4
8 מפגשים 

שכר לימוד:  
8 מפגשים - 450 ₪, למורים בגמול 300 ₪ 

**
הסדרה מוכרת למורים כגמול השתלמות עם ציון 

)בכפוף להגשת עבודה(

מחירים מיוחדים דרך וועדים ולמנויי הסינמטק

 28.10.20
שם וכאן, אז ועכשיו – הקולנוע וייצוג זיכרון השואה 

יוקרן: ׳המתרגם׳ )במאי: מרטין סוליק(
מרצה: רינת ריבק 

 25.11.20
דברים שרואים משם – מפגש יוצר

יוקרן: ׳ילדי היטלר׳ )במאי: חנוך זאבי(
מרצה: חנוך זאבי

23.12.20
חסידי אומות עולם סוגיות של הצלת יהודים במרחבי הכיבוש

יוקרן: ׳הבלתי נראים׳ )במאי: קלאוס רפלה(
מרצה: ד"ר יואל זיסנוויין, מנהל מחלקת חסידי אומות עולם ביד ושם 

20.1.21
יום השואה הבין-לאומי: 

גורלם של יהודי מערב אירופה מקרה הולנד וצרפת
יוקרן: ׳הסוד׳ )במאי: קלוד מילר(

מרצה: איתן ויילר

24.2.21
הצלת הרוח, התרבות והנפש. תיעוד מתקופת השואה

יוקרן: ׳מי יכתוב את ההיסטוריה שלנו׳ )במאית: רוברטה גרוסמן(
מרצה: רחל אורנשטיין

  24.3.21
סטלינגרד - מיתוס ומציאות של מערכה צבאית 

יוקרן: ׳אויב בשער׳ )במאי: ז'אן-ז'אק אנו(
מרצה: ד"ר דני עוזיאל

21.4.21
מרד גטו ורשה בקולנוע ובטלוויזיה

יוקרן: ׳המורדים האחרונים׳ )במאי: יעל קיפר זרצקי, רונן זרצקי(
מרצה: רינת ריבק

 19.5.21
העבר הנוכח בתרבות עכשווית 

יוקרן: ׳טרנזיט׳ )במאי: כריסטיאן פצולד(
מרצה: יוסי גלעד

https://cintlv.pres.global/membership/555
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יצירות המופת המוסיקליות בקולנוע
המוסיקה בקולנוע והקולנוע שבתוך המוסיקה  

עם גיל שוחט, עורך, מרצה ומנגן
עונה חדשה ומרתקת לסדרת ההרצאות-קונצרטים של גיל שוחט העוסקת בקשר בין 
יצירות מופת מוזיקאליות, בין אם הן מהקלאסיקה המוסיקאלית או אם הן נכתבו על 
ידי מלחין בן זמננו עבור סרט מסויים, ובין אומנות הקולנוע. כל מפגש יציג וינתח יצירה 
יעניקו  ויראה אותה בגירסה הקולנועית, ובהקשרה האומנותי. המפגשים  מוסיקאלית, 
חווית התבוננות תרבותית ואינטלקטואלית חדשה, הן בנוגע ליצירות המסזיקאליות והן 
או  הנדונים בסדרה,  יצירות של המלחינים  יבוצעו  בנוסף,  ליצירות הקולנועיות.  בנוגע 

מלחינים הקשורים לסרט, על פסנתר הכנף שעל הבמה.

 18.11.20
בטהובן - אהובתו הנצחית

בטהובן: סונטה לפסנתר בפה מינור, אופ. 57 - האפסיונטה
יוקרן: ׳אהובתי הניצחית׳

 16.12.20
עיבודים תזמורתיים מהחלל

ויליאמס: פנטסיה אי.טי., מפגשים מהסוג השלישי, הולסט: הפלנטות
יוקרן: 'אי.טי.'

  20.1.21
אותלו - שייקספיר אופראי

ורדי: האופרה ׳אותלו׳ 
יוקרן: ׳אותלו׳

 17.2.21
מקס שטיינר, הרומנטיקה הגרמנית וקולנוע

מהלר: סימפוניה מס 2 | שטראוס: הסימפוניה האלפינית
יוקרן: ׳חלף עם הרוח׳ )שימו לב: מפגש זה ארוך מהרגיל(

 17.3.21
ברוטליות ופואטיקה ביצירות באך

באך: טוקאטה במי מינור, פרלוד ופוגה בדו מינור, טוקאטה ופוגה ברה 
מינור | יוקרן: 'ליבי החסיר פעימה'

 21.4.21
על ג'אז וגזענות - מסע בדרום ארה"ב

דון שירלי: קטעי פסנתר, גרשווין: רפסודיה בכחול 
יוקרן:  'הספר הירוק'

 19.5.21
אנחנו - ג'ורדן פיל ומייקל אבלס

אורף: כרמינה בוראנה 
בארטוק: מוזיקה לצ׳לסטה, כלי הקשה ומייתרים

יוקרן: ׳אנחנו׳

ימי רביעי | 10:00-13:20 | אולם 1
7 מפגשים 

שכר לימוד:  
7 מפגשים - 450 ₪

**
לגמול: 1 ש"ש = 28 שעות שנתיות, קורס בחירה

מחירים מיוחדים דרך וועדים ולמנויי הסינמטק

https://cintlv.pres.global/membership/111


7 סינמטק תל־אביב

תרבויות בראי הקולנוע
מפגשים עם תרבויות עולם מבעד לעדשת המצלמה ועם מיטב המרצים בתחום. 
כל מפגש כולל סרט קולנוע עלילתי באורך מלא והרצאה המבהירה את הרקע 

ההיסטורי, תרבותי וחברתי של הסרט.

ימי שני | 18:00-21:15 | אולם 4
7 מפגשים / 14 מפגשים  

שכר לימוד:  

7 מפגשים - 350 ₪ / 14 מפגשים - 700 ₪

**
לגמול:  ש"ש = 56 שעות שנתיות, קורס חובה

ללא ציון

מחירים מיוחדים דרך וועדים ולמנויי הסינמטק

12.10.20 - ישראל
מרצה: רחל אסתרקין | יוקרן: ׳סיפור אחר׳

26.10.20 - סין
מרצה: רון פוגל | יוקרן: ׳כשתקראי בשמך׳

09.11.20 - נורבגיה/פקיסטן 
מרצה: גליה פסח | יוקרן: מה יגידו כולם

23.11.20 - פולין
מרצה: גליה גוטמן | יוקרן: ׳אידה׳ 

07.12.20 - קוריאה 
מרצה: גליה דור | יוקרן: ׳אביב, קיץ, סתיו, חורף... ואביב׳

21.12.20 - איראן
מרצה: רחל אסתרקין | יוקרן: ׳הסוכן׳

04.01.21 - אוסטרליה
המרצה: רון פוגל | יוקרן: ׳המלבישה׳

18.01.21 - אירלנד/ארה"ב
מרצה: גליה פסח | יוקרן: ׳ברוקלין׳

01.02.21 - ארה"ב/צרפת
מרצה: דבורה רוטברט | יוקרן: ׳חצות בפריס׳ 

15.02.21 - ארה"ב/טאיוון 
מרצה: גליה דור | יוקרן: ׳מסיבת נישואין׳

 01.03.21 - קוריאה
מרצה: אושיק פלר גיל | יוקרן: ׳החיים החדשים שלי׳

15.03.21 - ארה"ב
מרצה: גליה פסח | יוקרן: ׳הספר הירוק׳

05.04.21 - צרפת
מרצה: רון פוגל | יוקרן: ׳ברוכים הבאים לצפון׳

19.04.21 - דרא"פ 
מרצה: אושיק פלר גיל | יוקרן: ׳אינוויקטוס׳

https://cintlv.pres.global/membership/771
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חדש! 
הצד האפל של עולם הזוהר 

הם היו מפורסמים, אהובים, מוכשרים, נוצצים והיה נדמה שלא חסר להם 
דבר. אבל מאחורי הקלעים, הם סבלו ממפחי נפש, משערוריות, הסתבכויות, 

התמכרויות ומצאו את חייהם מדרדרים אל התהום.  

עם יונתן גת, איש הטלוויזיה )כאן11( ומגיש תכנית הרדיו עטורת השבחים "גיבור 
תרבות" )שנבחרה על ידי גלובס ואתר מאקו כתוכנית הטובה בישראל( בסדרת 
מפגשים שחושפת את החצר האחורית של עולם הבידור – זו שכולם התאמצו 

להסתיר. 

ימי שלישי | 18:00-21:00 | אולם 1
7 מפגשים הכוללים הרצאה וסרט

שכר לימוד:  
7 מפגשים -420  ₪

**
מחירים מיוחדים דרך וועדים ולמנויי הסינמטק

10.11.2020
ג'ודי גרלנד – היא היתה הילדה האהובה בעולם והוליווד הבטיחה 
לה עתיד ורוד. אבל השחקנית שגילמה את דורותי איבדה את הדרך 

ונאלצה לחיות מפרוטות. יוקרן: ׳הקוסם מארץ עוץ׳

15.12.2020
מרילין מונרו – היא הפכה לאייקון הבלונד וסמל המין האולטימטיבי. 
אבל בחייה היא נאלצה להתמודדות עם התמכרויות לאלכוהול וסמי 
מרץ. מסלול חייה של האשה שנגעה בשמיים ונפלה אל הגיהינום. 

יוקרן: ׳חמים וטעים׳ 

 12.1.20
פיטר סלרס – הוא היה האמן בעל אלף הפרצופים והיה לאחד 
השחקנים המבוקשים ביותר. אבל אישיותו הבעייתית הפכה את חייו 
לכאוס של משפחה מתפרקת איבוד שליטה על הקריירה ומוות בגיל 

צעיר. יוקרן: ׳החיים על פי פיטר סלרס׳

 16.2.2021
באסטר קיטון – הוא היה אחד מגדולי אמני הקולנוע ואייקון קומי 
אדיר עוד בחייו. רבים ראו בו מתחרה שווה ערך לצ'רלי צ'פלין. אבל 

במחצית חייו הוא מצא עצמו מאבד שליטה על פרנסתו ונאלץ לככב 
בפרסומות זולות. יוקרן: ׳באסטר הגדול מכולם׳

 16.3.2021
רוק הדסון – הוא היה הייצוג המושלם של הגבר הסטרייטי והאידיאל 

איש המשפחה בקולנוע האמריקאי. אבל בפועל הוא נאלץ לחיות 
מרשים׳ חיים כפולים עד סופו הטרגי. יוקרן: ׳כל שהשמים 

 13.4.2021
רובין וויליאמס – הוא היה הליצן האהוב של הוליווד, שלא הפסיק 
לעבוד. הקהל חיבק אותו הוא זכה בפרסים ותשואות מכל קצוות 
תבל. אבל כל אלה לא הצליחו להושיע אותו מחיים מלאי דכאונות 
והפרעות נפשיות שהובילו למותו בהתאבדות. יוקרן: ׳פאטץ' אדמס׳

 11.5.2021
לייזה מינלי – למרות הצלחתה העצומה והפופולאריות חובקת 
הקללה  את  מעצמה  להסיר  הצליחה  לא  מינלי  לייזה  העולם, 
שהורישה לה אמה ג'ודי גרלנד. היא מצאה את עצמה עד מהרה 
מסתחררת מאלכוהול וסמים ומאבדת אחיזה בחייה. יוקרן: ׳קברט׳

https://cintlv.pres.global/membership/999
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חדש! 
היהודים כובשים את הוליווד

עם: אלון גור אריה, בימאי, תסריטאי, 
קומיקאי ומרצה לקולנוע

"הגעתי לבריכה בה הכניסה ליהודים אסורה, בגלל שאני חצי יהודי נכנסתי רק עד 
הברכיים" )גראוצ'ו מרקס(. החוכמה היהודית, המסורת והאמא היהודיה ניכרים 
בכל פינה בעולם הקולנוע והטלוויזיה האמריקנים. בסדרת הרצאות מרתקת 
וייחודית ייקח אותנו הבמאי וחוקר הקולנוע אלון גור אריה אל כמה מהמאסטרים 
שהפכו לחלק בלתי נפרד מהוליווד. ניסיונותיהם להתערות בחברה האמריקנית 
הביאו להגשמת החלום האמריקני על מסך הקולנוע ולמיליונים לצחוק, להתרגש 

ועל הדרך ללמוד כמה מילים ביידיש.

ימי חמישי | 10:00-13:00 | אולם 2
7 מפגשים הכוללים הרצאה וסרט

שכר לימוד:  
7 מפגשים -420  ₪

**
מחירים מיוחדים דרך וועדים ולמנויי הסינמטק

 22.10.20
וודי אלן - הומור יהודי, קולנוע וג'אז | יוקרן: ׳ימי הרדיו׳

הכותב-במאי-שחקן היהודי שבמשך יותר מ-50 שנה, הצליח לייצר 
והשפעתו  יהודי, על הסקנדלים  סרט חדש כל שנה. על הומור 

היומיומית על תרבותנו. 

 19.11.20
מרילין מונרו ובילי ויילדר - אף אחד לא מושלם | יוקרן: ׳חמים וטעים׳

היא הפכה לסמל של שלמות נשית ונותרה חידה בעיניי רבים. שיתוף 
הפעולה עם בילי ויילדר, הקולנוען היהודי הביאו ליצירות מופת נצחיות. 

 10.12.20
מברברה סטרייסנד לכנר על הגג – אגדות קולנוע מוסיקליות

מחזות הזמר והעולם היהודי הולכים יד ביד מ"זמר הג'אז", ועד "כנר 
על הגג". מפגש שידלג בין עולם המוסיקה והקולנוע עם דגש מיוחד 

על הקריירה של סטרייסנד. | יוקרן: ׳ינטל׳. 

 18.2.21
בילי קריסטל ונורה אפרון - יהודי ניו יורק | יוקרן: ׳בוא נדבר על זה׳

נורה אפרון,  המפגש של בילי קריסטל, הקומיקאי המצליח, עם 

כותבת הקומדיות הרומנטיות ב"הארי פגש את סאלי", שהקפיץ את 
הז'אנר הוותיק למקום חדש. 

  4.3.21
ג'רי לואיס - מלך הקומדיה | יוקרן: ׳מלך הקומדיה׳ 

סיפורו המצחיק והמרגש של השחקן מפיק ובמאי הקולנוע היהודי-
אמריקני שהשתתף ביותר מ-40 סרטי קולנוע וביים 12 מתוכם 

כשהוא ממציא שיטות חדשות לעשייה קולנועית. 

 25.3.21
האחים כהן - זוכי אוסקר סידרתיים | יוקרן: ׳יהודי טוב׳

ג'ואל ואיתן כהן, הביאו לעולם סרטים כמו "הקפיצה הגדולה", "רציחות 
פשוטות ו"ביג לבובסקי". במהלך המפגש ננסה להבין מי הם בדיוק 

ונלמד על המנועים המרתקים מאחורי יצירותיהם זוכות האוסקר. 

22.4.21
מל ברוקס - האינדיאני שדיבר יידיש | יוקרן: ׳אוכפים לוהטים׳

מאז צ'רלטון הסטון לא היה מי שגילם את משה רבינו כל כך מדוייק. 
בהרצאה שתוקדש לבמאי- תסריטאי -מלחין- תמלילן- קומיקאי- 

שחקן יסופר סיפורו המפתיע ויוקרנו קטעים נדירים מיצירותיו. 

https://cintlv.pres.global/membership/666
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חדש! 
כחול, לבן, אדום: החברה הצרפתית 

בראי הקולנוע הצרפתי העכשווי
עם ד״ר אבנר שביט

תעשיית הקולנוע הצרפתי מפיקה מדי שנה מעל 300 סרטים באורך מלא. 
לרבות מן היצירות הללו יש מקום מרכזי בתרבות הקולנוע העולמית בשל 
ערכם האמנותי, אך לא פחות חשוב מכך, הן מביאות לידי ביטוי את התמורות 
החברתיות במדינה, משקפות את המתחים החברתיים ומשמיעות קולות שונים 

מכל גווני החברה הצרפתית. 

ד״ר אבנר שביט, בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת הסורבון בפריז, הוא חוקר 
קולנוע ומרצה.

3.11.20
מרכזיותו של בית הספר בעיצוב החברה הצרפתית

יוקרן: ׳בין הקירות׳

 1.12.20
הקומדיה החברתית 

יוקרן: ׳למה זה מגיע לי?׳

 5.1.21
מקומו של המהגר והיחס להגירה

יוקרן: ׳סמבה׳

 2.2.21
הפרבר כאזור מלחמה 

יוקרן: ׳עלובי החיים׳

 2.3.21
רדיקליזציה ועליית האסלאם הקיצוני 

יוקרן: ׳סיפור כיסוי׳

 6.4.21
הפריפריה – לא רק פריס

יוקרן: ׳רופא הכפר׳

 4.5.21
המשבר הכלכלי בחברה הצרפתית 

יוקרן: ׳שלגי הקילימנג'רו׳

ימי שלישי | 10:30-13:30 | אולם 2
7 מפגשים הכוללים הרצאה וסרט

שכר לימוד:  
7 מפגשים -420  ₪

**

מחירים מיוחדים דרך וועדים ולמנויי הסינמטק

https://cintlv.pres.global/membership/101
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ימי שבת | 11:00 | אולם 3
5 מפגשים

שכר לימוד:  

5 מפגשים - 300 ₪, למנויים - 225 ₪  

מחיר כרטיס בודד:

כרטיס לקהל הרחב מפגש בודד: 75 ₪ 
כרטיס למנוי הסינמטק מפגש בודד: 50 ₪

גמלאים/סטודנטים: 65 ₪

**

מחירים מיוחדים דרך וועדים ולמנויי הסינמטק

 26.12.20 
חיים, מוות ו ‘rosebud’ – מה משמעות כל זה? 

רגע לפני מותו הוגה אדם מילה אחת, חסרת משמעות, לכאורה. 
בסרטו המיתולוגי, שנחשב לגדול הסרטים שנעשו אי פעם – מציג 
הבמאי והשחקן הגאון אורסון וולס את שאלות היסוד של החיים: 
חירות, משמעות, עלייה ונפילה, חמדנות וחסד. יוקרן: ׳האזרח קיין׳ 

 13.2.21
למה אתה רץ? תום, גורל, נדיבות ומי שקובע

ילד משותק ומוגבל בשכלו משליך את תמיכות רגליו, ומתחיל לרוץ. 
הוא גדל תוך שהוא מתחכך עם המאורעות והאנשים המכוננים של 
המאה העשרים – הנשיאים, הכוכבים, החיילים, המלחמות  – וכך 

לומד ומלמד חירות, נדיבות, ייעוד ואומץ. יוקרן: ׳פורסט גאמפ׳ 

24.4.21
פסנתר בגטו – על סמיכותם של מוסיקה, יופי ורשע

בסרט ביוגרפי על חייו של הפסנתרן והמלחין היהודי-פולני וולדיסלאב 
שפילמן, מביא לנו הבמאי רומן פולנסקי , את סמיכותם בחיינו של 
רשע, נדיבות, אמנות, אומץ, הישרדות, ואת האבסורד של הקיום 

האנושי במלוא האירוניה והטרגיות שבו. יוקרן: ׳הפסנתרן׳

19.6.21
אהבה – חווית המשתמש: תודעה ואהבה במבחן הסייבר

אהבה – כנראה היסוד החיים החשוב ביותר, המניע ביותר, הבונה 
וההורס ביותר בחיינו. איך בדיוק מתקיימת אהבה? האם היא 
מתקיימת בגוף, ברוח, או בתודעה? האם אפשר לאהוב בסייבר? 
איך בינה מלאכותית מלמדת על טיבה האמיתי ועל עוצמתה של 

אהבה בחיינו. יוקרן: ׳היא׳

14.8.21
ההיית או חלמתי חלום? – ממשות החלום ותעתוע הממשות

בסרט שמורכב משמונה אפיזודות מציג לנו הבמאי היפני הגאון 
קורוסאווה קטעי סיפור המבוסס על חלומותיו שלו, ודרכו את סיפור 
החיים כולם. כל אלה בשרטוטים רגישים שנעים בין דמיון, מציאות 

והרבה יופי אכזרי, נדיב, ואוהב אדם.
יוקרן: ׳חלומות׳

סינמה נירוונה: 
חירות, אהבה ויופי – האם זה אפשרי? 

עם פרופ' יעקב רז
ימינו עוברים לא רק בהישרדות פיסית או כלכלית, אלא גם בשאלות יסוד של 
משמעות החיים האלה ואפשרות קיומם כחיי אמת, חירות, ותודעה רחבה. 
הסדרה תעסוק בכמה שאלות יסוד על המשמעות שאנו מבקשים לייצר בחיינו: 
חיים ומוות; חירות, אושר וסבל; מקום היופי והאמנות בחיינו; האהבה, נוכחותה 
והיעדרה; בריאת חיים של משמעות בין מציאות, חלום ודמיון. ננסה לפרוש את 

מורכבותן של השאלות האלה, בליווי חמישה סרטים שעוסקים בהן.

פרופ' יעקב רז לומד את דרך הדהרמה כארבעים שנה. שימש כראש החוג ללימודי 
מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב. הוא מלמד את הדהרמה ברוח הזן, ומנחה 

סנגהה )קבוצת ישיבה( במשך עשרים וחמש שנים.

https://cintlv.pres.global/membership/312
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ימי שבת | 17:00 | אולם 3
6 מפגשים

שכר לימוד:  

6 מפגשים - 360 ₪

למנויי הסינמטק - 270 ₪

מחיר כרטיס בודד:

כרטיס לקהל הרחב מפגש בודד: 75 ₪ 
כרטיס למנוי הסינמטק מפגש בודד: 50 ₪

גמלאים/סטודנטים: 65 ₪

**

מחירים מיוחדים דרך וועדים ולמנויי הסינמטק

26.12.20
סין – שמחה וניכור, בדידות ומשפחתיות בין מזרח למערב

העולם המערבי המודרני הוא עולם שבו זכינו לביטוי אישי ופרטיות, אך 
איבדנו בו את ההגנה והתמיכה שקיימים בחיים קהילתיים במשפחה 

רחבה. נצא למסע בין המשפחתיות הסינית למרחב המערבי.
יוקרן: ׳הפרידה׳

23.1.21
טיבט – בין הרים בגג העולם - מסע של אמונה

מטיבט ועד לדרמסלה, מעגלי החיים של הטיבטים נעים היום בין 
קשר עז לבודהיזם והאמונה בקארמה וסמסארה לבין האתגרים 

וההזדמנויות שמציבים להם החיים המודרניים. 
יוקרן: ׳שדות שעורה מהצד השני של ההר׳

20.2.21
הדלאי למה - החיים והמסר של הסמל הטיבטי

הוא נולד להיות מנהיג עמו ובשל תהפוכות פוליטיות מצא עצמו גולה 
מארצו והופך לאחת הדמויות המפורסמות ביותר בעולם. מיהו, מאין 

בא, וכיצד הפך להיות הדלאי למה? יוקרן: ׳הדלאי למה האחרון׳

13.3.21
מורה הרוח בעידן של קידמה והתפתחות

נזיר בודהיסט או במאי סרטים? מנהל פרוייקטים בינלאומיים או 
מורה רוח? קינטצ'ה נורבו מוכיח שאפשר להיות גם וגם. דמות 
מעוררת התפעלות, שמסמנת דרך חדשה של למידה, התפתחות 

וחיפוש רוחני. יוקרן: ׳חזיונות של מורה׳

17.4.21
אור הארה התעוררות וזן חובק עולם

בהרצאה זו נחקור את שורשיו של הזן בודהיזם וננסה להבין את 
מהותו ואת החידוש שבו.

יוקרן: ׳זן והמערב – למצוא שלווה בזמנים קשים׳

8.5.20
על החמלה ועל החיים, והאפשרות להיות משמעותי לאחר

על היכולת שלנו לעשות את העולם הזה למקום שטוב יותר לחיות 
בו, על יסוד החמלה בהתנהלות שלנו ועל המשמעות האמיתית 

של חיינו.
יוקרן: ׳יוצאים מן הכלל׳ 

סינמה נירוונה: לנוע בנתיבי האור, 
ההוראה והבודהיזם — מסע 

קולנועי חוצה אסיה ברגש וברוח
עם איילת אידלברג

אתם מוזמנים להצטרף למסע קולנועי ובו סרטים מרתקים והרצאות נוגעות ללב 
ובלב. מסע שבו נחקור את מקומו ואחריותו של המורה לרוח ולמודעות בחיינו. 
מסע שבו ננוע מהרמה הטיבטית אל העולם המערבי בעקבות הבודהיזם והזן. 

איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות, עורכת מסעות בעולם 
החומר ובעולם הרוח. סנגהה )קבוצת ישיבה( במשך עשרים וחמש שנים.

https://cintlv.pres.global/membership/313
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ימי שבת | 17:00 | אולם 1
4 מפגשים

שכר לימוד:  

4 מפגשים - 240 ₪

**

מחירים מיוחדים דרך וועדים ולמנויי הסינמטק

16.1.21
החיים כמסע פנימי

בהרצאה נדבר על החיפוש אחרי השקט, שעשוי בעצמו לגרום 
להרבה המולה פנימית, ונציע את מסעם של גיבורי הסרט כמסע 
שכל אחד/אחת יכולים לצאת אליו, גם בלי להימלט אל הרי הודו, 
אלא תוך כדי חיים; המפגש הקולנועי יציע איך אפשר להתקלף 

מקורות חיים גם תוך כדי שהן קורות,  ולמצוא שקט, ולו לרגעים. 
יוקרן: נמדב באהו מחפש אחר השקט

13.2.21
רק רגע: מיינדפולנס בחיי היומיום

ההרצאה תעסוק במיינדפולנס )mindfulness( שפירושה מודעות 
ערה, והיא כיום אחד המונחים הנחקרים ביותר בתחומי הפסיכולוגיה, 
הרפואה וחקר המוח. בעקבות הסרט נדבר על האופן שבו ההסכמה 
להישאר ברגע הזה משחררת; גם אם ההווה הוא הכובל ביותר, אם 
נלמד מודעות נכונה נתמודד נכון יותר עם הכבלים ואולי גם נוכל 

להיפרד מהם.
יוקרן: מיינדפולנס - להיות מאושר ברגע הזה

20.3.21
אומללה או מופלאה?  שפת הכאב של פינה באוש 

שפתה המקורית והעוצמתית של היוצרת פינה באוש )1940-2009( 
טווה בקפדנות טקסט אמנותי שיש בו יותר קרעים משלמות, יותר 
עימות מהתפייסות ויותר קושיות מפתרונות. הרקדניות של באוש 
עוברות דרך דמעות מרות וצחוק מענג ולפעמים נראות יפהפיות 

ועלובות בעת ובעונה אחת. 
יוקרן: פינה 

10.4.21
גאגא: מיינדפולנס בתנועה

שפת הגאגא של נהרין היא כמו המיינדפולנס – שפה שמעבר 
למילים, שמיועדת לחקירה על הרגלי הגוף והרוח. 

בהרצאה אציע ששפתו האמנותית של נהרין מקבילה לדרישה 
למודעות ערה בפרקטיקת המיינדפולנס,  ואציע כיצד גם מי שאינו 
רקדן יכול באמצעות הקשבה לגוף למצוא חיוך טרי, בטחון עצמי 

ואמּון.
יוקרן: מיסטר גאגא

סינמה נירוונה: הלב הער: 
מיינדפולנס )מוּדעות ערה( 

כאמצעי לתמורה 
עם ד"ר עינב רוזנבליט

והיא אחד המונחים  הסדרה תעסוק במיינדפולנס שפירושה מּודעות ערה, 
הנחקרים ביותר בתחומי הפסיכולוגיה ומדעי המוח ולאחרונה גם ברפואה. 
מודעות כזו עשויה לחולל שינוי רדיקלי בהרגלים, ולהיטיב את איכות החיים.  
בכל מפגש סרט מרתק והרצאה על  ערכה של מיינדפולנס וישולב גם תרגול 

מעשי קצר. 
ד"ר עינב רוזנבליט היא מרצה לבודהיזם ולפילוסופיה של האמנות. עינב גם 
מתרגלת בפרקטיקה הבודהיסטית ב-20 השנים האחרונות ומדריכת מיינדפולנס 

https://cintlv.pres.global/membership/316
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ימי שבת | 17:00 | אולם 1
4 מפגשים

שכר לימוד:  

4 מפגשים - 240 ₪

**

מחירים מיוחדים דרך וועדים ולמנויי הסינמטק

14.11.20
בושידו: דרך הלוחם והסמוראי 

700 השנים של הפיאודליזם מהווים עמוד השדרה של התרבות 
היפנית. ספרא וסייפא שלובים זה בזה. מאבק, מלחמה מחד והגות, 
זן אמנויות ואסתטיקה מאידך מהווים את השריג של הבנת היפניות 
מאז ועד היום. האם רוח הסמוראי וערכיו הסותרים מנשבים עדיין 

בחברה היפנית גם היום ? יוקרן: הלהב הנסתר

5.12.20
הקוד הסמוי: קימונו חברה ועבודה

ויחסי העבודה ביפן?  מהו הקוד הסמוי של החברה, המעמדות 
מערכת היחסים בין נשים וגברים, מנהלים עובדים ומשפחותיהן. 
האם ניתן למזג בין קודים מערביים ויפניים או הדבר נידון לכישלון 

מהדהד? ומה מקומן של הנשים בין מסורתי ומודרני?
יוקרן: כבוד ורעדה

9.1.21
בין אמנות, ריקוד ומסתורין

על אהבה, רגשות ותשוקה ביפן. על מקומו של ריקוד הבוטו ומקום 
האמנויות והטבע בתרבות היפנית כסמל לכמיהה, לחיים וללידה 
מחדש. התרבות היפנית היא תרבות של סמלים ומסתורין, כיצד 

היא באה לידי ביטוי בין הסאקורה, הפריחה ומורדות הר הפוג'י.
יוקרן: פריחת הדובדבן

6.3.21
טוקיו כמיקרוקוסמוס בין ואן גוך לקוספליי

טוקיו משלבת מפגש מסעיר בין מודרני ומסורתי, בין יפני ומערבי. 
כיצד משלבת העיר ערכי תרבות יפניים על מעטפת מערבית? 
השפעות הדדיות בין התמערבות למן הרפורמה של הקיסר הצעיר 
מייג'י ותהליך ההתאהבות במערב ועד הקולנוע האנימה והקוספליי 

שכבשו את העולם. 
יוקרן: אבודים בטוקיו 

סינמה נירוונה: יפן מזווית שונה,
יופיו של הבלתי מושלם  

עם זאביק רילסקי  
גיישה ושינטו, הם רק מקצת מן המושגים העולים בזיכרוננו  סמוראי, שוגון, 
מספרות וקולנוע יפני. מושגים המגלים את פסיפס התרבות היפנית, תרבות של 
מסתורין ושל סמלים, תרבות היברידית המיטלטלת בין מזרח לבין מערב. בסדרת 
של 4 הרצאות וסרטים ננסה לשפוך אור על זוויות שונות בתרבות היפנית וננסה 
לפצח את הקוד הגנטי של התרבות השונה שעוצבה בימי הפיאודליזם אך חיה 
ונושמת היום. הסרטים מציגים פנים שונות של התרבות היפנית דרכם ניחשף 
לאסתטיקה ואמנות, מנהגים היסטוריה וקשרי גומלין בין מזרח ומערב ובעיקר 

חברה ואנשים החומר היוצר של אחת התרבויות המיוחדות בעולם.

מרצה: זאביק רילסקי, מומחה לתרבויות יפן ומזרח אסיה

https://cintlv.pres.global/membership/315
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ימי ראשון | 10:00-13:00 
8 מפגשים

10:45–10:00 הרצאה
13:00–11:00 הקרנת סרט

שכר לימוד:  

8 מפגשים - הרשמה מאוחרת 

תלמיד ותיק / בני זוג: 580 ₪ 

תלמיד חדש: 610 ₪  

**

מחירים מיוחדים דרך וועדים ולמנויי הסינמטק

 22.11.20
ערב הסעודית – שחר של יום חדש?!

מרצה: ד"ר אסף רגב, חוקר אסלאם, אונ' בן גוריון
יוקרן: ׳המועמדת המושלמת׳

 27.12.20
מיהו יוצא מן הכלל? השתתפות של אנשים עם מוגבלות במרחב 

החברתי
מרצה: גיא פינקלשטיין, עו"ס, מומחה בשילוב של אנשים עם מוגבלות

יוקרן: ׳יוצאים מן הכלל׳

 17.1.21
מאויב לאוהב – כיצד הצליחה בריטניה להפוך פושע מלחמה לגיבור

מרצה: אבי מלר, עיתונאי שדרן ופרשן בערוץ הספורט
יוקרן: ׳הסיפור של טראוטמן׳

  14.2.21
פוליטיקת הזהויות – כיצד מנהל השד העדתי את הפוליטיקה?

ynet מרצה: אטילה שומפלבי, המגיש הראשי של אולפן
יוקרן: ׳הבלתי רשמיים׳ 

 14.3.21
מזרח גרמניה והחומה מול התשוקה לחופש 40 שנות מאבק

מרצה: דוד ויצטום, מגיש ועורך חדשות בטלוויזיה וברדיו
יוקרן: ׳בלון׳

 18.4.21
תעשייה, סביבה ובריאות – המקרה של ישראל

מרצה: אביב לביא, פרשן ועיתונאי המתמקד בנושאי סביבה ושדרן 
בגלי צה"ל בנושאים חברתיים וסביבתיים.

יוקרן: ׳פרשת המים׳ 

 23.5.21
הדרמה מתחת לגלימה – ילדים, הורים והכרעות משפטיות

מרצה: עו"ד יובל יועז, מרצה למשפטים ועיתונאי ותיק
יוקרן: ׳טובת הילד׳

  13.6.21
הרצאה "התקופה היפה בחיי"

יוקרן: ׳התקופה היפה בחיי׳

תרבות יום א׳  
חוויה קולנועית בשיתוף רעות הפקות 

ומכללת השחר 
סדרת מפגשים קולנועית בה בחרו טובי המרצים את הז'אנר ואת הסרט שהכי 
קרובים לליבם. בכל מפגש נשלב הרצאה מקדימה מעולם התוכן של הסרט 

והקרנת סרט איכות באורך מלא. 

https://cintlv.pres.global/membership/150
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מועדון טרום בכורה בקולנוע
לראות את הסרטים לפני כולם

בשיתוף ״אסכולות״
במסגרת הקורס מוקרנים סרטי איכות טרם יציאתם לבתי הקולנוע, לפני שהם 
נחשפים לקהל הרחב. מדי חודש נבחר סרט חדש בעל ערך ועניין לצפייה 
מודרכת. הסרטים נבחרים על־ידי צוות מבקרי קולנוע ומוקרנים בלוויית הרצאה 

של מומחה, המעשירה את חוויית הצפייה. 

מידע על הסרט הנבחר ניתן לקבל כ־48 שעות לפני ההקרנה בדואר האלקטרוני 
ascolot@openu.ac.il ובאתר אסכולות.

להרשמה: 
מוקד אסכולות 1-700-700-169

מקומות הישיבה מסומנים
ניתן לבטל ללא עלות )עד יום לפני פתיחת הקורס(

ניתן לחלק לעד 12 תשלומים

 www.openu.ac.il/ascolot :לפרטים נוספים

ימי שני 10:00, 11:00 )קבוצה חדשה(
 ,26.4.21 ,1.3.21 ,25.1.21 ,28.12.20 ,23.11.20

19.7.21 ,28.6.21 ,31.5.21

ימי שלישי 17:30
 ,27.4.21 ,2.3.21 ,26.1.21 ,29.12.20 ,24.11.20

20.7.21 ,29.6.21 ,1.6.21

ימי חמישי 17:45, 19:00, 21:00
 ,29.4.21 ,4.3.21 ,28.1.21 ,31.12.20 ,19.11.20

15.7.21 ,24.6.21 ,27.5.21

ימי שישי 9:30, 10:30
 ,30.4.21 ,5.3.21 ,15.1.21 ,11.12.20 ,13.11.20

16.7.21 ,18.6.21 ,28.5.21

שכר לימוד:  

הרשמה מוקדמת עד ה-17.9.20: 
תלמיד ותיק/בני זוג - 680 ₪ 

תלמיד חדש - 720 ₪

הרשמה מאוחרת: 
תלמיד ותיק/בני זוג - 720 ₪ 

תלמיד חדש - 760 ₪ 
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ימי שני | 18:00-21:00 
12 מפגשים | חדר סדנאות עליון

החל מה-2.11.20

שכר לימוד:  

12 מפגשים - 1500 ₪

**

מחירים מיוחדים דרך וועדים ולמנויי הסינמטק

יסודות הכתיבה התסריטאית
קורס מעשי לכתיבת תסריטים 

עם מאיה הפנר 
12 מפגשים שבועיים, בהם יתורגלו מבנה, דמויות, דיאלוגים, סגנונות כתיבה, וכל 
מה שיוצר תסריט טוב. במסגרת הקורס יהיו תרגילים שבועיים מעשיים לקראת 

כתיבה של תסריט עלילתי קצר לסיום הקורס.

מאיה הפנר - תסריטאית ועורכת תסריט. תסריטאית ראשית בסדרות "מונא", 
"חשופים", תסריטאית בסדרות "בטיפול", "תיבת נח", "ארץ קטנה, איש גדול". 

מורה לתסריטאות בחוג לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב.

https://cintlv.pres.global/membership/991
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סיפור לידה - מיזם קולנועי 
משולב תרפיית מיינדפולנס 

לעיבוד חווית לידה
עם חן שומוביץ וסיגל רשף

סיפור לידה, נולד מהצורך לחיות עם אירוע הלידה בצורה שמאפשרת להמשיך 
הלאה ולגעת באירועי הלידה ממקום חומל, בטוח ובריא. 

ברצוננו ללוות קבוצה של נשים שחוו חווית לידה טראומטית או קשה. באמצעות 
תרגול מיינדפולנס, המאפשר הרגעה של התודעה, תיווצר הזדמנות להעלות את 
התחושות הקשות ולהתנסות בצילום יומן וידיאו שנותן ביטוי קולנועי לרגשות 
אלו. דרך העבודה תינתן הזדמנות לשינוי וקבלה. התוצר הסופי יתרום להעצמת 

התחושה של היולדת ולהסתכל אחורה בתחושת השלמה ופורקן.

סיגל רשף – מיילדת, יועצת הנקה, מנחת קבוצות, תרפיסטית בגישה מבוססת 
מיינדפולנס, מרכזת פרויקט "את לא לבד" 

חן שומוביץ - צלמת, במאית, מנחת קבוצות להעצמה ואמא טרייה 

16.10.20
הכרות ותיאום ציפיות חשיבות סיפור הלידה ומושגי יסוד במיינדפולנס 

וצילום וידיאו 

23.10.20
פנטזיית הלידה ותחושות הגוף שנלוות לה, ביטוי לפנטזיה בצילום 

וידיאו והרגשות שעולים. צילום ראיון זוגי מה נותר בי מהחוויה

30.10.20
סיפור הלידה זיקוק מילים שעולות מהחוויה והביטוי בגוף, חקירה 

והעמקה של התחושות

 6.11.20
עבודה עם הפחדים והצלקות וכתיבת טקסט לסרטון 

13.11.20
בנייה מחדש - מקורבן לגיבורה - עריכת הטקסט והשלמות 

20.11.20
פרידה מאמונות שנשארו בחוויית הלידה, ממה אני נפרדת - עריכת 

טקסט והשלמות צילומים

27.11.20
הקרנות סרטונים, סגירה ומפגש פרידה 

ימי שישי | 10:00-11:30 | חדר סדנאות עליון
7 מפגשים. אורך כל מפגש שעה וחצי

שכר לימוד:  
7 מפגשים - 1300 ₪

**

מחירים מיוחדים למנויי הסינמטק ולזכאים
עד 18 משתתפות

חשוב לציין כי למשתתפות אין צורך בניסיון קודם 
במיינדפולנס או בצילום.

birthstoryy@gmail.com  :לפרטים

https://cintlv.pres.global/membership/995
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2020/21

כדאי לדעת / 
1. ביטול רכישה 

• עד 14 יום לפני פתיחת הקורס – חיוב בדמי טיפול בסך 100 ₪ 

• לאחר תחילת הסדרה – עד המפגש השני כולל, ינוכה החלק היחסי 

תשמר   - השני  המפגש  אחרי  המשתתף,  נכח  בהם  המפגשים  של 
במערכת זכות ללקוח עד שנה ממועד הביטול. 

מלאים  פרטים  עם  מייל  שליחת  ידי  על  לבצע  יש  לביטול  בקשה   •

 ,menuim@cinema.co.il בכתובת  הסינמטק  של  המנויים  למחלקת 
כתאריך  ייחשב  הבקשה  קבלת  תאריך  לביטול.  הבקשה  סיבת  כולל 

הקובע   לביטול. 

2. היעדרות ממפגשים  

• על אי השתתפות במפגש יש להודיע מראש במייל עד יום לפני תחילת 

המפגש ועד 2 מפגשים בכל סדרה.

והיקף  דומה  שעלותה  בסדרה  במפגש  אלו  מפגשים  להמיר  ניתן    •

השעות דומה, בהתאם למקום פנוי או בכרטיס חינם לסרט סינמטק 
מחלקת  עם  זאת  לתאם  יש  מראש.  ההודעה  שהתקבלה  ובתנאי 

 menuim@cinema.co.il :המנויים 6876* או במייל

* ט.ל.ח. הזכות לשינויים שמורה
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