
המחלקה לקולנוע, פועלת מעל לשני עשורים במכללה האקדמית בית ברל כחלק 
מן המדרשה - פקולטה לאומנויות, הממוקמת בחווה חקלאית פסטורלית ליד כפר 
סבא. זו המחלקה האקדמית היחידה בישראל המעניקה לבוגריה תואר ראשון 
ותעודת הוראה רב גילית בקולנוע. ליבת הלימודים היא התחום המעשי, הנתמך 
בלימודים עיוניים רחבים, המקנים יחדיו כלים מעמיקים וייחודיים לטיפוח יוצרים 
וליצירה קולנועית עצמאית ועכשווית. תיק העבודות של בוגרי המחלקה כולל 
סרטים עלילתיים קצרים, עשייה דוקומנטרית חברתית והשתתפות בפרויקטים 
בינלאומיים, המביא את בוגרי המחלקה, לאורך השנים, להישגים ולפרסים רבים 

בארץ ובעולם.

מיקומה של המחלקה בדרום השרון ניכר בפרופיל ההטרוגני של הסטודנטים, 
היוצר מרחב לימוד אינטימי רב תרבותי תוך אחווה ושותפות יצירתית יוצאת דופן. 
לקראת שנת הלימודים הבאה תפתח המחלקה שנת הכנה )מכינה( לסטודנטים 
ערבים שבואם יחזק את הקשר של המחלקה לקולנוע המדרשה עם המרחב 

היהודי-ערבי שבתוכו היא פועלת.

לנוע לקו המחלקה 

10.4
תל אביב
ק ט מ נ י ס

*9121 לפרטים והרשמה ללימודי תואר ראשון בקולנוע ותעודת הוראה: 

ראש המחלקה: דני מוג'ה | ראש תחום הפקה: יואב הלוי | ראש תחום תסריטאות: יואל קמינסקי
קשרי חוץ: שי בלנק | מנהל מחסן: ערן אייק

חונכי סרטים: יונתן בר גיורא, מיה דרייפוס, חיים טבקמן, הילה יובל, אריק להב ליבוביץ, ליאור נשר, 
ענת צום אילון, יואב קוש, יואל קמינסקי, שחר רוזן, נעמי שחורי



צ'ינה פורטה - אירוע ההקרנות השנתי של המחלקה לקולנוע, מתקיים זו 
הפעם ה-12 בסינמטק תל אביב. לפני שני עשורים הגה אותו הבמאי-מורה 

רפי בוקאי ז"ל מתוך כוונה להעניק לסרטי הסטודנטים של המחלקה לקולנוע 

חשיפה מקצועית ראשונה בפני הקהל הישראלי המעוניין להכיר את יוצרי 

המחר של הקולנוע הישראלי.

במהלך היום יוקרנו סרטי הגמר העלילתיים של בוגרי המחלקה וסרטי 

"אמצע הדרך" של הסטודנטים.

בנוסף , כבכל שנה, מארחת המחלקה בתי ספר לקולנוע מהעולם ומקרינה 

את סרטיהם בתכנית CINE FORTE INTERNATIONAL. במהלך התכנית יוקרנו 

  UNATC - בבכורה ישראלית סרטים קצרים זוכי פרסים מביה"ס לקולנוע הרומני

Caragiale Academy of Theatrical Arts and Cinematography ואחדים מסרטי 

הפרויקט הדוקומנטרי המשותף למחלקה לקולנוע ולביה"ס הבינלאומי 

.IFS, Internationale Filmschule, Cologne - לקולנוע, קלן, גרמניה

המחלקה לקולנוע
המדרשה - פקולטה לאמנויות 

המכללה האקדמית בית ברל

 Cine Forte 12 צ'ינה פורטה
סרטי ביכורים וסרטי גמר בהקרנות בכורה 

וטקס חלוקת פרסים

צוות צ'ינה פורטה: יאיר פרידמן, שקד קציר, ג'ורדן סולטנה, פלג ליליאן
טריילר: שי בלנק, שקד קציר, ליאור ניצן, יובל הורוביץ, ג'ורדן סולטנה, יותם קניספל, ויטלי אגרונוב, 

נדב פורת חומסקי
עיצוב גרפי: נורית הרשקוביץ

פרסים: פרסי נשיאת המכללה האקדמית בית ברל: פרופ' תמר אריאב | פרס דיקאן המדרשה, פקולטה 
לאומנויות: ד"ר גבי קלזמר | פרס המחלקה לקולנוע למשחק הטוב ביותר | פרס העיצוב האומנותי לזכרה 

של המעצבת יהודית שץ-סוטיל ז"ל | מענק פיתוח תסריט: קרן הקולנוע הישראלי 

שופטים: אבי נשר, במאי ותסריטאי | איילת קייט, מפיקה | אסף סבן, במאי ותסריטאי



                                                             A night in tokoriki לילה בטוקוריקי
  Director: Roxana Stroe / בימוי: רוקסאנה סטרואה

שחקנים: כריסטיאן פריבואי, כריסטיאן בוטה, יוליה קיוצ'ינה רומניה 
רומניה 2016 / 18 דקות / רומנית עם כתוביות באנגלית

במועדון לילה מאולתר בשם "טוקוריקי", כל הכפר חוגג את יום 
ההולדת ה-18 של גאנינה. החבר שלה ואנין ייתן לה מתנה מפתיעה 

ביותר, כזו שאף אחד לא ישכח לעולם.

   the WAshroom חדר הרחצה
 Director: Adina Diana Savin / בימוי: עדינה דיאנה סאבין

שחקנים: לוליאן בורקיו, וליקו וליקוב, סבסטיאן גיטה.
רומניה 2016 / 11 דקות / רומנית עם כתוביות באנגלית

כמה אנשים מנקים את בגדיהם המלוכלכים בחדר רחצה אפל 
ומבודד. הם יכולים לצאת מהחדר רק אם שטפו אותם. אבל מה 

עם אלה שאין להם בגדים מלוכלכים לנקות?

                            CLeAn sLAte דף חלק
Director: Shahar Tenne / בימוי: שחר טנא

שחקנים: תום קרושינסקי, נעמה שטרית, אסתי זקהיים ונועם אימבר
ישראל 2018 / 8 דקות / עברית

יונתן, תלמיד תיכון מופנם ואלים עורך את פגישתו השבועית עם 
רונה, יועצת בית הספר, אלא שהפעם המפגש משפיע על טיב 

היחסים ביניהם.

להחזיק את הראש מעל המים                                                              
 Director: Lior Nitsan / בימוי: ליאור ניצן

שחקנים: נאור אפנג'ר, ליהי אברמסון, שולה רווח
ישראל 2018 / 10 דקות / עברית 

דניאל מתקשה לקבל את המציאות ולהיפרד מאימו הנמצאת בערוב 
ימיה. היום הוא ייאלץ לאזור אומץ ולעשות את הצעד הנדרש.

PLuto פלוטו
      Director: Guy Diga / בימוי: גיא דיגה

שחקנים: אדם להב, אבירן גואטה, איילה בן-נוח, דודו לבני
ישראל 2018 / 9 דקות / עברית

יונתן הוא בחור רגיל שלא אוהב את העבודה שלו, הבוס שלו לא 
אוהב אותו ויש בחורה אחת שהוא מחבב בסתר. ליונתן יש גם חבר 

דמיוני בשם פלוטו ולפעמים לא ברור מי מהם קובע את החוקים.
 

          PAuLA פאולה
Director: Ido Marom / בימוי: עידו מרום

שחקנים: אור אילן כהן, סהר לב-שומר ותום גרציאני 
ישראל 2018, 13 דקות, עברית

סיטואציה לא שגרתית בעבודה מאלצת את פאולה לשאול את 
עצמה האם המחיר הנפשי שווה את הכסף שהיא מרוויחה.

Line 881 קו
Director: Ron Goldin / בימוי: רון גולדין

ישראל/גרמניה 2018 / 29 דקות / אנגלית, גרמנית, ערבית וכורדית

כולם נוסעים באינטימיות כפויה בקו אוטובוס 881 החוצה את כל 
העיר הגרמנית דורמאגן - מפליטים שזה הרגע הגיעו אל העיר ועד 
לגרמנים מקומיים. זהו מיקרוקוסמוס המספר את סיפורה של גרמניה 

אחרי גל ההגירה העכשווי.

* הסרט הופק במסגרת פרויקט קולנועי משותף של המחלקה לקולנוע עם 

בית הספר לקולנוע IFS, קלן, גרמניה.

                                                                                                                 FAther heLP אבא הצילו
Director: Adam Souriano / בימוי: אדם סוריאנו

ישראל/גרמניה 2018 / 25 דקות / גרמנית, תרגום לעברית

בימים בהם אירופה מתמודדת על אדמתה עם איום הטרור העולמי,  
ניקו שוסלר, מדריך קרב-מגע נוצרי, מגבש סביבו חבורת נאמנים 
מגוונת המתרגלת את תורת הלחימה הישראלית, במטרה להתגונן 

מפני הסכנות החדשות.

* הסרט הופק במסגרת פרויקט קולנועי משותף של המחלקה לקולנוע,  עם 

בית הספר לקולנוע IFS, קלן, גרמניה.

המחלקה לקולנוע, המדרשה – פקולטה לאמנויות, המכללה האקדמית בית ברל

טקס חלוקת פרסים במעמד דיקאן הפקולטה לאומנויות, ד"ר גבריאל קלזמר

התבגרות
ארבעה סרטי ביכורים          

 Cine Forte internAtionAL
זהות לאומית בחברת הגירה וסרטים נבחרים 

מביה"ס קאראג'אלה, רומניה
UNATC- Caragiale Academy of Theatrical Arts and Cinematography

הקרנת בכורה
חמישה סרטי גמר

17:00

18:00

20:30
17:00

18:00

22:1522:15

40 דקות, סינמטק 2

75 דקות, סינמטק 3

84 דקות, סינמטק 2

BLood LiBeL עלילת דם
  Director: Nadav Porat-Chomsky / בימוי: נדב פורת חומסקי

גלי, עומר עציון,  היינה  אייל   שחקנים: מאיה פלם, תימור כהן, 
לירון דה-קסטרו

ישראל 2018 / 17 דקות / עברית

בפעם הראשונה שאביגיל החליטה להפוך לאקטיביסטית הכל 
משתבש. ברגע המכריע של צילום וידאו המחאה שלה ושל חברי 
הארגון 357, מתרחש פיגוע ירי ממש מעבר לפינה. האשמה נופלת 
עליהם, הפארנויות משתלטות וההקצנה גוברת בינם לבין עצמם. 

האם היא בנויה לזה?

ether אתר
Director: Artur Marchenco / בימוי: ארתור מרצ'נקו

שחקנים: נדב מסטינגר, ירון מוטולה
ישראל 2018 / 16 דקות / עברית

יונתן הוא נער מתבגר, כל שנה בזמן החופש הוא יוצא לעזור לאביו 
בעבודות הקטיף. הפעם כדי לקטוף את הפרי הכי בשל,  הוא יצטרך 

להתגבר על כל פחדיו.

true true Love טרו טרו לאב
Director: Karin Haber / בימוי: קארין הבר

שחקנים: קארין הבר, מיכאל הנגבי
ישראל 2018 / 8 דקות / אנגלית

אי שם בניינטיז, להקת הבנים הארט-ברייק-דאנס לימדה את גלי 
מה זאת אהבה. היום, כשהיא בת 30, הלהקה מגיעה להופיע בארץ. 
גלי יושבת נרגשת בלובי של מלון, אורבת לבנים המזדקנים, והנה, 

זה קורה: שיין גורר את עצמו פנימה - והאהבה פוגשת במציאות.

 
FAreWeLL פרידה

Director: Vitali Agronov / בימוי: ויטלי אגרונוב
שחקנים: איל שקרצי, גיל כהן, מיקי פלג רוטשטיין, רונית אפל.

ישראל 2018 / 14 דקות / עברית

חיים הוא נער בן שמונה עשרה החי בדירה קטנה עם דליה אמו ואלון 
אחיו הבכור החולה במחלה קשה. החלטתה של דליה להשאיר את 
אלון בבית מעמידה את חיים מול השלכותיה של המחלה. כשהמצב 

נהיה קשה יותר ערכי המשפחה עומדים למבחן.

בחורה עם מזלג בעולם של מרק
girL With Fork in A WorLd oF souP

Director: Yotam Knispel / בימוי: יותם קניספל
שחקנים: גילי בית הלחמי, הלל קפון, תומר שחורי, נוי קליימן

ישראל 2018 / 20 דקות / עברית

לדפנה יש הרבה אהבה לתת ואין לה למי.
צלילי הגיטרה של השכן החדש יולידו סיכוי.

19:30  קבלת פנים  
10.4.2018 | יום שלישי | סינמטק תל אביב

20:30




