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הפקולטה לאמנויות המדרשה, בית ברל

כחלק  ברל  בית  האקדמית  במכללה  עשורים  לשני  מעל  פועלת  לקולנוע  המחלקה 
מהמדרשה – פקולטה לאמנויות, הממוקמת בחווה חקלאית פסטורלית ליד כפר סבא. 

להוראת  גילית  רב  הוראה  ותעודת  בקולנוע  ראשון  תואר  לבוגריה  מעניקה  המחלקה 
בלימודים  הנתמך  המעשי,  הקולנוע  תחום  הוא  במחלקה  הלימודים  ליבת  הקולנוע. 
וייחודיים  מעמיקים  כלים  יחדיו  המקנים  ובתרבות,  באמנות  בקולנוע,  רחבים  עיוניים 

לטיפוח יוצרים וליצירה קולנועית עצמאית, אמנותית ועכשווית.

תיק העבודות של בוגרי המחלקה כולל סרטים עלילתיים קצרים, עשייה דוקומנטרית 
 , המחלקה  בוגרי  את  המביא  ייחודיים  בינלאומיים  בפרויקטים  והשתתפות  חברתית 
לאורך השנים, להישגים ולפרסים רבים בארץ ובעולם, תוך סלילת דרכם לעסוק כיוצרי 

קולנוע וטלוויזיה כמו גם כמורים וכאנשי חינוך בתחום הוראת הקולנוע.

מיקומה של המחלקה בדרום השרון ניכר בפרופיל ההטרוגני של הסטודנטים, יוצר מרחב 
לימוד אינטימי, תוך אחווה, הבנה ושותפות יצירתית יוצאת דופן.

צוות המחלקה: 
יואב הלוי - ראש המחלקה )מ"מ( וראש תחום הפקה

שרי סלמן אחראית הפקות שקד קציר - אחראית קשרי חוץ
ערן אייק - מנהל מחסן אורית סרבי – ראש מנהל סטודנטים ומזכירת המחלקה

לפרטים והרשמה ללימודי תואר ראשון בקולנוע ותעודת הוראה 9121* 



19:00 – התכנסות, קבלת פנים ויציאה לסדנאות הבימוי
20:00 – 22:00 – סדנאות בימוי 

ניר ברגמן 
על כתיבה, בימוי ועבודה עם שחקנים – סדנת אמן עם הבמאי עטור הפרסים

מפגש אינטימי עם ניר ברגמן, הבמאי עטור הפרסים, אשר יסביר את דרך התפתחות עבודתו 
הייחודית על הסט, בימוי שחקנים ועוד תוך הקרנת קטעים בהקרנת טרום בכורה מסרטו האחרון 

"הנה אנחנו" , זוכה פרס הבימוי, התסריט והמשחק הטוב ביותר בתחרות אופיר 2020, קטעים 
מסדרת הטלוויזיה ומסרטים אחרים זוכי פרסים בבימויו כ- "רק להיום", "כנפיים שבורות" ומסרט 

הגמר שלו "סוסי ים".

ירון שני 
סדנת השראה ליצירה קולנועית אחרת

סדנא ייחודית של הבמאי עטור הפרסים , ירון שני, זוכה פרסי אופיר ומועמד לאוסקר על הסרט 
הזר )"עג'מי, "עיינים שלי"( , אשר יספר וידגים את תפיסת הקולנוע האחרת והמהפכנית שלו, 

עבודתו הייחודית עם שחקנים נון – אקטורס ועוד. המפגש מלווה בהקרנות קטעים מסרטיו, 
קטעים מאחורי הקלעים של עבודתו ועוד.

תומר אבירם 
"השוטר הטוב" והקומדיה הטלוויזיונית הבינלאומית

איך יוצרים קומדיה טלוויזיונית? תומר אבירם, שסדרת הטלוויזיה הקומית שלו "השוטר הטוב" )3 
עונות( נרכשה והופקה בגרסה אמריקאית ע"י נטפליקס, יספר על הפער בין העשייה הדרמטית 
לקומית. כיצד עובדים  על תסריט קומי, כיצד מדריכים שחקנים בעבודה קומית, כיצד התפתחה 

והשתכללה הסדרה בין 3 עונותיה, מה הפער בין קומדיה ישראלית לאמריקאית  ועוד. המפגש 
ילווה בקטעים מהסדרה, בקטעי השראה קומיים ועוד.  

אלון גור-אריה
קומדיה כנגד כל הסיכויים: איך ליצור הומור ולהישאר בחיים.

אלון גור – אריה, במאי ותסריטאי הקומדיות  הקולנועיות )"המוסד", מבצע ביצה"( ישפוך את 
קרביו המקצועיים בכדי לצייד אתכם בתיק כלי העבודה להבנה וליצירת קומדיה קולנועית. איך 

כותבים הומור ויזואלי? איך בונים גיבור קומי? סדנא ליצירת כלים מושחזים ליצירת קומדיה 
וכמה בדיחות חדשות.

22:00 – סדנת פעלולים, מופע אקרובטיקה, אש ומסיבה 
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