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 5020 – 5002קטלוג סרטי נוער "הרצל הזהב"   

 
 

מילות 

 מפתח

בית  בימוי שנה שם הסרט

 הספר

 תקציר הסרט

אולפנת  תמר ליפל 2006 אני פה ואתה שם אבל

, להב"ה

 קדומים

ביו של תום נפטר ותום "נפגש" איתו בבית העץ שבנה ו"משחק" איתו כדורגל במגרש. הילדים א

 צוחקים עליו. בעזרת אחיו הגדול מבין תום שאביו איננו.

  2009 ושבו בנים לגבולם 

 ורד ספיר

כפר הנוער 

 אשל הנשיא

 תיעודי

 ועל החיים ללא יקיריהם. בני משפחות בני אברהם ואלדד רגב שנחטפו בלבנון, מספרים את סיפורם

 
  2009 לצאת מהמים 

משה מרכוס, עמית 

 דוידמן

ישיבת נווה 

 שמואל, אפרת

אחיו של עידן טבע בבריכה בעת שבילו יחדיו בילדותם. עידן חש אשמה על מות אחיו ולא מצליח 

להיכנס למים. בעקבות מפגש עם ידידה שאף היא עברה טראומה, הוא מגיע להכרה שלא בו האשם 

 בטביעת אחיו.

 
אולפנית  רבקה שמעוני 2011 עוד לא אהבתי די 

 טבריה

הדס חולה בלוקמיה. היא מספרת איך מתנהלים חייה. במהלך הטיפולים היא פוגשת את יונתן שחולה 

גם הוא. הם הופכים לזוג מאוהב. יונתן נפטר ובמכתב שהוא משאיר להדס הוא מבקש ממנה להשתמש 

 בכוחותיה ולהמשיך הלאה.

 

ביה"ס מקיף  מורן שמשון 2007 שחר אהבה

 עמל, 

 עמק חרוד

הסרט נע בין תמונות צבעוניות לתמונות בשחור/לבן. העלילה כולה נעה בין חלום למציאות. מתערבבות 

בה תמונות של חלומות של שחר אודות נערה בה הוא מאוהב לבין התנהלותו בחיים בעקבות החלומות. 

 יה?האם הנערה היא דמיון או הז

 

ישיבת נווה  אחיעד ברמץ 2007 משכני אחריך נרוצה 

 שמואל

 

נער יתום מאימו סופג כעסים רבים מאביו על שהוא אינו קם לתפילה בישיבה בה הוא לומד ועל כך 

 שמצא ספר תהילים מושלך בחדרו.

נו כשהנער נוקע את רגלו בתחרות ריצה האב לא מתעניין במה שקורה לו. הנער כועס על אביו שאי

 מגלה בו עניין וכל תשומת ליבו מופנית לספר התהילים.

 האב  מתלבט בקשר להתנהגותו. בסיום הסרט הוא נראה מעודד את בנו בתחרות הריצה.

 

 מיה בן יאיר  2010 טריפל 

 

בי"ס אלון 

 רמת השרון

 

 החבר של עלמה מביא אותה לישוב בו גרה פעם כדי לפגוש חברה. למעשה עלמה באה מטעם חברת

הכבלים בה היא עובדת לביקור עבודה בבית של בן זוגה לשעבר. היא מנהלת שיחה עם בן הזוג לשעבר 

ואף ישנה איתו ומביעה את צערה על שנפרדו. כשהחבר של עלמה מגיע למחרת עם זר פרחים היא 

 עוזבת איתו בדמעות.
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אולפנית  רבקה שמעוני 2011 עוד לא אהבתי די 

 טבריה

ה. היא מספרת איך מתנהלים חייה. במהלך הטיפולים היא פוגשת את יונתן שחולה הדס חולה בלוקמי

גם הוא. הם הופכים לזוג מאוהב. יונתן נפטר ובמכתב שהוא משאיר להדס הוא מבקש ממנה להשתמש 

 בכוחותיה ולהמשיך הלאה.

 

 אהבת

 הארץ

ביה"ס  עומר גנור 2005 למה ירושלים

לאומנויות 

תלמה ע"ש 

 ילין, גבעתיים

 

 תיעודי.

 על רקע צילומים מירושלים שואל המראיין את תושבי העיר: "למה ירושלים?"

שלומית אטיאס,  2007 עין לציון 

 חנה זץ

אולפנת קריית 

 ארבע

 

 .תיעודי

 על תפיסת עולמם הציונית. -דתית וחילונית  –ראיונות אישיים עם שתי משפחות ישראליות 

 חילוניים. -דורות משפחת כהן שלושה

 דתיים. -דורות משפחת ארליך לושהש

דנים במה זאת ציונות. איזה חינוך קיבלו בבית, איזה חינוך נותנים בבית. העלייה לארץ ישראל של 

 הדור הראשון. האדמה הקדושה )הדתיים( לעומת אהבה לאדמה )חילוניים(.

 

אולפנת קרית  רננה פאלק 2009 תבורך מנשים 

 ארבע

 

 תיעודי

דוב לוחמת לח"י. הסרט משלב בין סיפוריה אודות תקופת חברותה בלח"י ובין חייה סיפורה של יעל בן 

 כיום בקרב חברים ובני משפחה.

 

כפר הנוער  ורד ספיר 2009 ושבו בנים לגבולם אובדן

 אשל הנשיא

 תיעודי

 בני משפחות בני אברהם ואלדד רגב שנחטפו בלבנון, מספרים את סיפורם ועל החיים ללא יקיריהם.

 

אולפנית  רבקה שמעוני 2011 עוד לא אהבתי די 

 טבריה

הדס חולה בלוקמיה. היא מספרת איך מתנהלים חייה. במהלך הטיפולים היא פוגשת את יונתן שחולה 

גם הוא. הם הופכים לזוג מאוהב. יונתן נפטר ובמכתב שהוא משאיר להדס הוא מבקש ממנה להשתמש 

 בכוחותיה ולהמשיך הלאה.

 

ביה"ס עמק  גיל כנר 2005 וצאללא מ אובדנות

החולה, כפר 

 בלום

 

 נער המתמודד עם אובדן ושכול מנסה להתבגר על רצונו להתאבד.

 

תיכון ע"ש  הדר מורן 2005 בציפורניים 

אלון, רמת 

 השרון

 

 מחשבות של נער מתבגר המרגיש זר לעצמו ומחפש נפש קרובה.

 

עמל ב', פתח  עמר נקר 2005 חופשי זה לגמרי לבד 

 קווהת

 מתבגר מחפש חופש בתוך כל הלחצים בהם הוא נתון. האם הוא יבחר בהתאבדות?
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ישיבת נווה  יונתן הירשהורן 2007 לבן בחלום שחור 

 שמואל, אפרת

 

דניאל, שנערה שהכיר מתה ממנת יתר, מתנגד מאד לשימוש בסם. הוא מגלה כי יונתן, חברו מהישיבה, 

ר על הסם אך לא מצליח ויונתן מאושפז במוסד לנערים משתמש בסמים. הוא מנסה לשכנעו לוות

שנוטלים סמים. כשדניאל מקבל טלפון שיונתן ברח מהמוסד הוא מחפש אחריו ומוצא אותו בבית 

 קברות מנסה להתאבד. בסיום הסרט סוחר הסמים רוצח את יונתן. 

 

כפר הנוער,  אריאל רז 2009 האבא של הפועל 

 אשל הנשיא

 

 תיעודי

את סיפורו של אוהד מושבע של הפועל באר שבע שניסה להתאבד בשריפת עצמו לאחר  הסרט מביא

 אחד ההפסדים של הקבוצה.

 

תיכון בגין  נוי אביב 2010 על הקצה 

 ראש העין

 

 תיעודי 

כשהתאבדה. הסרט מביא קטעים מהצגה עליה, ראיון עם אביה, קטעי  19דורון אסף היתה בת 

 ת ותמונות שלה.אילוסטרציה של שעותיה האחרונו

 

תיכון  הוכנברג אלי 2011 הרומן שלי עם אנה 

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ילין, גבעתיים

 תיעודי

היוצרת עוקבת אחר תהליך אישי של התפתחות האנורקסיה שלה עצמה. הסרט מצולם בסגנון 

ת "מחוברות" בו המראיינת מראיינת את עצמה ומעלה את התובנות והמחשבות שיש לה על התדרדרו

 שעברה, על דרכי ההתמודדות שלה ועל האנשים שעזרו לה לקבל את עצמה ולהיאבק על הישרדותה. 

 

תיכון  יעל חסיד 2006 אין לה אחות אחים

הראשונים, 

 היהרצלי

 

אביגיל כותבת ביומנה על חייה: על הוריה, על אחותה היפה שתמיד מצטיינת ועל עצמה שהיא הרבה 

תכננת איך להפוך ליותר מוצלחת מאחותה: להשיג חבר, לרזות, פחות מוצלחת מאחותה.  היא מ

להצליח בלימודים. ידיד שמלווה אותה בתהליך מאמת אותה עם העובדה שהיא בעצם לא מאושרת 

מהתהליך שהיא עוברת. אביגיל מסכימה איתו, משנה חלק מאורח חייה. בתמונות הסיום היא נראית 

 מחייכת.

 

ס, עמית משה מרכו 2009 לצאת מהמים 

 דוידמן

ישיבת נווה 

 שמואל, אפרת

 

אחיו של עידן טבע בבריכה בעת שבילו יחדיו בילדותם. עידן חש אשמה על מות אחיו ולא מצליח 

להיכנס למים. בעקבות מפגש עם ידידה שאף היא עברה טראומה, הוא מגיע להכרה שלא בו האשם 

 בטביעת אחיו.

 

  2009 משחק החיים 

 רחל בן סנדר

קרית  אולפנת

 ארבע

 

אביה של נעמה נמלט מהארץ עקב חובות כבדים ששקע בהם. נעמה נקלעת למשבר ומסרבת להמשיך 

ולהשתתף בחזרות להצגה שם יש לה תפקיד ראשי. אחיה כועס עליה על שאינה מבחינה שגם לשאר 

 בני הבית קשה ומציע לה להתמודד עם קשייה. לבסוף חוזרת נעמה לחזרות.

 

אוהד נויפנד, חיים   2010 לאמץ את הלב 

 פרידמן

ישיבת נווה 

 שמואל, אפרת

 

עידו ודפנה מתייתמים מהוריהם. רחל, עובדת הרווחה, מוצאת משפחה שמוכנה לאמץ את אחד הילדים 

אך אלה מסרבים להיפרד ובורחים. כשרחל מקבלת הודעה שההפריה שביצעה לא הצליחה היא ובעלה 

 מחליטים לקחת אליהם את הילדים.
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תיכון  בת אל חדד 2010 קשרים 

הראשונים 

 הרצלייה

 

 אור, שהוריה מתו, מתלבטת אם לנסוע לחודשיים לדגמן באיטליה ולעזוב את אחיה החולה ואת חברה.

 כשמתברר לה שאחיה אינו מתפקד בלעדיה, היא חוזרת הביתה. 

לשנות, משנים  הסרט מסתיים במשפט שאומרת אור: "היום אני מבינה שדברים שאנחנו לא יכולים

 אותנו". 

 

חניכי קדום נוער,  2006 מחכים לשמעון אחריות

 קרית גת

חניכי קידום 

 נוער, קרית גת

חבורת נערים מחכה למנהיגה שמאחר להגיע. תוך כדי הצפייה מתוודעים בני החבורה לסיפורה של 

 יהם.אחת מהנערות. דרך סיפור זה הם מועשרים בתובנות נוספות אודות יחסיהם עם הור

 

ביה"ס  אוריין גל 2007 כאן גרים בכייף 

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ילין גבעתיים

משל הזוי על אישה שמחליטה להחליף את משפחתה כדי להיחלץ מבדידותה, אך ממהרת לחזור אליהם 

 ומגלה את היופי במקום שאליו היא שייכת.

רועשת וכולם אדישים כלפיה. היא כשאם המשפחה  נכנסת הביתה עם קניות, הבית מלוכלך, הטלוויזיה 

מחפשת משפחה חדשה אצל אדם שהקים חברה למשפחות חדשות: "השכרת משפחה לחיים שוטפים". 

היא מגיעה לבית המשפחה החדשה ומגלה כי המנהגים החדשים של "הכל פרפקט" זרים לה והיא 

 בורחת לביתה ומשתלבת במנהגי בני ביתה.

 

יכון אלון ת ניצן דר 2007 סימפטום בדוי 

 רמת השרון

 

 נדב עושה בדיקות לגבי משמעות מושגים בחיים האמיתיים.

ניקיון" על ידי  תהוא בודק את משמעות המושג "קלפטומניה" על ידי גנבה מחנות את המושג "אובססיי

עבודות ניקיון אצל חברתו. את המושג "מאניה דפרסיה" הוא בוחן במסיבה באמצעות סיפורי מוות 

הגורמים לתחושות דיכאון אצל החוגגים. חברתו הדס מבקשת ממנו לעזוב אותה עד שהוא מספר 

שיעשה "סדר" בחייו. נדב שבביתו קופסאות עם שמות בחורות עושה גם קופסה להדס ולבסוף מגיע 

 אליה עם חפציו.

 

שלמי כהן, בארי  2008 רקמה אנושית 

 חדד

ישיבת נוה 

 שמואל, אפרת

אונת פגע וברח. בעקבות יסורי המצפון שלו הוא מגיע אל משפחת הגיבור מתכחש למעורבותו בת

 הנפגע ומציע להם את עזרתו.

 

עמי ביה"ס  הילה שגב 2008 שבריר של שנייה 

 אסף, 

 בית ברל

תוך כדי נהיגה, כשהוא מחפש אחרי הטלפון שלו, פוגע הנהג בילד. הוא נמלט ממקום התאונה. כשהילד 

 מחלה הוא נזכר בילד שבו פגע.שלו נמצא בין חיים ומוות עקב 

אולפנת קרית  רחל תורג'מן 2008 בדרכי נועם 

 ארבע

 הגיבורה מאבדת את חברה בתאונת דרכים בצבא. החייל שגרם לתאונה מנסה להתקרב אליה.

 

ביה"ס  אור דגן 2009 האזרח האחד 

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ילין

במדינה שהתרוקנה לחלוטין. לאחר שהוא  הסרט מתאר סיוט מעורר מחשבות על אדם שנשאר יחידי 

מוודא שהכל התרוקן הוא מנסה להתחיל הכל מחדש... להכריז על המדינה ולהלחם למענה בעצמו. הוא 

 מנסה כל דרך שתמחיש לו שהמדינה עדיין קיימת.

 

ביה"ס ריגלר,  זיוה מולו 2009 מבצע סבתא 

 נתניה

 תיעודי

 ת רבה ובהומור בסבתו ובחברתה.הסרט עוקב אחרי איש צעיר שמטפל במסירו
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ביה"ס עירוני  מיכל רוז'ינסקי 2009 שליחות 

 א', תל אביב

 

הסרט מערבב דמיון ומציאות. נער שליחויות חולם שהוא נדרס בתאונת דרכים. במקביל הוא מבקר 

בביה"ח אישה שפגע בה בתאונה. הם מתקרבים וכשהיא משתחררת הוא לוקח אותה על האופנוע שלו 

 ה.לבית

 

אולפנת קרית  רחל בן סנדר 2009 משחק החיים 

 ארבע

 

אביה של נעמה נמלט מהארץ עקב חובות כבדים ששקע בהם. נעמה נקלעת למשבר ומסרבת להמשיך 

ולהשתתף בחזרות להצגה שם יש לה תפקיד ראשי. אחיה כועס עליה על שאינה מבחינה שגם לשאר 

 בסוף חוזרת נעמה לחזרות.בני הבית קשה ומציע לה להתמודד עם קשייה. ל

 

משה מרכוס, עמית  2009 לצאת מהמים 

 דוידמן

ישיבת נווה 

 שמואל, אפרת

 

אחיו של עידן טבע בבריכה בעת שבילו יחדיו בילדותם. עידן חש אשמה על מות אחיו ולא מצליח 

להיכנס למים. בעקבות מפגש עם ידידה שאף היא עברה טראומה, הוא מגיע להכרה שלא בו האשם 

 בטביעת אחיו.

 

ביה"ס אורט  אביבה חיימוביץ' 2009 הזכות להרוג 

מגדים, 

 כרמיאל

 

הסרט נפתח בקול דובר שאומר: "מי קובע מה טוב ומה רע"..."מי אנחנו שנחליט מי יזכה למות ומי 

 יזכה לחיות".

ך עינית חייל מכוון רובה בעל כוונת טלסקופית אל ערבי המשחק עם בנו. אנחנו רואים את השניים דר

הטלסקופ. הקול המלווה את הצילומים אומר כי לערבי "דם על הידיים". החייל מתלבט אם מותר לו 

 לקחת לילד את אבא שלו והאם מותר לו להחליט אם האדם יחיה.

מידי פעם נכנס צילום של אישה צעירה העומדת מעל קבר ולידה בנה הצעיר. ברקע קולו של קריין 

הסרט הקצר מאד מסתיים במשפט שאומר החייל "במלחמה  בצע בלבנון.חדשות המדבר על כשלון מ

 יה והחשכת המסך.יכמו במלחמה" על רקע קול של יר

 

תיכון ע"ש  יעל הרפז 2010 בייבי סטלה 

 ם-בוייר י

 

תומר שאמור לעשות בייביסיטר על יונתן לוקח אותו לבר שם הוא נפגש עם חבריו. יונתן מעביר את 

המלצרית. כשאימו מעירה אותו בבוקר הוא מספר לה שעירבב משקאות בלילה  הזמן ב"עבודה" עם

 בבר. היא מייחסת את הסיפור למוחו הילדותי הממציא סיפורים.

 

 אולפנת אפרת סמדר אברהם 2010 פתח לי שער 

 

מיכל, שאביה נפטר ואמה עובדת שעות ארוכות, מקבלת מאמה את תפקיד עקרת הבית: מנקה, מבשלת, 

 באחיה ולא הולכת ללמוד באולפנה.מטפלת 

לאחר שכתבה דבר תורה לאזכרה של אביה וזכתה באישורה של אמה לכישוריה הנוספים, החליטה 

 ללמוד באולפנה ולא להמשיך להיות עקרת בית.

 

תיכון  בת אל חדד 2010 קשרים 

הראשונים 

 הרצלייה

 

 ולעזוב את אחיה החולה ואת חברה. אור, שהוריה מתו, מתלבטת אם לנסוע לחודשיים לדגמן באיטליה

 כשמתברר לה שאחיה אינו מתפקד בלעדיה, היא חוזרת הביתה. 

הסרט מסתיים במשפט שאומרת אור: "היום אני מבינה שדברים שאנחנו לא יכולים לשנות, משנים 

 אותנו".
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ביה"ס  אלישע גולני 2010 אלטרנטיבה 

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

תלמה  ילין

 ילין

אלישע המומים ממחיר החלבה ומחליטים לחפש מקום שבו הכסף פחות חשוב. בביקורם בקיבוץ מעיין ו

בארי הם מוצאים מקום מנוכר, בנוה אילן הם מוצאים קהילה אקולוגית וחווים חוויה חינוכית מעייפת, 

מחוות בודדים הם חוזרים מאוכזבים ומהיציאה העצמאית לטבע הם לא נהנים. לסיום הם מציגים 

 פים כמה עולים סוגים שונים של חלבה וכמה עלתה הפקת הסרטלצו

ביה"ס הריאלי  רעות ורנסקי 2011 אוולין 

 העברי, חיפה

אוולין בת החמש עשרה וחצי היא בת של עובדת זרה מקולומביה. בסרט היא מספרת על החיים מלאי 

 בפרנסת משפחתה.הפחד ועל הצורך לעבוד בשתי עבודות, נוסף ללימודים בתיכון, כדי לעזור 

 

 All - in 2011 ביה"ס הרב  גבי אלנקרי

תחומי 

ה"עמית", 

 ראשל"צ

ואח"כ משום שהפך למהמר  ,דניאל מהמר בפוקר, בתחילה כדי לצבור כסף לניתוח שעל אימו לעבור

כפייתי. הוא מנצח בטורניר פוקר ובדרך נשדד. מסתבר שזה היה חלום. הוא הולך לטורניר האמיתי עם 

ם זהים ומסתבר שגם זה חלום. בסיום הסרט הוא נראה בביה"ח, ליד חדר הניתוח, זורק על שני תיקי

 הרצפה את הז'יטון שהחזיק.

 

גימנסיה  עידו אוחנה 2011 שרות עצמי 

"הרצוג", 

 חולון

 תיעודי

בני נוער לקראת גיוס משיבים על שאלות אודות הרצון להתגייס, לאן, המתח בין הגשמת השאיפות 

 לבין הגיוס לצה"ל, האם להתגייס, האם מותר להשתמט ועוד. האישיות 

 

קמפוס  פוקר-עידו בחר  2011 חברות בקליק 

 ת"אאריסון, 

נער בודק את הקשר בין חברות למחשבים. הוא מברר את המושג חברות דרך חבריו של סבא שלו 

 להחליף.ודרך הפייסבוק. מדבר על הסכנות בפייסבוק ואיזה דברים הפייסבוק לא יוכל 

 

תיכון פסגת  אלעד ששון 2011 שוטים של שותים 

 זאב, ירושלים

 תיעודי

בסרט ראיונות עם בני נוער ששותים אלכוהול. בני הנוער מספרים על הצורך במשקה, על ההגזמה 

בשתייה, על אלימות והתנהגות מסוכנת בעקבות השתייה, איך הם מרמים את הוריהם ואת בית הספר 

 ועוד.

  

טשרניחובסקי,  פזית וייסברגר 2005 פשוט לוגיהאידיאו

 נתניה

 הסרט מתאר את החיים בקומונה של הנוער העובד ביפו ואת האידיאולוגיה בה הם מאמינים.

 

עתר שחור, ארז  2005 עד הקצה 

 סומר

ישיבת נוה 

 שמואל, אפרת

 תקה של הסביבה.התמודדות של נער שמאלני החי בהתנחלות ביש"ע, עם חוסר סובלנות וניסיונות הש

 

תלמה ילין,  דניאך דפני 2005 חלומות נעורים 

 גבעתיים

 

 מתבגרת בת קיבוץ מתעמתת עם אמה ילידת הקיבוץ על החיים בקיבוץ והרצון לצאת ממנו.
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ביה"ס אורט  אביבה חיימוביץ' 2009 הזכות להרוג 

מגדים, 

 כרמיאל

 

ומה רע"..."מי אנחנו שנחליט מי יזכה למות ומי הסרט נפתח בקול דובר שאומר: "מי קובע מה טוב 

 יזכה לחיות".

חייל מכוון רובה בעל כוונת טלסקופית אל ערבי המשחק עם בנו. אנחנו רואים את השניים דרך עינית 

הטלסקופ. הקול המלווה את הצילומים אומר כי לערבי "דם על הידיים". החייל מתלבט אם מותר לו 

 ם מותר לו להחליט אם האדם יחיה.לקחת לילד את אבא שלו והא

מידי פעם נכנס צילום של אישה צעירה העומדת מעל קבר ולידה בנה הצעיר. ברקע קולו של קריין 

 חדשות המדבר על כשלון מבצע בלבנון.

הסרט הקצר מאד מסתיים במשפט שאומר החייל "במלחמה כמו במלחמה" על רקע קול של יריה 

 והחשכת המסך.

 

תיכון עירוני  אור דבירי 2011 אילנה דיין 

 ט' תל אביב

 תיעודי

אילנה דיין חוזרת אל התיכון בו למדה ואל שכונת ילדותה. היא מדברת על עבודתה  תהעיתונאי

 ועל האג'נדה המקצועית שלה. מדברת על מהו חינוך בעיניה ועל האג'נדה הערכית שלה. תכעיתונאי

 

גימנסיה  עידו אוחנה 2011 שרות עצמי 

ג", "הרצו

 חולון

 תיעודי

בני נוער לקראת גיוס משיבים על שאלות אודות הרצון להתגייס, לאן, המתח בין הגשמת השאיפות 

 האישיות לבין הגיוס לצה"ל, האם להתגייס, האם מותר להשתמט ועוד. 

 

תיכון  שיר שוכמאכר 2011 וי איסט יוסלע 

"רוטברג", 

 רמת השרון

 תיעודי

כמאכר שנחטף בגיל שלוש על ידי סבו החרדי מידי הוריו, שחזרו סרט שעשתה בתו של יוסלע שו

וגרמה לקרע  60-בשאלה, והועבר לניו יורק לקהילה החרדית. הפרשה הסעירה את המדינה בשנות ה

עמוק בין דתיים לחילוניים. הבת משחזרת את פרטי הפרשה דרך עיניהם של כל המעורבים בה: אביה 

שים שהיו מעורבים בפרשה, ביניהם חרדים מהארץ בשכונה בה למד סבתה של היוצרת ואנ-יוסלע, אמו

 יוסלע בחדר.

 

ביה"ס כפר  אסף עייני 2006 דע אל  אלימות

הנוער,אשל 

 הנשיא

נער חילוני הבוחן באלימות את צדקת אמונתו מול המתנגדים לתפיסת עולמו. הוא חוטף נערה דתייה 

 ה הוא בוחן את כעסו כלפי  העולם בגלל מות אביו.. בעזרתומנסה להכריח אותה להודות שאין אלוהים

תלמה ילין,  מאי שבח 2006 זן נדיר 

 גבעתיים

נער הומוסקסואל מספר על  הרגע בו נחשף לפני הוריו, על מכות שחטף מקבוצת נערים ועל הקמת 

 תנועת נוער שיוצאת לפעילויות למען הקהילה.

 

תיכון  תומר מייק 2006 עין שלישית 

, הראשונים

 היהרצלי

 

מול חוקרים בתחנת המשטרה, וכל אחד מהם מביא את גרסתו בחדרים נפרדים אביב ומיכה יושבים 

 .נגד מיכה על תקיפה מיניתלאירוע שהתרחש בשירותי מועדון בו ביקרו ושבגללו הגישה אביב תלונה 

ת שהיא בסצנה קולנועיגם עם החוקר ו בשיחהאת גרסתו של כל אחד מהם  ,במקביל ,הסרט מביא

 נת שמיכה אנס אותה ומיכה טוען שאביב יזמה את המגע המיני.עשחזור הגרסה. אביב טו

שמוצבת בשירותים. כשאנחנו רואים את נסתרת מצלמה בלבסוף מודיע החוקר למיכה שהאירוע צולם 

 מה שצילמה המצלמה )העין השלישית( אנחנו מבינים שמיכה אכן אנס את אביב.



 9 

יכי קידום נוער, חנ 2006 שיעור חופשי 

 עפולה

חניכי קידום 

 נוער, עפולה

 

ת הספר לשלושה ימים. הוא מגיע לחנות אופניים כדי לתקן את ירוני ניר, נער אלים מסולק מב

פניים שלו. בעל החנות מסכים לקבל אותו לעבודה ובתחילה נותן לו לנקות אבק. כשבעל החנות והא

ל רוני מגיעה נערה לתקן את אופניה. רוני רוצה ידורים ומשאיר את החנות באחריותו שסיוצא ל

להרשים את ידידתו שבאה לבקרו ו"מתקן" את האופניים. הנערה יוצאת עם האופניים לכביש ונפגעת 

הוא מסתלק בזעם ולא לוקח אחריות על מעשיו. ידידתו ובתאונת דרכים. בעל החנות כועס על רוני 

שעליו לעשות שינוי. הוא חוזר לעבוד בחנות האופניים,  מסרבת לצאת איתו בגלל התנהגותו. רוני מבין

 חוזר לבית הספר, מבקש את סליחת המורות והמנהלת וחוזר לכיתתו.

 

ביה"ס התיכון   נמרוד פולונסקי 2006 בן בול רוצח כפול 

ע"ש אלון, 

 רמת השרון

  נער שהרג בשוגג את שכנתו מתבגר עם הסוד הנורא שחבוי בליבו.

 

ישיבת נווה  יונתן הירשהורן 2007 חורלבן בחלום ש 

 שמואל, אפרת

 

דניאל, שנערה שהכיר מתה ממנת יתר, מתנגד מאד לשימוש בסם. הוא מגלה כי יונתן, חברו מהישיבה, 

משתמש בסמים. הוא מנסה לשכנעו לוותר על הסם אך לא מצליח ויונתן מאושפז במוסד לנערים 

ברח מהמוסד הוא מחפש אחריו ומוצא אותו בבית  שנוטלים סמים. כשדניאל מקבל טלפון שיונתן

 קברות מנסה להתאבד. בסיום הסרט סוחר הסמים רוצח את יונתן. 

 

ביה"ס התיכון  מור אדרי 2007 שתי דקות של טירוף 

ויצ"ו קנדה, 

 נתניה

 

 תיעודי

לדמותה. הסרט מביא את סיפור הירצחה, על ידי בעלה, של זהבה יעקובי. אחיינה וגיסתה מעלים קווים 

מנהלת נעמ"ת, אורית עירן מדברת על אלימות של בעלים. הסרט עוקב, דקה אחרי דקה, אחר מהלך 

 יום הרצח והרצח עצמו בעזרת התיאור של הבעל הרוצח.

 במלאת שנה להירצחה מובאים מכתבים שנכתבו בידי ילדיה.

 

ת יאולפנת קרי מעיין הורנייאן 2007 הוציאה ממסגר נפשי 

 ארבע

 

שהוטרדה מינית )אולי נאנסה?(, מסרבת לדבר על מה שקרה. לאחר שנודע לה שחברתה עברה תמר, 

דבר דומה והצליחה להשתקם הוא פונה למרכז סיוע לנשים. לקראת סוף הסרט היא מצליחה ללכת שוב 

 בשביל שבו הוטרדה.

 

ביה"ס תיכון  אירית בנימין 2007 בובה ממוכנת 

הראשונים, 

 היהרצלי

לומות של תקיפת ילדה על ידי גבר. אחותה, תמר, מסרבת לדבר על כך ומסלקת את מיכל מיכל חווה ח

מדירתה. תוך כדי חיפוש באלבום התמונות המשפחתי מיכל מזהה את הגבר שמופיע בחלומותיה. תמר 

 טוענת שעיסוק בזה "יהרוס את המשפחה". לבסוף הן  הולכות ביחד אל המשפחה לדבר על כך.

 

ביה"ס כפר  י גורטלררוע 2007 כשר 

הנוער אשל 

 הנשיא

 מאבק בין שתי נשים על אהבתו של גבר מקדש את כל האמצעים וגורם לחציית כל הגבולות.
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אולפנת  מעין סבן 2007 לזכרו 

להב"ה, 

 קדומים

 

של מדריך צעיר בתנועת בני עקיבא להיות "ממלכתי" ולארגן עם חניכיו טקס לזכרו של  וניסיונותי

 בין כשהמציאות הישראלית טופחת על פניו...יצחק ר

המדריך עושה לחניכיו פעולה על רצח רבין ומעביר את המסר כי למען אחדות ישראל חייבים לגנות את 

הרצח. אחת האמהות מגיעה, מתנגדת לדברי המדריך שהנושא חשוב ולא מאפשרת לביתה לנסוע 

וס. בכיכר חילוני יורק עליהם ומאשים אותם חניכים מתאספים בתחנת האוטוב 3לאזכרה של רבין. רק 

ברצח רבין בשל היותם דתיים. חילונית שמגיעה מנסה לסלק אותם מהאנדרטה לרבין, בעזרת שוטר. 

מאחד הבתים שומעים בחדשות כי קבוצת דתיים ירקו על הקבר של רבין. פוליטיקאים מגנים את 

 מהתנועה. המדריך בכלא.הדתיים ואת הקבוצה. מבני עקיבא נמסר שהמדריך יסולק 

 

יה, יאולפנת צב רינה פדר 2007 לגעת בכוח 

 ירושלים 

 

שלה לרצות אותו. בשלב מסוים התחילה  תמספרת על התעללותו של בעלה והניסיונו האישה דתיי

ללמוד ג'ודו כדי להתחזק. בהמשך יזמה את גירושיה מבעלה. היא עלתה בדרגה בג'ודו והקימה אגודה 

מה לנשים שלא יכולות ללמוד הגנה עצמית בקבוצות מעורבות.  הסרט מספר על לאומנויות לחי

 הטכניקה בשיעורים והרציונאל שמאחורי הטכניקה.

 

ביה"ס עמי  טל בן אדיבה 2008 לכודים 

 אסף, בית ברל

בני נוער יוצאים למסיבת יום הולדת שם מסתבר כי אחד הנערים הוא רוצח סדרתי שרוצח במסיבה את 

 לקראת סיום הסרט מסתבר שהכול היה חלום של נערה שעומדת לצאת למסיבה עם החבר שלה.חבריו. 

 

ת חינוך יקרי נאור מנינגר 2008 פיאז'ה מתהפך 

דרור, צומת 

 דרור

 קבוצת נערים יוצאת נגד מנהל בית הספר שנוהג באלימות כלפי תלמידיו.

 

תיכון  תומר מייק 2006 עין שלישית 

הראשונים, 

 הרצלייה

 

מול חוקרים בתחנת המשטרה, וכל אחד מהם מביא את גרסתו בחדרים נפרדים אביב ומיכה יושבים 

 .נגד מיכה על תקיפה מיניתלאירוע שהתרחש בשירותי מועדון בו ביקרו ושבגללו הגישה אביב תלונה 

בסצנה קולנועית שהיא גם עם החוקר ו בשיחהאת גרסתו של כל אחד מהם  ,במקביל ,הסרט מביא

 נת שמיכה אנס אותה ומיכה טוען שאביב יזמה את המגע המיני.ער הגרסה. אביב טושחזו

שמוצבת בשירותים. כשאנחנו רואים את נסתרת מצלמה בלבסוף מודיע החוקר למיכה שהאירוע צולם 

 מה שצילמה המצלמה )העין השלישית( אנחנו מבינים שמיכה אכן אנס את אביב.

 

ית יאולפנת קר הונייאןמעיין  2007 הוציאה ממסגר נפשי 

 ארבע

 

תמר, שהוטרדה מינית )אולי נאנסה?(, מסרבת לדבר על מה שקרה. לאחר שנודע לה שחברתה עברה 

דבר דומה והצליחה להשתקם הוא פונה למרכז סיוע לנשים. לקראת סוף הסרט היא מצליחה ללכת שוב 

 בשביל שבו הוטרדה.

 

ף ביה"ס מקי אורי ששון 2009 כל הימים אתמול 

עמל, עמק 

 דחרו

הסרט חושף זיכרונות קשים של הגיבורה: התעלמות מצד הוריה, אונס ועוד באמצעות קטעי מחשבות 

 וזיכרונות.

 

ביה"ס אורט  גיל בלאקמן 2009 מעבר לדלת 

 אבין, רמת גן

 

 ילדים מתמודדים עם אביהם האלים. אחד הילדים בורח מהבית.
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ביה"ס אורט  אביבה חיימוביץ' 2009 הזכות להרוג 

מגדים, 

 כרמיאל

 

הסרט נפתח בקול דובר שאומר: "מי קובע מה טוב ומה רע"..."מי אנחנו שנחליט מי יזכה למות ומי 

 יזכה לחיות".

חייל מכוון רובה בעל כוונת טלסקופית אל ערבי המשחק עם בנו. אנחנו רואים את השניים דרך עינית 

לערבי "דם על הידיים". החייל מתלבט אם מותר לו הטלסקופ. הקול המלווה את הצילומים אומר כי 

 לקחת לילד את אבא שלו והאם מותר לו להחליט אם האדם יחיה.

מידי פעם נכנס צילום של אישה צעירה העומדת מעל קבר ולידה בנה הצעיר. ברקע קולו של קריין 

 חדשות המדבר על כשלון מבצע בלבנון.

ל "במלחמה כמו במלחמה" על רקע קול של יריה הסרט הקצר מאד מסתיים במשפט שאומר החיי

 והחשכת המסך.

 

תיכון פסגת  איתי ששון 2010 יצא מהקשרו 

 זאב, ירושלים

 

צור עובר התעללות בביה"ס אך לא מקבל תמיכה מהמורה שמסלקת אותו מהכתה. בר מתבקשת על ידי 

ר כדי שתוכל לצלם המנהלת לעזור לצור בלימודים. מתברר שהיא בקשה מהמתעללים להתעלל בצו

סרט למשרד החינוך על אלימות בבית הספר. בהקרנה של סרטה היא מדברת על רצונה לתת מקום 

 לאלה שאין להם מקום.

 

ביה"ס  רותם שור 2010 לחיות ולא להיות 

עמיאסף בית 

 ברל

ר . בת כתתו טל שרוצה לעזו  youtube-אחד הנערים שמתעללים באיתי מעלה את צילומי ההתעללות ל

לאיתי, נדחית על ידו בטענה שהכול באשמתו. איתי רואה כמה ילדים שמתעללים בילד אחר ומניס 

 אותם. הילד לא רוצה את עזרתו של איתי אך כשאיתי מזהיר אותו שתמיד יישאר לבד הילד קורא לו.

 

 תיכון רביבים בר סטפנסקי 2010 לחתוך 

 

ל, שהיה עד למעשה, מסרב לגשת למשטרה. הוא בתקרית שפורצת בגן ציבורי נתנאל דוקר נער. יוב

 מקבל מכות מהנער שדקר. בביה"ח הוא רואה את הנער הדקור ומשתכנע ללכת למשטרה.

אולפנת  מירי פרידמן 2010 עבר לא עבר 

, להב"ה

 קדומים

קושי ביצירת קשר עם בני המין השני. מידי פעם עולים בה זיכרונות של אלימות מילולית בין חרות ל

ואשה. בזכות חברתה שמשכנעת אותה לא לתת לעבר להשפיע עליה, היא עושה תפנית ביחסה אל  גבר

  נועם.

 

בית הספר  רועי ויסל 2010 פלאשבק 

לאומנויות 

תלמה ע"ש 

 ילין

כשגיא, מדריך בחדר כושר, פונה אל נועה המבקרת שם, מתעוררים בה מראות מהמסיבה בה גיא 

נה או מוכר סמים.  במקביל משולבים בסרט צילומים בהם נראית התחיל איתה ואח"כ ראתה אותה קו

נועה נאנסת על ידי גיא בחדר השירותים במכון הכושר. כשהיא מתעוררת נדמה לצופים שהכול היה 

 חלום אבל בסצנת הסיום נועה אומרת לחברותיה, בפנים מוכות, "נזכרתי".

 

 רוני ברזק 2010 צבעי התום 

 

 

ביה"ס הרב 

תחומי עמק 

 חרוד

 

 הסרט נפתח בסצנת אונס.

מצולמת באירועים שונים בחייה. )הסרט ברובו מצולם במצלמת כתף מה שנותן את   17-תום בת ה

התחושה שתום במעקב.( מידי שתי סצנות רואים ידיים של גבר שלעיתים נוהג באוטו שעוקב אחרי 

ב אחריה. בסצנה האחרונה ידי תום ולעיתים תולה תמונות שלה בחדרו. תום בורחת מהבית. האוטו עוק

 על תמונתה של תום. Vגבר מסמנות 
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בני קורמן, סהר  2011 לא לאלימות 

 מועלם, חגי קטנר

ביה"ס ויצ"ו 

ניר העמק, 

 עפולה

קליפ שמילותיו הן חלק מנאומו של רבין בעצרת בה נרצח. שלמה גרוניך כתב את המנגינה. מקהלת 

 רבין וצילומי אלימות. שבא שרה. על רקע המוסיקה צילומים של

ישיבת נווה  יותם סמט 2011 על שם סופו 

 שמואל, אפרת

דניאל, יתום מאב, מצטרף לחברים ויחד הם פורצים לדירות.  באחת הפריצות נפצע הדייר מכדור 

שנפלט. דניאל נשאר לעזור לו ונתפס על ידי השוטרים. במשפט מבקש הדייר להקל בעונשו של דניאל. 

 ים נראה דניאל עובד כמדריך שעוזר לנוער במצוקה.לאחר שלוש שנ

 

תיכון "אלון",  מור לוין 2011 פרבולה 

 רמת השרון

כלבו של צבי, מורה למתמטיקה בתיכון, נדרס. תלמידה באה אליו לשיעור פרטי ובוכה על הכלב. 

ות על בביה"ס הוא רואה שהתלמידה זייפה בכי מול מורה אחרת ומאשים אותה שזייפה גם את הדמע

כלבו. מספר תלמידים וביניהם התלמידה מאשימים אותו בהטרדה מינית שלה ומכים אותו בעת שהוא 

 מטייל בערב. 

 

תיכון פסגת  אלעד ששון 2011 שוטים של שותים 

 זאב, ירושלים

 תיעודי

בסרט ראיונות עם בני נוער ששותים אלכוהול. בני הנוער מספרים על הצורך במשקה, על ההגזמה 

יה, על אלימות והתנהגות מסוכנת בעקבות השתייה, איך הם מרמים את הוריהם ואת בית הספר בשתי

 ועוד. 

 

תיכון  שיר שוכמאכר 2011 ע'וי איסט יוסל 

"רוטברג", 

 רמת השרון

 תיעודי

ע שוכמאכר שנחטף בגיל שלוש על ידי סבו החרדי מידי הוריו, שחזרו 'סרט שעשתה בתו של יוסל

וגרמה לקרע  60-ו יורק לקהילה החרדית. הפרשה הסעירה את המדינה בשנות הבשאלה, והועבר לני

עמוק בין דתיים לחילוניים. הבת משחזרת את פרטי הפרשה דרך עיניהם של כל המעורבים בה: אביה 

סבתה של היוצרת ואנשים שהיו מעורבים בפרשה, ביניהם חרדים מהארץ בשכונה בה -ע, אמו'יוסל

 ע בחדר.'למד יוסל

 

אולפנת  יעל גוטליב 2006 בסייעתא דשמייא מונה באלא

, להב"ה

 קדומים

סרט הומוריסטי העוסק בעידו שנזרק מהישיבה. עידו מבקש מאלוהים שיחזיר אותו לישיבה, יעזור לו 

להתגייס לשייטת ושיסדר את יחסיו עם מעיין. ה"מלאך גבריאל" עוזר לעידו לראות אחרת את 

 הדברים... 

  

ביה"ס כפר  אסף עייני 2006 דע אל  

הנוער,אשל 

 הנשיא

נער חילוני הבוחן באלימות את צדקת אמונתו מול המתנגדים לתפיסת עולמו. הוא חוטף נערה דתייה 

 . בעזרתה הוא בוחן את כעסו כלפי  העולם בגלל מות אביו.ומנסה להכריח אותה להודות שאין אלוהים

 

אולפנת  רעות בר נצר 2006 לכתך אחרי 

 להב"ה,

 קדומים

 על רקע פינוי הישובים רחלי נזכרת כיצד הגיעה, כאשה צעירה, אל הישוב בו היא גרה כיום.

 הסרט מביא את ימיה הראשונים בישוב, כיצד סירבה לגור במקום המבודד עד שחלה התפנית בליבה.

 

אולפנת  רעות מילצקי 2011 ברית שלום 

להב"ה, 

 קדומים

של אביו  הריון אך רועי אינו רוצה בילד. הוא מגיע לארץ להלוויאשתו של רועי מודיעה לו שהיא בה

איתו היה בנתק ארוך משום שחזר בשאלה. בזמן השבעה, בבית הוריו, הוא עובר מהפך. בסיום הסרט 

 הוא נראה בברית של בנו.
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תיכון  שיר שוכמאכר 2011 וי איסט יוסלע 

"רוטברג", 

 רמת השרון

 תיעודי

ע שוכמאכר שנחטף בגיל שלוש על ידי סבו החרדי מידי הוריו, שחזרו 'סרט שעשתה בתו של יוסל

וגרמה לקרע  60-בשאלה, והועבר לניו יורק לקהילה החרדית. הפרשה הסעירה את המדינה בשנות ה

עמוק בין דתיים לחילוניים. הבת משחזרת את פרטי הפרשה דרך עיניהם של כל המעורבים בה: אביה 

ת ואנשים שהיו מעורבים בפרשה, ביניהם חרדים מהארץ בשכונה בה סבתה של היוצר-ע, אמו'יוסל

 ע בחדר.'למד יוסל

 

ביה"ס  נועם גוסקוב 2005 90סבתא בשקל  הדורות בין

לאומנויות 

תלמה ע"ש 

 ילין, גבעתיים

 ילדה שמחפשת דרך לזכור את סבתה הגדולה שמתה.

 

משה שטיינברג,  2005 מדור לדור 

 אלחנן לוי

ישיבת נוה 

 ל, אפרתשמוא

 נער אתיופי נקרע בין המסורת מבית אבא להלכה אותה הוא לומד בישיבה.

עירוני א'  אמנון דירקטור 2008 יידיש למתחילים 

לאומנויות, 

 ת"א

הסרט מלווה את מרכז החייאת היידיש בתל אביב. פגישה עם אנשים המוצאים בעשייה זו שליחות של 

 ישראלית.שימור זהות תרבותית המשמעותית לתרבות ה

 

אולפנת  מוריה עראמי 2009 כל משבריך 

להב"ה, 

 קדומים

 

תלמידת מגמת תיאטרון נאלצת לארח את סבתה בביתה כשזאת באה לגור עם משפחתה. הסבתא חווה 

סיוטים עקב אירועי השואה ומספרת לנכדתה את שעבר עליה. הנכדה מתחברת למונולוג שהיא עושה 

בתה. למשפחה קשה עם הסבתא אבל כשהאם רוצה להעבירה במסגרת לימודיה, דרך הסבל של ס

 למוסד הנערה מתנגדת.

 

ביה"ס ריגלר,  זיוה מולו 2009 מבצע סבתא 

 נתניה

 הסרט עוקב אחרי איש צעיר שמטפל במסירות רבה ובהומור בסבתו ובחברתה.  

 

שירה חיימוביץ,  2011 גפילטעפיש 

 עומר בן שחר

קמפוס 

 "אריסון" ת"א

בתא שמתקרבת לדת ורוצה שבתה תעבור תהליך זהה. הנכדה מתעדת את המאבק ביומנה. מאבק בין ס

 כשהאם קוראת ביומן היא מבינה שעליה ללכת לקראת אמה.

 

אלעד בן העשר מתכונן בהתרגשות לביקור של סבו. אבל כשמגיע הסב מתברר שהוא חולה באלצהיימר  אולפנת עפרה תאיר בר אור 2011 משחק זכרון 

 יכול לשתף פעולה עם אלעד. אלעד המתוסכל כועס על סבו ואינו רוצה להיות בחברתו. ואינו

 

תיכון  דנה ברק 2011 שחמט 

 אוסטרובסקי,

 רעננה

דני מגלה שהסיפור של סבו, שבזכותו הדליק משואה, הוא שקר. הסב מספר לדני את הסיפור האמיתי. 

ושה חברתו שרון. דני מצליח להתפייס עם דני מאוכזב מסבו אך מוחק כתבה על הסיפור האמיתי שע

 סבו.

 

עירוני תיכון  יואב אבידן 2008 קיפוד אכל נחש בין המינים

 תל אביב 'א

התבגרותו של נער, דרך השתתפות בתוכנית ריאלטי הזויה, בה הוא נאלץ להתמודד עם "מציאות" שלא 

 סאטירה. -מתאימה לו
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תיכון "בליך"  מיכל דניאלי 2008 משחק 

 ת גןרמ

 נערה שמשתתפת בסרט מגלה דרך העבודה על הדמות והעלילה דברים משמעותיים על עצמה.

 

תיכון  תומר שנן 2008 על קו המים 

 "ראשונים"ה

 היהרצלי

 בחור מופנם ובודד מקבל אהבה ותשומת לב מידידו ההומוסקסואל ומתמודד עם רגשותיו.

 

תיכון  יותם קניספל 2008 עץ או פלי 

 "ראשונים"ה

 יהיהרצל

 למותם. , מה שמביאסרט אבסורדי על שרשרת טעויות בין צעירים מאוהבים

 

 This is my story 2008 ביה"ס  מור קורן

לאומנויות 

תלמה ע"ש 

 ילין, גבעתיים

ביומן אישי וחושפני מחלקת הגיבורה עם הצופים ועם הוריה את כוונותיה להתחתן עם ידידה הטוב, 

דן במוסכמות החברתיות המרכיבות את זהותנו ובאפשרות לצאת נגדן למרות גילה הצעיר. הסרט 

 ולמצוא את הבחירה האישית המתאימה.

ביה"ס ויצ"ו  טל חיטקין 2009 נועה של הים 

 הדסים

לא מוצאת את מקומה בקרב הבנות ומסתובבת רק עם הבנים. כשבנות המצווה  12 –נועה בת ה 

 בר בקרב הבנים.צריכות לעמוד על הבמה עם שמלה, נוצר מש

 

ביה"ס התיכון  יונתן ויינשטיין me 2009 -אני  

ע"ש אלון, 

 רמת השרון

 הסרט מביא את לבטיו של ניר, נער מתבגר, אודות מקומו בחברה וקשיו עם בנות המין השני.

 לאורך הסרט כולו, עד הסצנה האחרונה, לא רואים את הגיבור. 

 

אולפנת  מירי פרידמן 2010 עבר לא עבר 

 להב"ה

 קדומים

קושי ביצירת קשר עם בני המין השני. מידי פעם עולים בה זיכרונות של אלימות מילולית בין חרות ל

גבר ואשה. בזכות חברתה שמשכנעת אותה לא לתת לעבר להשפיע עליה, היא עושה תפנית ביחסה אל 

  נועם.

 

ביה"ס כפר  נטלי חג'ג' 2006 דרך העיניים שלי בית ספר

הנוער,אשל 

 נשיאה

 תיעודי.

יוצרת הסרט נערה בכתה י"ב, תיעדה את חייה בבית הספר מיום הגיעה אליו. בסרט מתוארים יחסיה 

 החברתיים  כפי שראתה אותם על רצף השנים.

 

בית חינוך  ענת אורן 2006 חינוך חינם 

תיכון ע"ש 

ברל כצנלסון, 

 כפר סבא

 

ייניה תעודת הבגרות ולא החינוך לערכים. הסרט מעביר ביקורת נוקבת על מערכת החינוך שבראש מע

המורים בסרט מדברים על ערכים אך מחנכים ללא ערכים ומטיפים לתלמידים להתעסק רק בבחינות 

 ובציונים.

סטוריה שניסתה לעסוק באקטואליה, התלמידים מגבים את המנהלת יכשהמנהלת מפטרת מורה לה

 סטוריה.יהבגרות בה וטוענים שהמורה מעלה בתפקידה שהוא להכינם לבחינת

 

קרית חינוך  נאור מנינגר 2008 פיאז'ה מתהפך 

דרור, צומת 

 דרור

 

 קבוצת נערים יוצאת נגד מנהל בית הספר שנוהג באלימות כלפי תלמידיו.
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עירוני תיכון  יואב אבידן 2008 קיפוד אכל נחש 

 תל אביב 'א

ה הוא נאלץ להתמודד עם "מציאות" שלא התבגרותו של נער, דרך השתתפות בתוכנית ריאלטי הזויה, ב

 סאטירה. -מתאימה לו

 

 "הרצוגתיכון " נופר יעקב 2010 להיות עצמך 

 חולון

 

יוצרת הסרט מראיינת תלמידים, מורים והורה בבית הספר הדמוקרטי בחדרה. נחשפים העקרונות 

עוסק גם בהשפעתו  עליהם מבוסס בית הספר, היחסים בין הצוות לתלמידים ותחושות התלמידים. הסרט

 של החופש הניתן בבית הספר על התלמידים.

 

תיכון פסגת  איתי ששון 2010 יצא מהקשרו 

 זאב, ירושלים

 

צור עובר התעללות בביה"ס אך לא מקבל תמיכה מהמורה שמסלקת אותו מהכיתה. בר מתבקשת על 

צור כדי שתוכל לצלם ידי המנהלת לעזור לצור בלימודים. מתברר שהיא בקשה מהמתעללים להתעלל ב

סרט למשרד החינוך על אלימות בבית הספר. בהקרנה של סרטה היא מדברת על רצונה לתת מקום 

 לאלה שאין להם מקום.

 

תיכון עירוני  אור דבירי 2011 אילנה דיין 

 ט' תל אביב

 תיעודי

בודתה העתונאית אילנה דיין חוזרת אל התיכון בו למדה ואל שכונת ילדותה. היא מדברת על ע

 כעתונאית ועל האג'נדה המקצועית שלה. מדברת על מהו חינוך בעיניה ועל האג'נדה הערכית שלה.

 

תיכון "אלון",  מור לוין 2011 פרבולה 

 רמת השרון

כלבו של צבי, מורה למתמטיקה בתיכון, נדרס. תלמידה באה אליו לשיעור פרטי ובוכה על הכלב. 

י מול מורה אחרת ומאשים אותה שזייפה גם את הדמעות על בביה"ס הוא רואה שהתלמידה זייפה בכ

כלבו. מספר תלמידים וביניהם התלמידה מאשימים אותו בהטרדה מינית שלה ומכים אותו בעת שהוא 

 מטייל בערב. 

 

חניכי קידום נוער,  2006 דם חם גבולות

 גבעת אולגה

חניכי קידום 

נוער, גבעת 

 אולגה

 פשע לבין בני חבורתו שרוצים חיים שונים.מאבק בין מנהיג הרסני שמעורב ב

 

ישיבת נווה  יונתן הירשהורן 2007 לבן בחלום שחור 

 שמואל, אפרת

 

דניאל, שנערה שהכיר מתה ממנת יתר, מתנגד מאד לשימוש בסם. הוא מגלה כי יונתן, חברו מהישיבה, 

במוסד לנערים  משתמש בסמים. הוא מנסה לשכנעו לוותר על הסם אך לא מצליח ויונתן מאושפז

שנוטלים סמים. כשדניאל מקבל טלפון שיונתן ברח מהמוסד הוא מחפש אחריו ומוצא אותו בבית 

 קברות מנסה להתאבד. בסיום הסרט סוחר הסמים רוצח את יונתן.

 

אולפנת  מעין סבן 2007 דרך מוצא 

להב"ה, 

 קדומים

 

ול כיתתי עוד טרם מלאה שנה דניאלה רבה עם אמה משום שהיא לובשת חולצה צבעונית לקראת טי

למות אחותה. כשהיא יוצאת לטיול אמה נפרדת ממנה ביובש. דניאלה מקנאה בחברתה על הפרידה 

החמה בינה לבין אמה. במהלך הטיול היא רבה עם חברה אחרת. דניאלה משכנעת שתי חברות לצעוד 

ה החברה שדניאלה רבה במסלול נפרד. הן הולכות לאיבוד. כששתי החברות הולכות לשירותים מגיע

איתה ומתפתחת ביניהן שיחה אינטימית על אחיות. הילדה משאילה לדניאלה את הסוללה של הטלפון 

 שלה כדי שתוכל להתקשר. כשדניאלה מגיעה הביתה היא נפגשת בחום עם אמה.
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ביה"ס כפר  רועי גורטלר 2007 כשר 

הנוער אשל 

 הנשיא

 מקדש את כל האמצעים וגורם לחציית כל הגבולות.מאבק בין שתי נשים על אהבתו של גבר 

 

ביה"ס כפר  אילת קציר 2007 כאן מכבסים 

הנוער אשל 

 הנשיא

 

צעיר הופך למנהיג בזכות הופעה חריגה )עירום(. הוא מביא את כל הכביסה שלו למכבסה. המכבסה 

ה מסופר הסיפור( דרכ -שודדים תןקפים אותו ליד המכבסה. )עונה לשאלות המראיינת -נפרצה ונשדדה

לא נותרו לו אלא בגדיו שלגופו איתם הוא יושב במשך שבועיים בביתו. כשהוא הולך עירום לקנות 

 בגדים האנשים ברחוב מתפשטים גם הם לאות הזדהות והולכים אחריו.

 

ביה"ס  אוריין גל 2007 כאן גרים בכייף 

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ילין גבעתיים

 

טה להחליף את משפחתה כדי להיחלץ מבדידותה, אך ממהרת לחזור אליהם משל הזוי על אישה שמחלי

 ומגלה את היופי במקום שאליו היא שייכת.

כשאם המשפחה  נכנסת הביתה עם קניות, הבית מלוכלך, הטלוויזיה רועשת וכולם אדישים כלפיה. היא 

ם שוטפים". מחפשת משפחה חדשה אצל אדם שהקים חברה למשפחות חדשות: "השכרת משפחה לחיי

היא מגיעה לבית המשפחה החדשה ומגלה כי המנהגים החדשים של "הכל פרפקט" זרים לה והיא 

 בורחת לביתה ומשתלבת במנהגי בני ביתה.

 

תיכון בן צבי  גל סובול 2007 במרחק נגיעה 

 קרית אונו

נותיה, מביא נערה מתבגרת בבית דתי נמשכת ליצירה אמנותית. הקרע בין הערכים שלפיהם חונכה ורצו

 אותה למצוא דרך ייחודית להתמודד עם השינוי.

בתערוכה  תאוריה נפגשת בתערוכה בשינקין, אליה נסעה למרות רצונם של הוריה, עם מאיה שמתעניינ

כמוה. אביה כועס עליה משום שהיא מתחברת למאיה ולעולם ההבלים. אמה מתנגדת להשתתפותה 

ור ונעשית מתירנית יותר בהופעתה. אביה לא מאפשר לה בתערוכה. בהשפעת מאיה היא מתמידה בצי

 ללכת לפתיחת התערוכה.

 

אולפנת  מעין סבן 2007 לזכרו 

להב"ה, 

 קדומים

 

של מדריך צעיר בתנועת בני עקיבא להיות "ממלכתי" ולארגן עם חניכיו טקס לזכרו של  וניסיונותי

 יצחק רבין כשהמציאות הישראלית טופחת על פניו...

ושה לחניכיו פעולה על רצח רבין ומעביר את המסר כי למען אחדות ישראל חייבים לגנות את המדריך ע

הרצח. אחת האמהות מגיעה, מתנגדת לדברי המדריך שהנושא חשוב ולא מאפשרת לביתה לנסוע 

חניכים מתאספים בתחנת האוטובוס. בכיכר חילוני יורק עליהם ומאשים אותם  3לאזכרה של רבין. רק 

ן בשל היותם דתיים. חילונית שמגיעה מנסה לסלק אותם מהאנדרטה לרבין, בעזרת שוטר. ברצח רבי

מאחד הבתים שומעים בחדשות כי קבוצת דתיים ירקו על הקבר של רבין. פוליטיקאים מגנים את 

 הדתיים ואת הקבוצה. מבני עקיבא נמסר שהמדריך יסולק מהתנועה. המדריך בכלא.

 

 "אלון"תיכון  דרניצן  2007 סימפטום בדוי 

 רמת השרון

 

 נדב עושה בדיקות לגבי משמעות מושגים בחיים האמיתיים.

ניקיון" על ידי  תהוא בודק את משמעות המושג "קלפטומניה" על ידי גנבה מחנות את המושג "אובססיי

עבודות ניקיון אצל חברתו. את המושג "מאניה דפרסיה" הוא בוחן במסיבה באמצעות סיפורי מוות 

מספר הגורמים לתחושות דיכאון אצל החוגגים. חברתו הדס מבקשת ממנו לעזוב אותה עד  שהוא

שיעשה "סדר" בחייו. נדב שבביתו קופסאות עם שמות בחורות עושה גם קופסה להדס ולבסוף מגיע 

 אליה עם חפציו.
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ישיבת נוה  רעי הללה 2008 כמו בסרטים 

 שמואל, אפרת

 בבנק שבו עובד אביהם משום שזה  אינו משלם מזונות.ילדים ממשפחה גרושה מתכננים שוד 

 

תיכון  אייל רש 2008 יריד התה 

לאומנויות 

תלמה ע"ש 

 גבעתיים ,ילין

 סרט פיוטי, סוריאליסטי על אישה המנסה לפרוץ מוסכמות חברתיים.

 

אביגיל מרמרי,  2009 קול קטן 

 נועה שמי

קמפוס אריסון 

לאומנויות, תל 

 אביב

 

 

לדים הבורחים מהבית אל העיר הגדולה תל אביב. המפגשים המקריים במשך היום רק מסע של שני י

 מעלים את געגועיהם הביתה. האם גם זו בחירה?

 

ביה"ס התיכון  שחר אברהמי 2009 למד 

 בליך, רמת גן

 

מערכת יחסים שנרקמת בין מורה לנהיגה לתלמידיו ובין אלה לבין עצמם. בעקבות תקר בגלגל, לפני 

מבחן הרישוי, התלמידים מתנהגים בתוקפנות. כל התלמידים עוברים את מבחן הרישוי אף שחלק מועד 

 מהם נוהגים גרוע. ברקע כתוביות עם מספר ההרוגים בתאונות הדרכים.

 

כפר הנוער,  אריאל רז 2009 האבא של הפועל 

 אשל הנשיא

אבד בשריפת עצמו לאחר הסרט מביא את סיפורו של אוהד מושבע של הפועל באר שבע שניסה להת

 אחד ההפסדים של הקבוצה.

 

ביה"ס ויצ"ו,  אדיסו יוסף 2009 בוחן עליון 

 הדסים

נער ממוצא אתיופי מפוטר מעבודתו בבית הקפה. הוא פורץ למקום ומתחבא מאנשי הביטחון בבית 

 הכנסת. הרב לא מסגיר את הנער ומזמין אותו לשיעור. הנער מתחיל בדרך של חזרה בתשובה.

 

תיכון קציר  רעות גנץ 2010 מציצים 

 רחובות

יניב הוא צלם פראצ'י. הסרט מלווה אותו בעבודתו בשטח ובעיתון. יניב מדבר על היחסים בין הצלם 

 למצולם, לגבולות ולתפיסת התפקיד שלו.

 

תיכון פסגת  איתי ששון 2010 יצא מהקשרו 

 זאב, ירושלים

 

מיכה מהמורה שמסלקת אותו מהכתה. בר מתבקשת על ידי צור עובר התעללות בביה"ס אך לא מקבל ת

המנהלת לעזור לצור בלימודים. מתברר שהיא בקשה מהמתעללים להתעלל בצור כדי שתוכל לצלם 

סרט למשרד החינוך על אלימות בבית הספר. בהקרנה של סרטה היא מדברת על רצונה לתת מקום 

 לאלה שאין להם מקום.

 

 All - in 2011 ביה"ס הרב  יגבי אלנקר

תחומי 

ה"עמית", 

 ראשל"צ

דניאל מהמר בפוקר, בתחילה כדי לצבור כסף לניתוח שעל אימו לעבור, ואח"כ משום שהפך למהמר 

כפייתי. הוא מנצח בטורניר פוקר ובדרך נשדד. מסתבר שזה היה חלום. הוא הולך לטורניר האמיתי עם 

נראה בביה"ח, ליד חדר הניתוח, זורק על  שני תיקים זהים ומסתבר שגם זה חלום. בסיום הסרט הוא

 הרצפה את הז'יטון שהחזיק.

 

ישיבת נווה  שי כהן 2011 והארץ לעולם עומדת 

 שמואל, אפרת

דור עובד ללא סוף בחברת סטרט אפ. אדם זר מתריע בפניו כי עליו להאט את הקצב. הוא לא מצליח 

 לו עם בלונים. למכור את החברה. כשהוא יוצא מהמשרד אישתו וילדו מחכים
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קמפוס  פוקר-עידו בחר  2011 חברות בקליק 

 אריסון, 

 תל אביב

נער בודק את הקשר בין חברות למחשבים. הוא מברר את המושג חברות דרך חבריו של סבא שלו 

 ודרך הפייסבוק. מדבר על הסכנות בפייסבוק ואיזה דברים הפייסבוק לא יוכל להחליף.

אולפנת  כהן רעות 2011 כבלים מודרניים 

להב"ה, 

 קדומים

נערה והסובבים אותה מתנהלים בחיים הנשלטים על ידי אמצעי תקשורת. את יחסיה החברתיים היא 

 היא מנתקת את כבל החשמל בבית כדי לגרום לשינוי. המנהלת בעזרת המחשב. בייאוש

בני קורמן, סהר  2011 לא לאלימות 

 מועלם, חגי קטנר

ביה"ס ויצ"ו 

ניר העמק, 

 ולהעפ

קליפ שמילותיו הן חלק מנאומו של רבין בעצרת בה נרצח. שלמה גרוניך כתב את המנגינה. מקהלת 

 שבא שרה. על רקע המוסיקה צילומים של רבין וצילומי אלימות.

ישיבת נווה  יותם סמט 2011 על שם סופו 

 שמואל, אפרת

ריצות נפצע הדייר מכדור דניאל, יתום מאב, מצטרף לחברים ויחד הם פורצים לדירות.  באחת הפ

שנפלט. דניאל נשאר לעזור לו ונתפס על ידי השוטרים. במשפט מבקש הדייר להקל בעונשו של דניאל. 

 לאחר שלוש שנים נראה דניאל עובד כמדריך שעוזר לנוער במצוקה.

 

תיכון פסגת  אלעד ששון 2011 שוטים של שותים 

 זאב, ירושלים

 תיעודי

ר ששותים אלכוהול. בני הנוער מספרים על הצורך במשקה, על ההגזמה בסרט ראיונות עם בני נוע

בשתייה, על אלימות והתנהגות מסוכנת בעקבות השתייה, איך הם מרמים את הוריהם ואת בית הספר 

 ועוד.

 

תיכון  אלי הוכנברג 2011 הרומן שלי עם אנה 

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ילין, גבעתיים

 תיעודי

ך אישי של התפתחות האנורקסיה שלה עצמה. הסרט מצולם בסגנון היוצרת עוקבת אחר תהלי

"מחוברות" בו המראיינת מראיינת את עצמה ומעלה את התובנות והמחשבות שיש לה על התדרדרות 

 שעברה, על דרכי ההתמודדות שלה ועל האנשים שעזרו לה לקבל את עצמה ולהיאבק על הישרדותה.

  

ן ע"ש תיכו עדי שוורץ 2005 באני גזענות

 כ"סרבין, 

 אלגוריה סוריאליסטית על תהליך הסתה חברתי כנגד ארנבים ובעד השמדתם.

 

רק מלאכים נקטפים  

 ביום הכיפורים

ביה"ס ניר  אלונה גולדין 2009

 העמק, עפולה

 

הסרט מביא את סיפורם של הישובים כפר תבור ושיבלי לאחר מותה של טל זינו מכפר תבור, ביום 

כים שנגרמה על ידי נער משיבלי. ניסיון רגיש לבדוק איך ממשיכים הלאה בחיי כיפור, בתאונת דר

 השכנות של שתי הקהילות.

 

גיל 

 ההתבגרות

ישיבת נוה  איתי יחזקאלי 2005 אנחנו שנינו

 שמואל, אפרת

 יחסים של ידידות ומשבר בין נער דתי לנער חילוני.

עתר שחור, ארז  2005 עד הקצה 

 סומר

ישיבת נוה 

 , אפרתשמואל

 התמודדות של נער שמאלני החי בהתנחלות ביש"ע, עם חוסר סובלנות וניסיונות השתקה של הסביבה.

 

תיכון  תמר לויט 2005 הילד שצעק זאב 

לאומנויות 

תלמה ע"ש 

 ילין, גבעתיים

 דרמה קומית המתארת התפוררות של משפחה בורגנית.
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ביה"ס עמק  גיל כנר 2005 ללא מוצא 

החולה, כפר 

 וםבל

 נער המתמודד עם אובדן ושכול מנסה להתבגר על רצונו להתאבד.

 

ביה"ס עמק  אור וולסטר 2005 אלוף משנה במילואים 

החולה, כפר 

 בלום

 נתק בין אב לבתו על רקע הקריירה  הצבאית התובענית של האב. הנתק אינו מאפשר להם להבין 

 אחד את השני בשעת משבר.

 

תיכון ע"ש  הדר מורן 2005 בצפורניים 

אלון, רמת 

 ןהשרו

 מחשבות של נער מתבגר המרגיש זר לעצמו ומחפש נפש קרובה.

 

 Fucking Cinderella 2005 תיכון  יעל דהן

ראשונים, ה

 היהרצלי

כדי להשלים עם עצמה חייבת ענבל להבין שעל מנת להיות יוצא מן הכלל, אתה חייב להיות חלק מן 

 י.הכלל. השינוי יבוא מהמקום הלא צפו

 

תיכון  אפרת רסנר 2005 מגירת ההפתעות 

לאומנויות 

תלמה ע"ש 

 ילין, גבעתיים

 ילד שסבתו מאושפזת בבית החולים מנסה להצילה בדרך מיוחדת.

 

ביה"ס  רועי בוגט 2005 הסרט של דן 

הימלפרב, 

 מעלה אדומים

 

בניסיונות ליצירת נער שמילדות מכור לצפייה בקלטות וידיאו לא מפתח מיומנויות חברתיות ונכשל 

 קשר.

 

משה שטיינברג,  2005 מדור לדור 

 אלחנן לוי

ישיבת נוה 

 שמואל, אפרת

 נער אתיופי נקרע בין המסורת מבית אבא להלכה אותה הוא לומד בישיבה.

 

דורון אדרואין,  2005 כללי המשחק 

 יפתח מוטעי

ביה"ס עמק 

החולה, כפר 

 בלום

שכופה אותם עליה. חברותיה לכתה מסרבות להאמין מתבגרת מקיימת יחסי מין עם חבר לכתה 

 לסיפורה ומנדות אותה.

 

ביה"ס גורדון  נועם אורן 2005 חבורת קרוקר 

לאמנויות, 

 יהיהרצל

 תלמיד כתה י' מצטרף לחבורה שפועלת באלימות וזונח את חבריו.

 

ביה"ס  דניאל דפני 2005 חלומות נעורים 

לאומנויות 

תלמה ע"ש 

 ילין, גבעתיים

 תבגרת בת קיבוץ מתעמתת עם אמה ילידת הקיבוץ על החיים בקיבוץ והרצון לצאת ממנו.מ

 

אלי שלום, כפיר  2006 ארוכה הדרך לחופש 

 לגזיאל

בי"ס תיכון 

עירוני 

טכנולוגי דור, 

 היהרצלי

 .מאבקו של נער שהסתבך בסחר בסמים. הנער  מנסה לצאת מעולם הפשע לעולם של עבודה ולימודים
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יצהר הופמן, יונתן  2006 ר לספרבקש 

 ברנשטיין

 הישיבת נוו

 שמואל, אפרת

 מערכת יחסים בין מדריכה בצופים, חילונית, לבין נער דתי המוצאים שפה משותפת.

 

חניכי קידום נוער,  2006 דם חם 

 גבעת אולגה

חניכי קידום 

נוער, גבעת 

 אולגה

 שרוצים חיים שונים.מאבק בין מנהיג הרסני שמעורב בפשע לבין בני חבורתו 

 

 נוערה כפר אסף עייני 2006 דע אל 

 אשל הנשיא

נער חילוני הבוחן באלימות את צדקת אמונתו מול המתנגדים לתפיסת עולמו. הוא חוטף נערה דתייה 

 . בעזרתה הוא בוחן את כעסו כלפי  העולם בגלל מות אביו.ומנסה להכריח אותה להודות שאין אלוהים

 

ניכי קדום נוער, ח 2006 המאפייה 

 רחובות

חניכי קידום 

 נוער, רחובות

 

 תיעודי.

מאפייה ברחובות שמשמשת מרכז תמיכה לנוער מהסביבה הבא לשוחח עם העובדות במקום על בעיותיו 

 האישיות. בסרט נחשפים סיפורים קשים של נוער במצוקה.

 

מקיף עמל  נועה ורד 2006 זוג או פרט 

 עמק חרוד

 

 תיעודי.

צריכות חבר כדי להיות מאושרות? איך "מתחילים" עם בן המין השני? נוסף לכל זה הסרט האם בנות 

 עוסק גם במראה שלנו, בדיאטות ובהערכה עצמית.

 

ביה"ס מקיף  מאי לצטר 2006 מי הזיז את הגבינה שלי 

עמל, עמק 

 חרוד

 

היא רוצה לעשות. לחוצה מאד מכך שהיא עומדת לסיים את ביה"ס ועליה להחליט מה  17.5רוני בת ה

כשחברותיה שמחות עם סיום הלימודים וקבלת המנילה מהצבא היא כועסת עליהן.  עליה להחליט אם 

תלך לצבא או לשנת שירות. ההחלטה קשה לה  היא מחליטה לקחת פסק זמן ולעשות את הסרט "מי 

 הזיז את הגבינה שלי" כשמו של הספר שעוסק בזרימה עם שינויים.

 

טליה זעפרני, קרן  2006 תמסלול האשליו 

 טובול

ביה"ס ע"ש 

זיו ומרקס, 

 ירושלים

 

 תיעודי.

טליה זעפרני ואביה מספרים על רצונה, מילדות, להיות לדוגמנית. הם השקיעו כסף רב בהפקת "בוק" 

בחברה שהבטיחה לטליה עתיד מקצועי בתחום. לאחר חודשים הסתבר  להם כי החברה הונתה אותם 

 .הדוגמנות וטליה התפכחה מחלום

 

כפר הנוער ניר  מור אלינו 2006 מעבר לקשת 

 העמק, עפולה

 

 תיעודי.

סיפר על נטייתו המינית למשפחתו ולבני כיתתו. במהלך השנים עבר כש 16גידי יצא מהארון בן 

מספרים על אופיו ועל השינוי שעשו ביחסם כלפי  והתעללות מילולית מצד הילדים האחרים. חברי

גידי הקים קבוצת מנהיגות לנוער גאה בעיר מגוריו. הוא בא אל נערים  , בזכותו.הומואים ולסביות

כתובית: "העולם שלנו מלא בהומוסקסואלים שמיואשים ממצבם ומפיח בהם תקווה. הסרט מסתיים 

 בגוונים, צבעים ואנשים השונים זה מזה. כולם ביחד מתחברים לקשת אחת שלמה, צבעונית ומיוחדת."

 

ת יאולפנת קרי יוכי פכל 2006 סיםנבנית מרסי 

 ארבע

 נערה מיואשת ממצבה מתעמתת עם הוריה, עם מורתה ועם חברותיה.
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תיכון  תומר מייק 2006 עין שלישית  

הראשונים, 

 היהרצלי

 

מול חוקרים בתחנת המשטרה, וכל אחד מהם מביא את גרסתו בחדרים נפרדים אביב ומיכה יושבים 

 .נגד מיכה על תקיפה מיניתועדון בו ביקרו ושבגללו הגישה אביב תלונה לאירוע שהתרחש בשירותי מ

בסצנה קולנועית שהיא גם עם החוקר ו בשיחהאת גרסתו של כל אחד מהם  ,במקביל ,הסרט מביא

 נת שמיכה אנס אותה ומיכה טוען שאביב יזמה את המגע המיני.עשחזור הגרסה. אביב טו

שמוצבת בשירותים. כשאנחנו רואים את נסתרת מצלמה בלם לבסוף מודיע החוקר למיכה שהאירוע צו

 מה שצילמה המצלמה )העין השלישית( אנחנו מבינים שמיכה אכן אנס את אביב.

 

תיכון היובל,  לימור זלוביץ 2006 לאב קאט 

 יהיהרצל

חתול רחוב שהוא למעשה נער, מתאהב בנערה שלא מחזירה לו אהבה. הוא פונה למשהי שיכולה לעזור 

 , הולך לתחרות יופי ומנסה להסתיר את היותו חתול  אך לא נבחר ולבסוף חוזר להיות חתול.לו

 

ביה"ס  ליאם חיימוביץ' 2007 אשליות 

טשרניחובסקי, 

 נתניה

 

 תיעודי

"במקום שאין דמיון אין אימה". חבורת נערים שתחביבם מלחמות חרבות. בסרט הסבר על מה שזה 

באים כדי לנצח, יציאה מהשגרה( סיכונים. המרואיינים מדברים על עושה לשחקנים )נכנסים לדמות, 

הדמות איתה הם יוצאים למשחק התפקידים, מראיינים פסיכולוגים על המשחק. מי הם אלה שמשחקים? 

ילדותיים? אוהבי סיכונים? הרפתקנים? השחקנים בונים לבד את הדמויות שלהם. בעקבות המידע 

 קב"ט בדימוס על סטיגמות לקראת השירות הצבאי.שצהל לא מגייס אותם ראיון עם 

 

ביה"ס מקיף  מורן שמשון 2007 שחר 

עמל, עמק 

 חרוד

הסרט נע בין תמונות צבעוניות לתמונות בשחור/לבן. העלילה כולה נעה בין חלום למציאות. מתערבבות 

ות החלומות. בה תמונות של חלומות של שחר אודות נערה בה הוא מאוהב לבין התנהלותו בחיים בעקב

 האם הנערה היא דמיון או הזיה? 

 

תיכון  יעל חסיד 2007 הרומן שלי עם וודי אלן 

הראשונים, 

 הרצליה

 

עפ"י ההצגה הרומן שלי עם אנני. הקבלה בין הטקסט של ההצגה לבין הקורה במציאות. יולי ויוני הם 

וני לחזור אליה, הוא מודיע שמצא זוג. בסרט נראית יולי בטיפול, בפגישה עם הוריו של יוני. מבקשת מי

עבודה באילת והיא מסתלקת. עם סיום ההופעה, כשהמסך יורד נראה יוני מגיע אל חדר ההלבשה. 

 ההקבלה בין שתי היצירות מעניינת מאד.

 

ביה"ס  דניאל וייסמן 2007 נור 

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ילין, גבעתיים

אליהם היא הולכת ובביתה. האם היא מצליחה לממש מהלך יומה של נערה. היא מצולמת בכל המקומות 

 את עצמה?  

 

 

אולפנת  מעין סבן 2007 דרך מוצא 

להב"ה, 

 קדומים

 

דניאלה רבה עם אמה משום שהיא לובשת חולצה צבעונית לקראת טיול כיתתי עוד טרם מלאה שנה 

ה על הפרידה למות אחותה. כשהיא יוצאת לטיול אמה נפרדת ממנה ביובש. דניאלה מקנאה בחברת

החמה בינה לבין אמה. במהלך הטיול היא רבה עם חברה אחרת. דניאלה משכנעת שתי חברות לצעוד 

במסלול נפרד. הן הולכות לאיבוד. כששתי החברות הולכות לשירותים מגיעה החברה שדניאלה רבה 

ל הטלפון איתה ומתפתחת ביניהן שיחה אינטימית על אחיות. הילדה משאילה לדניאלה את הסוללה ש

 שלה כדי שתוכל להתקשר. כשדניאלה מגיעה הביתה היא נפגשת בחום עם אמה.
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תיכון בן צבי  גל סובול 2007 במרחק נגיעה 

 קרית אונו

נערה מתבגרת בבית דתי נמשכת ליצירה אמנותית. הקרע בין הערכים שלפיהם חונכה ורצונותיה, מביא 

 אותה למצוא דרך ייחודית להתמודד עם השינוי.

בתערוכה  תאוריה נפגשת בתערוכה בשינקין, אליה נסעה למרות רצונם של הוריה, עם מאיה שמתעניינ

כמוה. אביה כועס עליה משום שהיא מתחברת למאיה ולעולם ההבלים. אמה מתנגדת להשתתפותה 

בתערוכה. בהשפעת מאיה היא מתמידה בציור ונעשית מתירנית יותר בהופעתה. אביה לא מאפשר לה 

 לפתיחת התערוכה. ללכת

 

 עירוני א'  ים נחמה 2010 אל תשחק איתי סטנגה 

 תל אביב

מיקה מעריצה את סטנגה הזמר. מידי פעם היא הוזה על מפגשים ביניהם. בהופעה שלו מסתבר לה 

שהוא נכלא בעוון שוד מזוין. בסרט שצולם במקום השוד היא מבינה שזה לא היה סטנגה ומשכנעת את 

 ר אותו. היא שוברת את רגלה. סטנגה מבקר אותה ומחבר לכבודה שיר.אביה השוטר לשחר

 

ביה"ס  מור גוספרין 2010 בית ריק 

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ילין, גבעתיים

עדן מגיע למסיבה בביתה של זואי. במסיבה שתייה רבה של אלכוהול, סמים, ריקודים, דיבורים 

סיבה נעשתה ללא ידיעת הוריה שבחופשה. סתמיים. עדן לא מרגיש בנוח. זואי לחצה מפני שהמ

 שוטרים מפסיקים את המסיבה בלילה.

תיכון ע"ש  מאי קיבוביץ 2010 האחות הקטנה 

 בוייר ירושלים

 

רז מחליטה לצלם סרט על משפחתה. היא מטמינה מצלמות בחדרי הבית וכך מגלה "סודות 

 בסתר ואחיה הומו. משפחתיים": אמה זוללת למרות שהכריזה שהיא בדיאטה, אביה מעשן

 כשהוריה מנסים לראות סרט שהיה על הקלטת בעבר הם מגלים את הסודות שצילמה רז.

 

המכשפות של אלכס  

 קרנר

עירוני א' תל  עמרי בצר 2010

 אביב

דמיון ומציאות מתערבבים. אלכס מאוהב בנערה אך אינו מצליח לדבר איתה. הוא חולם שהיא מפתה 

מזמינה אותו למפגש מיני. בד בבד הוא נראה בטיפול פסיכולוגי. כשהוא  אותו לתלות את עצמו, שהיא

 .מנסה לקבוע דייט עם הנערה היא מסרבת

 

 תיכון רביבים בר סטפנסקי 2010 לחתוך 

 ראשון לציון

בתקרית שפורצת בגן ציבורי נתנאל דוקר נער. יובל, שהיה עד למעשה, מסרב לגשת למשטרה. הוא 

 בביה"ח הוא רואה את הנער הדקור ומשתכנע ללכת למשטרה. מקבל מכות מהנער שדקר.

 

עירוני א' תל  טל הייברגר 2010 ללא שם 

 אביב

הסרט עוסק בשאלה "מי אני". דרך מפגשים עם דמויות חבושות במסכות ומצבים שונים בחיים מנסה 

 ת השאלה.הסרט, שאין לו מבנה קלאסי של עלילה, להציג א

 

עירוני א' תל  שאמרי קדו 2010 ספירלות 

 אביב

 

 נער ונערה בזוגיות, נפגשים על קרוסלה. נוסעים לנופש בצימר.

 הסרט בנוי מסצנות שהן לא המשך ישיר אחת של השניה. מעט מלל. סרט אוירה. 

 צילום מאד יפה. משחק מצוין.

 

אולפנת  מירי פרידמן 2010 עבר לא עבר 

 להב"ה

 

י. מידי פעם עולים בה זיכרונות של אלימות מילולית בין קושי ביצירת קשר עם בני המין השנחרות ל

גבר ואשה. בזכות חברתה שמשכנעת אותה לא לתת לעבר להשפיע עליה, היא עושה תפנית ביחסה אל 

 נועם.
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בי"ס אלון  נועם תור 2010 עלומים 

 רמת השרון

ועה עם אביו. תוך שני נערים מתכננים לברוח מהקיבוץ בו הם גרים. לאחד הנערים מערכת יחסים גר

 כדי הבריחה הם נפגעים מטיל. אחד הנערים מאושפז בביה"ח, שם אביו משנה את יחסו אליו.

 

ביה"ס  יותם שיבולת 2010 ערש 

לאומנויות 

 תלמה ילין

 

תומר במצב רוח רע. הוא משוטט בעיר בלילה ופוגש חבר שמזמין אותו להצטרף אליו ואל עוד חברים 

ר מספר לחבר שהוא מרגיש רע בגלל שהוא לא עושה כלום והחבר שלו אומר לבר. בשיחה ביניהם תומ

 לו להפסיק להרגיש אומלל ולהתחיל לעשות משהו עם עצמו.

 בבר משעמם. תומר יוצא, פוגש נערה שמוצא איתה שפה משותפת אך היא מקבלת הודעה ועוזבת. 

 לבסוף הוא נשכב על קרוסלה, מסתובב ונרדם.

 

מיכל מוקדס,  2010 באמונה שלמה 

 קוליה דין

 הרצוג חולון

 

הסרט עוקב אחר אדי אליעזר, נער חילוני שחזר בתשובה ולומד בישיבה בירושלים. הסרט מעלה את 

 בעיית הגיוס, את היציאה לעבודה ועוד.

 

תיכון בגין  נוי אביב 2010 על הקצה 

 ראש העין

 

 תיעודי

 כשהתאבדה. 19דורון אסף היתה בת 

מהצגה עליה, ראיון עם אביה, קטעי אילוסטרציה של שעותיה האחרונות ותמונות  הסרט מביא קטעים

 שלה.

 

ביה"ס הרב  רויטל בן אליהו 2010 צעד אחר צעד 

תחומי עמק 

 חרוד

 

 תיעודי

שנולדה בגואטמאלה, אומצה בינקותה ומתגוררת עם משפחתה במושב בארץ.היא  17-רויטל בת ה

לנסוע לגואטמאלה. רויטל נפגשת עם נערה מאומצת שעשתה מתלבטת האם לפתוח את תיק האימוץ ו

 את התהליך. לבסוף היא מחליטה שעדיין איננה מוכנה נפשית ואולי תעבור את התהליך לאחר הצבא

 

תיכון  אלמוג גנות 2011 איסלנד 

"רביבים" 

 ראשל"צ

יתו על בריחתו נער בורח מביתו. ברכבת הנטושה הוא פוגש נערה שמנגנת עבורו בכינורה ומשוחחת א

 מהבית. לבסוף הוא חוזר הביתה אל אימו.

תיכון "קציר",  אלון מילמן 2011 איך כוכב נולד 

 רחובות

 תיעודי

דניאל מורשת הוא כוכב סדרת הטלוויזיה לילדים "האי". הסרט מספר איך הפך דניאל לכוכב ואיך 

 נראים חיי כוכב.

 

גימנסיה  עידו אוחנה 2011 שרות עצמי 

, "הרצוג"

 חולון

 תיעודי

בני נוער לקראת גיוס משיבים על שאלות אודות הרצון להתגייס, לאן, המתח בין הגשמת השאיפות 

 האישיות לבין הגיוס לצה"ל, האם להתגייס, האם מותר להשתמט ועוד. 

 

תיכון פסגת  אלעד ששון 2011 שוטים של שותים 

 זאב, ירושלים

 תיעודי

ם אלכוהול. בני הנוער מספרים על הצורך במשקה, על ההגזמה בסרט ראיונות עם בני נוער ששותי

בשתייה, על אלימות והתנהגות מסוכנת בעקבות השתייה, איך הם מרמים את הוריהם ואת בית הספר 

 ועוד. 
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תיכון  אלי הוכנברג 2011 הרומן שלי עם אנה 

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ילין, גבעתיים

 תיעודי

של התפתחות האנורקסיה שלה עצמה. הסרט מצולם בסגנון היוצרת עוקבת אחר תהליך אישי 

"מחוברות" בו המראיינת מראיינת את עצמה ומעלה את התובנות והמחשבות שיש לה על התדרדרות 

 שעברה, על דרכי ההתמודדות שלה ועל האנשים שעזרו לה לקבל את עצמה ולהיאבק על הישרדותה. 

 

יכון ע"ש ת ליטל אייזן 2006 משפחה בשינוי גירושין

אחד העם, 

 פתח תקוה

 

לחלוקת  םתוך כדי ריבים עם אימן הנוגעיועושה זאת הבית  מחליט לעזוב את ובר   אביהן של שירלי

מתנכרת לו. בר ורכושם. בר נענית לרצונו של אביה לשמור איתו על קשר אולם שירלי כועסת עליו 

רלי מסרבת אך לבסוף מתקרבת אל הקטנה מחפשת את קרבתה של שירלי, אחותה הבוגרת. בתחילה שי

 בר.

 

אולפנת צביה,  רינה פדר 2007 לגעת בכוח 

 ירושלים 

 

שלה לרצות אותו. בשלב מסוים התחילה  תמספרת על התעללותו של בעלה והניסיונו האישה דתיי

ללמוד ג'ודו כדי להתחזק. בהמשך יזמה את גירושיה מבעלה. היא עלתה בדרגה בג'ודו והקימה אגודה 

מנויות לחימה לנשים שלא יכולות ללמוד הגנה עצמית בקבוצות מעורבות.  הסרט מספר על לאו

 הטכניקה בשיעורים והרציונאל שמאחורי הטכניקה.

 

מקיף עמל,  אופיר, יערה, סתיו 2008 ילדים גרושים 

 עמק חרוד

 

שונות  בני נוער מספרים על חוויותיהם כבנים למשפחות שעברו גירושים. בסרט מוצגות גישות

 בהתמודדות בני הנוער עם חווית הגירושים.

ישיבת נוה  רעי הללה 2008 כמו בסרטים 

 שמואל, אפרת

 

 ילדים ממשפחה גרושה מתכננים שוד בבנק שבו עובד אביהם משום שזה  אינו משלם מזונות.

 

 בימוי: 2008 עקבות 

 דפנה ששון

היובל, 

 הרצלייה

 

הייתה צעירה. הרצון לאתרו ולהכירו מוביל אותה להתנסויות סיפור על נערה שאביה עזב את הבית כש

חדשות ולהכרות מחודשת עם זהותה: היא עובדת בפיצוציה ליד מקום מגוריו של האב הנכה וכשהיא 

 מביאה לו אוכל שנשלח על ידי בעל הפיצוציה היא מצליחה ליצור קשר מחודש איתו.

 

ישיבת נווה  אהוד אילן 2010 אבא של שבת 

 ל, אפרתשמוא

 

אביהם של אליאב ובועז נפרד מאימם, עוזב את הבית והופך לחילוני. אליאב מנתק את קשריו איתו. 

בועז מגיע לבקרו אך אינו יכול לשאת את אופיו החילוני של הבית. האב מבטיח לשמור שבת בביקוריו 

יו שהוא אביו עם של בועז אך הוא מסרב לבקרו. בהתערבות חברתו של האב בועז מגיע ואף אומר לאב

 כיפה או בלעדיה.

 

ביה"ס" עמי  יעל אנקור 2011 ילדה של אבא 

אסף", בית 

 ברל

הוריה של ליבי, שעומדת לחגוג את בת המצווה שלה, גרושים. ליבי, אמה ואחיה מתכננים את המסיבה. 

מה בערב המסיבה היא מתאכזבת שאביה לא הגיע, זורקת לפח את הנאום שהכינה ובמקומו מודה לא

 ולאחיה.

 

דחייה 

 חברתית

ביה"ס התיכון   נמרוד פולונסקי 2006 בן בול רוצח כפול

ע"ש אלון, 

 רמת השרון

  נער שהרג בשוגג את שכנתו מתבגר עם הסוד הנורא שחבוי בליבו.
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ביה"ס תיכון  גטיה רז 2009 פנים אחרות 

"ראשונים", 

 הרצליה

 

ים. נערה המתפרנסת מזנות וחיה ברחוב, גונבת את הסרט מפגיש שני עולמות חברתיים רחוקים ומנוכר

הפלאפון של נערה מבית מגונן ומטפח. ניסיונותיה של הנערה שנגנבה לתהות אחר גורל הפלאפון שלה 

 מפגישים את הנערות עם עולמות שלא הכירו ומסתבר שלמרות המרחק יכולה להיות גם קרבה.

 

ראשונים,  יעל דהן Fucking Cinderella 2005 דימוי עצמי

 הרצליה

 

כדי להשלים עם עצמה חייבת ענבל להבין שעל מנת להיות יוצא מן הכלל, אתה חייב להיות חלק מן 

 הכלל. השינוי יבוא מהמקום הלא צפוי.

 

מקיף עמל  נועה ורד 2006 זוג או פרט 

 עמק חרוד

 

נוסף לכל זה הסרט האם בנות צריכות חבר כדי להיות מאושרות? איך "מתחילים" עם בן המין השני? 

 עוסק גם במראה שלנו, בדיאטות ובהערכה עצמית.

 

תיכון ע"ש  נופר נחום 2006 צריך שניים לסלסה 

ברל כצנלסון, 

 כפר סבא

 

 

נופר רוצה להשתתף בתחרות ריקודי סלסה. היא מחפשת בן זוג מתאים ולכן עושה אודישנים למספר 

רות וזוכה במקום הרביעי. למרות האכזבה היא שמחה היא ניגשת לתחהנבחר מועמדים. יחד עם בן הזוג 

 .העל שהעיזה והשתתפה בתחרות ועל החווי

 

טליה זעפרני, קרן  2006 מסלול האשליות 

 טובול

ביה"ס ע"ש 

זיו ומרקס, 

 ירושלים

 

טליה זעפרני ואביה מספרים על רצונה, מילדות, להיות לדוגמנית. הם השקיעו כסף רב בהפקת "בוק" 

יחה לטליה עתיד מקצועי בתחום. לאחר חודשים הסתבר  להם כי החברה הונתה אותם בחברה שהבט

 .וטליה התפכחה מחלום הדוגמנות

 

ביה"ס  חן גולדשטיין 2007 גדולה מהחיים 

טשרניחובסקי, 

 נתניה

 

 תיעודי

נערה שמנה מאוד מספרת על עצמה. אמא שלה מדברת עליה. יותם, החבר, מדבר עליה  -ליאור רותם

יחס למשקל שלה. הסרט מראה אותה בראיון עם ג'ודי ניר מוזס, בפורום "שמנות ויפות", בחנות ומתי

לתכתיבי  עהאם להוריד במשקל ולהיכנ -בגדים. עולה הנושא של בעיות בריאות של שמנים.דילמה

 הסביבה.

 

אולפנת צביה,  רינה פדר 2007 לגעת בכוח 

 ירושלים 

 

שלה לרצות אותו. בשלב מסוים התחילה  תבעלה והניסיונו מספרת על התעללותו של האישה דתיי

ללמוד ג'ודו כדי להתחזק. בהמשך יזמה את גירושיה מבעלה. היא עלתה בדרגה בג'ודו והקימה אגודה 

לאומנויות לחימה לנשים שלא יכולות ללמוד הגנה עצמית בקבוצות מעורבות.  הסרט מספר על 

 טכניקה.הטכניקה בשיעורים והרציונאל שמאחורי ה

 

ביה"ס מקיף  איתי רון 2007 נגד הזרם 

עמל, עמק 

 חרוד

 

יעל, תלמידה חדשה בכתה, מתחברת עם טל. במהלך מפגש ביניהן יעל מנשקת את טל כדי לנחמה על 

חבר שעזב אותה. טל נסערת מאד מהמהלך. בשיחת בירור שהן עורכות כמה ימים מאוחר יותר מביעה 

אם יתגלה טיב יחסיהן. יעל מנסה לשכנע את טל שעליה לעשות מה  טל את חששה ממה שתגיד הסביבה

 שטוב לה מבלי להתחשב בסביבה.

לכבוד יום ההולדת של טל יעל מכינה לה הפתעה. כשהן במקום ההפתעה בשדה, יעל, ששכחה לקחת 

 כדורים להם היא זקוקה, מתה. רק אז מתוודה טל על אהבתה ליעל.
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ה"ס תיכון בי גטיה רז 2009 פנים אחרות 

"ראשונים", 

 הרצליה

 

הסרט מפגיש שני עולמות חברתיים רחוקים ומנוכרים. נערה המתפרנסת מזנות וחיה ברחוב, גונבת את 

הפלאפון של נערה מבית מגונן ומטפח. ניסיונותיה של הנערה שנגנבה לתהות אחר גורל הפלאפון שלה 

 המרחק יכולה להיות גם קרבה. מפגישים את הנערות עם עולמות שלא הכירו ומסתבר שלמרות

 

תיכון "קציר"  רעות לנקרי 2011 אני רוצה לחיות 

 רחובות

 תיעודי

 סיפורו של שמעון, נכה צה"ל שנשרף בפעולה של צה"ל. בסרט משתתפות אישתו ובתו הקטנה.

 

ביה"ס הרב  לידור דוד 2011 דרך העיניים שלו 

תחומי עמק 

 חרוד

מחכה לאביה ובינתיים שומעת את סיפור חייושל קבצן צעיר שיושב נערה מאחרת לאוטובוס שלה. היא 

 לידה. גנב מנסה לחטוף את ארנקה. הקבצן מציל את תיקה.

ביה"ס  שי אטר 2011 האיש שלא ידע לצחוק 

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ילין, גבעתיים

קף אסטמה. אלון, שהעולם אוהב אותו בזכות חיוכיו אותם הוא מזייף, מאושפז בביה"ח בעקבות הת

האבחון קובע שההתקפים באים משום זיוף החיוכים. אלון מפסיק לזייף ואז מסתבר שההבחנה היתה 

שגויה והתקף האסטמה אמיתי. למרות זאת אלון, שהפסיק לזייף חיוכים, מחליט להפסיק לזייף גם 

 בתחומים אחרים בחייו, נפרד מחברתו ומפסיק לעבוד עם אביו.

 

תיכון  גנותאלמוג  2011 איסלנד 

"רביבים" 

 ראשל"צ

נער בורח מביתו. ברכבת הנטושה הוא פוגש נערה שמנגנת עבורו בכינורה ומשוחחת איתו על בריחתו 

 מהבית. לבסוף הוא חוזר הביתה אל אימו.

תיכון "קציר",  אלון מילמן 2011 איך כוכב נולד 

 רחובות

 תיעודי

אי". הסרט מספר איך הפך דניאל לכוכב ואיך דניאל מורשת הוא כוכב סדרת הטלוויזיה לילדים "ה

 נראים חיי כוכב.

 

ביה"ס בליך,  נופר כהן 2011 עמידה ראשונה 

 רמת גן

רקדנית בלט קשורה מאד למורתה ועוזרת לה לנהל את קבוצת הבלט. המורה המחליפה שמגיעה לא 

את הדרכת  רואה בנערה את כוכבת הקבוצה. הנערה מאבדת את מעמדה אך כשהיא מסכימה לקבל

 המורה המחליפה היא הופכת לרקדנית טובה יותר.

 

תיכון  דנה ברק 2011 שחמט 

 אוסטרובסקי,

 רעננה

דני מגלה שהסיפור של סבו, שבזכותו הדליק משואה, הוא שקר. הסב מספר לדני את הסיפור האמיתי. 

יח להתפייס עם דני מאוכזב מסבו אך מוחק כתבה על הסיפור האמיתי שעושה חברתו שרון. דני מצל

 סבו.

תיכון  אלי הוכנברג 2011 הרומן שלי עם אנה 

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ילין, גבעתיים

 תיעודי

היוצרת עוקבת אחר תהליך אישי של התפתחות האנורקסיה שלה עצמה. הסרט מצולם בסגנון 

דרות "מחוברות" בו המראיינת מראיינת את עצמה ומעלה את התובנות והמחשבות שיש לה על התדר

 שעברה, על דרכי ההתמודדות שלה ועל האנשים שעזרו לה לקבל את עצמה ולהיאבק על הישרדותה. 

 

ביה"ס כפר  מאיה ורדי 2007 מוטב להיות בריא ושמח דמוקרטיה

הנוער אשל 

 הנשיא

הסרט מבוסס על סיפרו של גבי ניצן "באדולינה", והוא שילוב של דרמה ותיעוד. מלך באדולינה מנסה 

ר לעיתונאי ישראלי מה סוד מנהיגותו ומעמת את תפיסת עולמו עם המציאות הישראלית. הסרט להסבי

 עוסק  באושר, בשמחה כשלטענת המלך חייבים להיות שמחים.
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ביה"ס כפר  אילת קציר 2007 כאן מכבסים 

הנוער אשל 

 הנשיא

 

ו למכבסה. המכבסה צעיר הופך למנהיג בזכות הופעה חריגה )עירום(. הוא מביא את כל הכביסה של

דרכה מסופר הסיפור(  -שודדים תןקפים אותו ליד המכבסה. )עונה לשאלות המראיינת -נפרצה ונשדדה

לא נותרו לו אלא בגדיו שלגופו איתם הוא יושב במשך שבועיים בביתו. כשהוא הולך עירום לקנות 

 בגדים האנשים ברחוב מתפשטים גם הם לאות הזדהות והולכים אחריו.

 

אולפנת  מעין סבן 2007 רולזכ 

להב"ה, 

 קדומים

 

של מדריך צעיר בתנועת בני עקיבא להיות "ממלכתי" ולארגן עם חניכיו טקס לזכרו של  וניסיונותי

 יצחק רבין כשהמציאות הישראלית טופחת על פניו...

ת את המדריך עושה לחניכיו פעולה על רצח רבין ומעביר את המסר כי למען אחדות ישראל חייבים לגנו

הרצח. אחת האמהות מגיעה, מתנגדת לדברי המדריך שהנושא חשוב ולא מאפשרת לביתה לנסוע 

חניכים מתאספים בתחנת האוטובוס. בכיכר חילוני יורק עליהם ומאשים אותם  3לאזכרה של רבין. רק 

 ברצח רבין בשל היותם דתיים. חילונית שמגיעה מנסה לסלק אותם מהאנדרטה לרבין, בעזרת שוטר.

מאחד הבתים שומעים בחדשות כי קבוצת דתיים ירקו על הקבר של רבין. פוליטיקאים מגנים את 

 הדתיים ואת הקבוצה. מבני עקיבא נמסר שהמדריך יסולק מהתנועה. המדריך בכלא.

 

 –דתיים 

 חילוניים

יצהר הופמן, יונתן  2006 בקשר לספר

 ברנשטיין

ישיבת נוה 

 שמואל, אפרת

 

 ריכה בצופים, חילונית, לבין נער דתי המוצאים שפה משותפת.מערכת יחסים בין מד

 

ביה"ס כפר  אסף עייני 2006 דע אל 

הנוער,אשל 

 הנשיא

 

נער חילוני הבוחן באלימות את צדקת אמונתו מול המתנגדים לתפיסת עולמו. הוא חוטף נערה דתייה 

 לפי  העולם בגלל מות אביו.. בעזרתה הוא בוחן את כעסו כומנסה להכריח אותה להודות שאין אלוהים

 

ישיבת נוה  נתנאל אזואלוס 2006 לחיות מחדש 

 שמואל, אפרת

 

גיבור הסרט חוזר בתשובה בעקבות תאונת דרכים שעבר. הוא ואשתו, המתנגדת לתהליך, מגיעים 

 לפשרה.

 

אולפנת  מעין סבן 2007 לזכרו 

להב"ה, 

 קדומים

 

א להיות "ממלכתי" ולארגן עם חניכיו טקס לזכרו של של מדריך צעיר בתנועת בני עקיב וניסיונותי

 יצחק רבין כשהמציאות הישראלית טופחת על פניו...

המדריך עושה לחניכיו פעולה על רצח רבין ומעביר את המסר כי למען אחדות ישראל חייבים לגנות את 

נסוע הרצח. אחת האמהות מגיעה, מתנגדת לדברי המדריך שהנושא חשוב ולא מאפשרת לביתה ל

חניכים מתאספים בתחנת האוטובוס. בכיכר חילוני יורק עליהם ומאשים אותם  3לאזכרה של רבין. רק 

ברצח רבין בשל היותם דתיים. חילונית שמגיעה מנסה לסלק אותם מהאנדרטה לרבין, בעזרת שוטר. 

את  מאחד הבתים שומעים בחדשות כי קבוצת דתיים ירקו על הקבר של רבין. פוליטיקאים מגנים

 הדתיים ואת הקבוצה. מבני עקיבא נמסר שהמדריך יסולק מהתנועה. המדריך בכלא.
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שלומית אטיאס,  2007 עין לציון 

 חנה זץ

אולפנת קריית 

 ארבע

 

 .תיעודי

 על תפיסת עולמם הציונית. -דתית וחילונית  –ראיונות אישיים עם שתי משפחות ישראליות 

 .חילוניים -דורות משפחת כהן שלושה

 דתיים. -דורות משפחת ארליך שלושה

דנים במה זאת ציונות. איזה חינוך קיבלו בבית, איזה חינוך נותנים בבית. העלייה לארץ ישראל של 

 הדור הראשון. האדמה הקדושה )הדתיים( לעומת אהבה לאדמה )חילוניים(.

 

אולפנת  מירב מלכה 2008 על הבמה שלי 

להב"ה, 

 קדומים

 

 תיעודי

ית ממוצא רוסי לומדת באולפנה דתית וחולמת להיות שחקנית.חברותיה בפנימייה הן בנות נערה חילונ

ממוצא אתיופי. המפגש עם אורח החיים הדתי, החברות החדשות והחלום להיות שחקנית מציב שאלות 

 זהות מבלבלות ופתוחות.

 

ישיבת נווה  אורי פרדניק 2009 ניגון מכוון 

 שמואל, אפרת

 

יבה, הולך לאודישן בבגדי חילוני ומופיע בשישי בערב במועדון. גל, שנמצא בתהליך יענקל, תלמיד יש

 חזרה בתשובה מחליט לא ללכת לאודישן אלא ללכת לבית הכנסת.

 

תיכון עירוני  פראג בנבניסטי 2009 צדקה 

א' לאומנויות, 

 תל אביב

מתוודעת אליו ואל אלישבע נקלעת לחצרו של אדם מוזר שנקרא בפי שכניו "המצורע". שם היא 

 ציוריו.

 

תיכון  שיר שוכמאכר 2011 וי איסט יוסלע 

"רוטברג", 

 רמת השרון

 תיעודי

סרט שעשתה בתו של יוסלע שוכמאכר שנחטף בגיל שלוש על ידי סבו החרדי מידי הוריו, שחזרו 

ע וגרמה לקר 60-בשאלה, והועבר לניו יורק לקהילה החרדית. הפרשה הסעירה את המדינה בשנות ה

עמוק בין דתיים לחילוניים. הבת משחזרת את פרטי הפרשה דרך עיניהם של כל המעורבים בה: אביה 

סבתה של היוצרת ואנשים שהיו מעורבים בפרשה, ביניהם חרדים מהארץ בשכונה בה למד -יוסלע, אמו

 יוסלע בחדר.

 

אולפנת  רעות בר נצר 2006 לכתך אחרי ההתנתקות

להב"ה, 

 קדומים

 

 וי הישובים רחלי נזכרת כיצד הגיעה, כאשה צעירה, אל הישוב בו היא גרה כיום.על רקע פינ

 הסרט מביא את ימיה הראשונים בישוב, כיצד סירבה לגור במקום המבודד עד שחלה התפנית בליבה.

 

אולפנת  לירון זימני 2007 בגן העדן של ילדות 

להב"ה 

 קדומים

 

ל עדן שגדלה במקום וכל זהותה קשורה בו. במהלך הפרידה מהבית בגוש קטיף מתרחשת דרך מבטה ש

בק לחייה בגינה בכל מיני גילאים.לפני כל סצנה היא מעלה שאלות שמציקות -הסרט אנו צופים בפלאש

לה כמו איך להתנהג כלפי החיילים והקושי להיפרד מבית ילדותה כשאמה אומרת לה "עדן, הם באים" 

 "ומה עם הרצונות שלי?". -היא עונה
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ישיבת נווה  אביעד פייח 2007 קו התפר 

 שמואל, אפרת

 

הסרט חושף את היחסים בין שני אחים, האחד קצין בצה"ל והשני בחור ישיבה, על רקע משבר האמון 

 בשרות הצבאי בעקבות ההינתקות.

איתן קצין בצבא, דביר בחור ישיבה. דביר טוען בישיבה שלא צריך להתגייס בגלל מה שקרה במדינה. 

ם חברם נהרג במבצע ביום שבו מפקדם לא התיר להם להתפלל תפילת שחרית. שני האחים יוצאים יות

מהשבעה ומתווכחים איך להנציח את יותם. איתן רוצה ספר תורה על שם יותם ודביר רוצה משהו 

ביחידה. דביר מפקד על מחלקתו לקראת יציאה לפעולה. כשאחד החיילים שואל אותו מה עם תפילת 

וא רואה את פניו של יותם שואלים את אותה השאלה. הוא מאפשר לחייליו להתפלל. איתן שחרית ה

 הולך עם אחיו ללמוד כמה שעות בישיבה.

 

ישיבת נווה  אברמי קלמנזון 2010 גלים 

 שמואל, אפרת

 

אביו של יוני נהרג בפיגוע. יוני גר עם אימו ואחותו בקרוון משום שפונו מהישוב בו גרו. יוני מקבל 

זימון לסיירת אך אומר לאחותו שלא ילך לצבא שלא שמר על אבא שלו. איש המינהלת מודיע לאימו 

של יוני כי הפיצויים שוב מתעכבים. יוני מנקב את צמיגי מכוניתו. הוא עובר לישוב אחר לאחר שאומר 

ה. בסצנה לאימו בכעס שהקרוון הוא לא בית. אימו מודיעה לו שאחותו נדקרה בפיגוע. הוא חוזר הבית

 האחרונה הוא מסתכל בתמונה של אביו על רקע הבית שהיה להם.

 

ביה"ס  מאי שבח 2006 זן נדיר הומוסקסואליות

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ילין, גבעתיים

 

נער הומוסקסואל מספר על  הרגע בו נחשף לפני הוריו, על מכות שחטף מקבוצת נערים ועל הקמת 

 ן הקהילה.תנועת נוער שיוצאת לפעילויות למע

 

חניכי קדום נוער,  2006 הפריצה 

 מגדל העמק

חניכי קידום 

 נוער, רחובות

 

של הקהילה ההומו לסבית.  ןבמהלך פריצה שמבצעת חבות בני נוער, מוצאת אחת הנערות ביטאו

 החשיפה לעיתון עוזרת לה "לצאת מהארון" ולקבל את זהותה המינית הלסבית.

 

ר הנוער ניר כפ מור אלינו 2006 מעבר לקשת 

 העמק, עפולה

 

 תיעודי.

סיפר על נטייתו המינית למשפחתו ולבני כיתתו. במהלך השנים עבר כש 16גידי יצא מהארון בן 

מספרים על אופיו ועל השינוי שעשו ביחסם כלפי  והתעללות מילולית מצד הילדים האחרים. חברי

אה בעיר מגוריו. הוא בא אל נערים גידי הקים קבוצת מנהיגות לנוער ג הומואים ולסביות, בזכותו.

כתובית: "העולם שלנו מלא בהומוסקסואלים שמיואשים ממצבם ומפיח בהם תקווה. הסרט מסתיים 

 בגוונים, צבעים ואנשים השונים זה מזה. כולם ביחד מתחברים לקשת אחת שלמה, צבעונית ומיוחדת."

 

ביה"ס מקיף  איתי רון 2007 נגד הזרם 

עמל, עמק 

 חרוד

 

ל, תלמידה חדשה בכתה, מתחברת עם טל. במהלך מפגש ביניהן יעל מנשקת את טל כדי לנחמה על יע

חבר שעזב אותה. טל נסערת מאד מהמהלך. בשיחת בירור שהן עורכות כמה ימים מאוחר יותר מביעה 

טל את חששה ממה שתגיד הסביבה אם יתגלה טיב יחסיהן. יעל מנסה לשכנע את טל שעליה לעשות מה 

 לה מבלי להתחשב בסביבה. שטוב

לכבוד יום ההולדת של טל יעל מכינה לה הפתעה. כשהן במקום ההפתעה בשדה, יעל, ששכחה לקחת 

 כדורים להם היא זקוקה, מתה. רק אז מתוודה טל על אהבתה ליעל.
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ראשונים  תומר שנן 2008 על קו המים 

 הרצליה

 

 מוסקסואל ומתמודד עם רגשותיו.בחור מופנם ובודד מקבל אהבה ותשומת לב מידידו ההו

 

אולפנת  יעל גוטליב 2006 בסייעתא דשמייא הומור

 להב"ה

 

סרט הומוריסטי העוסק בעידו שנזרק מהישיבה. עידו מבקש מאלוהים שיחזיר אותו לישיבה, יעזור לו 

להתגייס לשייטת ושיסדר את יחסיו עם מעיין. ה"מלאך גבריאל" עוזר לעידו לראות אחרת את 

 ם...  הדברי

 

ביה"ס  נדב שפר 2011 שכנות טובה 

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ילין, גבעתיים

בבית משותף גר אוהד כדורגל מושבע. הוא מתיישב לצפות במשחק כדורגל בטלוויזיה, לבוש תלבושת 

הקבוצה שהוא אוהד. מרגע זה מתחילות הפרעות מצד משפחת שכניו שמבקשת ממנו עזרה בדברים 

עצבן על שנמנע ממנו לראות את המשחק הוא עורם על ידי שכנתו מגוון דברים שונים . כשהוא מת

 מביתו שאולי תרצה ממנו בהמשך. כשהוא חוזר לדלת ביתו הוא מגלה שהיא ננעלה...

 

ביה"ס  ירדן קול 2011 סיפורי גן עדן 

"בליך", רמת 

 גן

י בכלל. אדם, חוה והנחש סיפור גן העדן כתכנית ריאליטי תוך התייחסות צינית לתכניות הריאליט

מציגים את סיפור גן עדן כשבכל פעם אחד מהם הוא גיבור הסיפור. אלוהים מדרג אותם ע"פ 

 מועמדותם להדחה והצופים נדרשים להתקשר ולהחליט מי יעזוב את גן העדן.

 

 –הורים 

 ילדים

  2005 אלוף משנה במילואים

 אור וולסטר

ביה"ס עמק 

החולה, כפר 

 בלום

 

 אב לבתו על רקע הקריירה  הצבאית התובענית של האב. הנתק אינו מאפשר להם להבין נתק בין 

 אחד את השני בשעת משבר.

 

תלמה ילין,  דניאל דפני 2005 חלומות נעורים 

 גבעתיים

 מתבגרת בת קיבוץ מתעמתת עם אמה ילידת הקיבוץ על החיים בקיבוץ והרצון לצאת ממנו.

 

מאיה קציר, אפרת  2005 רותי 

 שניר

ביה"ס 

גינזבורג 

 האורן, יבנה

 

 תיעודי

 תאור התמודדותה של רותי במחלת הסרטן ובנותיה המלוות אותה במחלתה.

 

חניכי קדום נוער,  2006 המאפייה 

 רחובות

חניכי קידום 

 נוער, רחובות

 

מאפייה ברחובות שמשמשת מרכז תמיכה לנוער מהסביבה הבא לשוחח עם העובדות במקום על בעיותיו 

 ישיות. בסרט נחשפים סיפורים קשים של נוער במצוקה.הא

 

חניכי קידום נוער,  2006 ליל חג 

 תמרה

חניכי קידום 

 נוער, תמרה

 

נער שרוצה לסיים את לימודיו ולגשת למבחני הבגרות, נקרע בין רצונו לבין רצון אביו שיעבוד איתו 

 נפטר מהתקף לב.בנגרייה המשפחתית. הוא מחליט להמשיך בלימודים אבל אז אביו 

 

ביה"ס  מאי שבח 2006 זן נדיר 

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ילין, גבעתיים

 

 תיעודי.

נער הומוסקסואל מספר על  הרגע בו נחשף לפני הוריו, על מכות שחטף מקבוצת נערים ועל הקמת 

 תנועת נוער שיוצאת לפעילויות למען הקהילה.

 



 31 

חניכי קידום נוער,  2006 מחכים לשמעון 

 גתקרית 

 

חניכי קידום 

 נוער, קרית גת

 

חבורת נערים מחכה למנהיגה שמאחר להגיע. תוך כדי הצפייה מתוודעים בני החבורה לסיפורה של 

 אחת מהנערות. דרך סיפור זה הם מועשרים בתובנות נוספות אודות יחסיהם עם הוריהם.

 

תיכון בן צבי,  טל רוט 2007 מסיבת מחזור 

 קרית אונו

 

ים את הבגדים המוכתמים כשגלי מקבלת את המחזור בכיתה.  היא רואה בדודתה דמות כל הילדים רוא

לדבר איתה ועם אמה מסרבת לדבר.לאחר שרבה עם החבר שלה היא  מבקשת מאמה לערוך מסיבה 

 להצטרפותה למעגל הנשים. דודתה עושה מעגל עם שש נשים. ערן בא ומביא לה פסל של ונוס.

 

אולפנת  גמעין סב 2007 דרך מוצא 

להב"ה, 

 קדומים

 

דניאלה רבה עם אמה משום שהיא לובשת חולצה צבעונית לקראת טיול כיתתי עוד טרם מלאה שנה 

למות אחותה. כשהיא יוצאת לטיול אמה נפרדת ממנה ביובש. דניאלה מקנאה בחברתה על הפרידה 

שתי חברות לצעוד החמה בינה לבין אמה. במהלך הטיול היא רבה עם חברה אחרת. דניאלה משכנעת 

במסלול נפרד. הן הולכות לאיבוד. כששתי החברות הולכות לשירותים מגיעה החברה שדניאלה רבה 

איתה ומתפתחת ביניהן שיחה אינטימית על אחיות. הילדה משאילה לדניאלה את הסוללה של הטלפון 

 שלה כדי שתוכל להתקשר. כשדניאלה מגיעה הביתה היא נפגשת בחום עם אמה.

 

ישיבת נוה  רעי הללה 2008 ו בסרטיםכמ 

 שמואל, אפרת

 

 ילדים ממשפחה גרושה מתכננים שוד בבנק שבו עובד אביהם משום שזה  אינו משלם מזונות.

 

עמית עמל,  טל קינן 2008 ורד שחור 

 ראשל"צ

 

נערה מטפלת באימה חולת הנפש. החברה, שאינה מכירה את סיפורה, דוחה אותה בתואנה שהיא 

 מתנשאת. נער אחד מגלה את הסיפור האמיתי שלה.מתבדלת ו

 

ראשונים  תומר שנן 2008 על קו המים 

 הרצליה

 

 בחור מופנם ובודד מקבל אהבה ותשומת לב מידידו ההומוסקסואל ומתמודד עם רגשותיו.

 

 This is my story 2008 תלמה ילין,  מור קורן

 גבעתיים

 

 תיעודי

עם הצופים ועם הוריה את כוונותיה להתחתן עם ידידה הטוב,  ביומן אישי וחושפני מחלקת הגיבורה

למרות גילה הצעיר. הסרט דן במוסכמות החברתיות המרכיבות את זהותנו ובאפשרות לצאת נגדן 

 ולמצוא את הבחירה האישית המתאימה.

 

ישיבת נוה  אבישי נמיר 2008 תיק סגור 

 שמואל, אפרת

 

 ח את תיק האימוץ שלו.לבטיו של נער מאומץ לפני החלטתו לפתו

 

מקיף עמל,  אופיר, יערה, סתיו 2008 ילדים גרושים 

 עמק חרוד

 

 תיעודי

בני נוער מספרים על חוויותיהם כבנים למשפחות שעברו גירושים. בסרט מוצגות גישות שונות 

 בהתמודדות בני הנוער עם חווית הגירושים.
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ביה"ס הרב  רויטל בן אליהו 2010 צעד אחר צעד 

חומי עמק ת

 חרוד

 

 תיעודי

שנולדה בגואטמאלה, אומצה בינקותה ומתגוררת עם משפחתה במושב בארץ.היא  17-רויטל בת ה

מתלבטת האם לפתוח את תיק האימוץ ולנסוע לגואטמאלה. רויטל נפגשת עם נערה מאומצת שעשתה 

 .יך לאחר הצבאאת התהליך. לבסוף היא מחליטה שעדיין איננה מוכנה נפשית ואולי תעבור את התהל

 

ישיבת נווה  אוהד אילן 2010 אבא של שבת 

 שמואל, אפרת

 

אביהם של אליאב ובועז נפרד מאימם, עוזב את הבית והופך לחילוני. אליאב מנתק את קשריו איתו. 

בועז מגיע לבקרו אך אינו יכול לשאת את אופיו החילוני של הבית. האב מבטיח לשמור שבת בביקוריו 

א מסרב לבקרו. בהתערבות חברתו של האב בועז מגיע ואף אומר לאביו שהוא אביו עם של בועז אך הו

 כיפה או בלעדיה.

 

אולפנת  נופר ידעי 2010 אם לא תספר 

להב"ה, 

 קדומים

הסרט חושף את הדילמה של ילד החושד שאביו מתעלל באימו. האם חובתו להתלונן במשטרה? לערב 

 את הדברים בתוך המשפחה? גורמים מבחוץ? או שמוטב לבדוק קודם

ישיבת נווה  אברמי קלמנזון 2010 גלים 

 שמואל, אפרת

 

אביו של יוני נהרג בפיגוע. יוני גר עם אימו ואחותו בקרוון משום שפונו מהישוב בו גרו. יוני מקבל 

זימון לסיירת אך אומר לאחותו שלא ילך לצבא שלא שמר על אבא שלו. איש המינהלת מודיע לאימו 

ני כי הפיצויים שוב מתעכבים. יוני מנקב את צמיגי מכוניתו. הוא עובר לישוב אחר לאחר שאומר של יו

לאימו בכעס שהקרוון הוא לא בית. אימו מודיעה לו שאחותו נדקרה בפיגוע. הוא חוזר הביתה. בסצנה 

 האחרונה הוא מסתכל בתמונה של אביו על רקע הבית שהיה להם.

 

תיכון ע"ש  בוביץמאי קי 2010 האחות הקטנה 

 בוייר ירושלים

 

רז מחליטה לצלם סרט על משפחתה. היא מטמינה מצלמות בחדרי הבית וכך מגלה "סודות 

 משפחתיים": אמה זוללת למרות שהכריזה שהיא בדיאטה, אביה מעשן בסתר ואחיה הומו.

 כשהוריה מנסים לראות סרט שהיה על הקלטת בעבר הם מגלים את הסודות שצילמה רז.

 

בי"ס אלון  נועם תור 2010 עלומים 

 רמה"ש

 

שני נערים מתכננים לברוח מהקיבוץ בו הם גרים. לאחד הנערים מערכת יחסים גרועה עם אביו. תוך 

 כדי הבריחה הם נפגעים מטיל. אחד הנערים מאושפז בביה"ח, שם אביו משנה את יחסו אליו.

 

 אולפנת אפרת סמדר אברהם 2010 פתח לי שער 

 

אביה נפטר ואמה עובדת שעות ארוכות, מקבלת מאמה את תפקיד עקרת הבית: מנקה, מבשלת, מיכל, ש

 מטפלת באחיה ולא הולכת ללמוד באולפנה.

לאחר שכתבה דבר תורה לאזכרה של אביה וזכתה באישורה של אמה לכישוריה הנוספים, החליטה 

 ללמוד באולפנה ולא להמשיך להיות עקרת בית.

 

תיכון ע"ש  נטע אבלס 2010 קרבי זה אחי 

 בוייר ירושלים

 

ברק הוא אח שכול. אמו מסרבת לחתום על אישור לשירות קרבי עבור ברק. ברק מפסיק לדבר איתה. 

אביו של ברק בעד החתימה. בלילה מופיעה בחלומה של האם בנה שנהרג ומבקש ממנה לחתום. האם 

 חותמת ואח"כ נראית מלווה את ברק שבמדים, בלשכת הגיוס.
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תיכון דור  נתנאל גבאי 2010 שיר עליך 

 הרצלייה

 

 נתנאל, נער עם קשיים לימודיים וחברתיים אוהב מוסיקה ועוסק בה למרות חוסר רצונו של אביו.

 במהלך ההפקה של סרט על אמנון, אחיו של זוהר ארגוב, הוא מגלה שיש דמיון ביניהם.

 ים הם מדברים על אהבתם זה לזה.אביו של נתנאל חולה מאד. כשנתנאל מבקרו בבית החול

 במופע של אמנון בבית ספרו, נתנאל מופיע עם שירו של זוהר ארגוב "שיר עליך", על אביו של ארגוב.

 אבא של נתנאל צופה במופע ומתרגש מאד.

 

  2010 למענם 

 שיראל שמיר

אולפנת קרית 

 ארבע

 

ליחה להתאושש: מפסיקה לרקוד, ענבל איבדה את שני הוריה ועוברת לגור עם סבתה. היא אינה מצ

 אינה מצליחה לישון. 

סבתה מספרת לה כי איבדה את הוריה במלחמת העולם השניה ואיך אביה של ענבל, באהבתו, חיזק 

 אותה. היא מדברת על ליבה של ענבל להמשיך לחיות משום שכך תזכור את הוריה.

 זה לחזור לבית הוריה ושם רוקדת.כתנאי להישארותה עם סבתה מסכימה ענבל לשוב ולרקוד. היא מע

 

תיכון "קציר"  רעות לנקרי 2011 אני רוצה לחיות 

 רחובות

 תיעודי

 סיפורו של שמעון, נכה צה"ל שנשרף בפעולה של צה"ל. בסרט משתתפות אשתו ובתו הקטנה.

 

אולפנת  רעות מילצקי 2011 ברית שלום 

להב"ה, 

 קדומים

של אביו  האך רועי אינו רוצה בילד. הוא מגיע לארץ להלוויאשתו של רועי מודיעה לו שהיא בהריון 

איתו היה בנתק ארוך משום שחזר בשאלה. בזמן השבעה, בבית הוריו, הוא עובר מהפך. בסיום הסרט 

 הוא נראה בברית של בנו.

 

שירה חיימוביץ,  2011 גפילטעפיש 

 עומר בן שחר

קמפוס 

 "אריסון" ת"א

צה שבתה תעבור תהליך זהה. הנכדה מתעדת את המאבק ביומנה. מאבק בין סבתא שמתקרבת לדת ורו

 כשהאם קוראת ביומן היא מבינה שעליה ללכת לקראת אמה.

 

ביה"ס" עמי  יעל אנקור 2011 ילדה של אבא 

אסף", בית 

 ברל

הוריה של ליבי, שעומדת לחגוג את בת המצווה שלה, גרושים. ליבי, אמה ואחיה מתכננים את המסיבה. 

יבה היא מתאכזבת שאביה לא הגיע, זורקת לפח את הנאום שהכינה ובמקומו מודה לאמה בערב המס

 ולאחיה.

 

תיכון  דרור שלומי 2011 יבשה –ים  

"רביבים" 

 ראשל"צ

תום, שאביו נהרג שנתיים קודם, בורח מהבית לים משום שאמו הביאה גבר חדש הביתה. הוא שולח 

מוצאת את הבקבוק ומביאה אותו לתום. היא גם מוצאת לאביו המת מכתב בבקבוק. גילי, צוללנית, 

עבורו את דסקית אביו שאיבד בחול. כשמתברר לתום שגילי קראה את המכתבים ששיגר הוא מסלק 

 אותה. למחרת הוא מוצא מכתב ממנה, בבקבוק, שימשיך בחייו. הוא שב הביתה.

 

תיכון  שיר שוכמאכר 2011 וי איסט יוסלע 

"רוטברג", 

 רמת השרון

 תיעודי

סרט שעשתה בתו של יוסלע שוכמאכר שנחטף בגיל שלוש על ידי סבו החרדי מידי הוריו, שחזרו 

וגרמה לקרע  60-בשאלה, והועבר לניו יורק לקהילה החרדית. הפרשה הסעירה את המדינה בשנות ה

ביה עמוק בין דתיים לחילוניים. הבת משחזרת את פרטי הפרשה דרך עיניהם של כל המעורבים בה: א

סבתה של היוצרת ואנשים שהיו מעורבים בפרשה, ביניהם חרדים מהארץ בשכונה בה למד -יוסלע, אמו

 יוסלע בחדר.
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טוביה כוכבי,  2007 כרטיס ביקור הידברות

 אלחנן גולן

ישיבת נווה 

 שמואל, אפרת

 

אותו יושב  איגור עובד כמנקה בביה"ס בו לומד שי. שי לא מצליח בלימודיו ואיגור מדבר איתו כשרואה

עצוב ובודד בחצר ביה"ס. שי מצידו עוזר לאיגור בעבודתו. איגור מפוטר מהעבודה. כששי פוגש אותו 

במרכז המסחרי, מיואש ממצבו, הוא מדרבן אותו להנפיק לעצמו כרטיסי ביקור עם ההתמחות שלו 

 כפסיכולוג ועוזר לו להפיץ את הכרטיסים.

 

שלומית אטיאס,  2007 עין לציון 

 זץ חנה

אולפנת קריית 

 ארבע

 

 .תיעודי

 על תפיסת עולמם הציונית. -דתית וחילונית  –ראיונות אישיים עם שתי משפחות ישראליות 

 חילוניים. -דורות משפחת כהן שלושה

 דתיים. -דורות משפחת ארליך שלושה

ישראל של דנים במה זאת ציונות. איזה חינוך קיבלו בבית, איזה חינוך נותנים בבית. העלייה לארץ 

 הדור הראשון. האדמה הקדושה )הדתיים( לעומת אהבה לאדמה )חילוניים(.

 

ישיבת נווה  אחיעד ברמץ 2007 משכני אחריך נרוצה 

 שמואל

 

נער יתום מאימו סופג כעסים רבים מאביו על שהוא אינו קם לתפילה בישיבה בה הוא לומד ועל כך 

 שמצא ספר תהילים מושלך בחדרו.

ת רגלו בתחרות ריצה האב לא מתעניין במה שקורה לו. הנער כועס על אביו שאינו כשהנער נוקע א

 מגלה בו עניין וכל תשומת ליבו מופנית לספר התהילים.

 האב  מתלבט בקשר להתנהגותו. בסיום הסרט הוא נראה מעודד את בנו בתחרות הריצה.

 

תיכון  מישל קיקיון 2011 דפים ריקים 

"רביבים" 

מקיף ז', 

 צראשל"

סבו אבל כשהוא מוצא דפים מיומנו שנכתבו בזמן השואה,הוא מבקש לדעת  תיוני מסרב ללכת להלוויי

בבית התפוצות ואצל אימו. לבסוף הוא משכנע את אימו ללכת לחפש  אעוד עליו. הוא מחפש לשו

 בדירת הסב המת. 

ביה"ס  נדב שפר 2011 שכנות טובה 

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ילין, גבעתיים

משותף גר אוהד כדורגל מושבע. הוא מתיישב לצפות במשחק כדורגל בטלוויזיה, לבוש תלבושת  בבית

הקבוצה שהוא אוהד. מרגע זה מתחילות הפרעות מצד משפחת שכניו שמבקשת ממנו עזרה בדברים 

שונים . כשהוא מתעצבן על שנמנע ממנו לראות את המשחק הוא עורם על ידי שכנתו מגוון דברים 

 לי תרצה ממנו בהמשך. כשהוא חוזר לדלת ביתו הוא מגלה שהיא ננעלה...מביתו שאו

 

תיכון  דרור שלומי 2011 יבשה –ים  

"רביבים" 

 ראשל"צ

תום, שאביו נהרג שנתיים קודם, בורח מהבית לים משום שאמו הביאה גבר חדש הביתה. הוא שולח 

יאה אותו לתום. היא גם מוצאת לאביו המת מכתב בבקבוק. גילי, צוללנית, מוצאת את הבקבוק ומב

עבורו את דסקית אביו שאיבד בחול. כשמתברר לתום שגילי קראה את המכתבים ששיגר הוא מסלק 

 אותה. למחרת הוא מוצא מכתב ממנה, בבקבוק, שימשיך בחייו. הוא שב הביתה.

 

אולפנת  רעות כהן 2011 כבלים מודרניים 

להב"ה, 

 קדומים

ם בחיים הנשלטים על ידי אמצעי תקשורת. את יחסיה החברתיים היא נערה והסובבים אותה מתנהלי

 היא מנתקת את כבל החשמל בבית כדי לגרום לשינוי. המנהלת בעזרת המחשב. בייאוש
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בני קורמן, סהר  2011 לא לאלימות 

 מועלם, חגי קטנר

ביה"ס ויצ"ו 

ניר העמק, 

 עפולה

נרצח. שלמה גרוניך כתב את המנגינה. מקהלת  קליפ שמילותיו הן חלק מנאומו של רבין בעצרת בה

 שבא שרה. על רקע המוסיקה צילומים של רבין וצילומי אלימות.

העצמה 

 אישית

אולפנת  יעל גוטליב 2006 בסייעתא דשמייא

 להב"ה

 

סרט הומוריסטי העוסק בעידו שנזרק מהישיבה. עידו מבקש מאלוהים שיחזיר אותו לישיבה, יעזור לו 

ת ושיסדר את יחסיו עם מעיין. ה"מלאך גבריאל" עוזר לעידו לראות אחרת את להתגייס לשייט

 הדברים...  

 

אולפנת שבי  עליזה דנציגר 2006 החיים בלעדיה 

 רחל

 

 תיעודי.

דובר אנגלית ועברית. אמה של עטרה נרצחה בפיגוע. עטרה, מהישוב אפרת, מספרת על האירוע ועל 

 התחושות שאחרי.

 

אולפנת צביה,  רינה פדר 2007 לגעת בכוח 

 ירושלים 

 

שלה לרצות אותו. בשלב מסוים התחילה  תמספרת על התעללותו של בעלה והניסיונו האישה דתיי

ללמוד ג'ודו כדי להתחזק. בהמשך יזמה את גירושיה מבעלה. היא עלתה בדרגה בג'ודו והקימה אגודה 

צות מעורבות.  הסרט מספר על לאומנויות לחימה לנשים שלא יכולות ללמוד הגנה עצמית בקבו

 הטכניקה בשיעורים והרציונאל שמאחורי הטכניקה.

 

תיכון "קציר",  אלון מילמן 2011 איך כוכב נולד 

 רחובות

 תיעודי

דניאל מורשת הוא כוכב סדרת הטלוויזיה לילדים "האי". הסרט מספר איך הפך דניאל לכוכב ואיך 

 נראים חיי כוכב.

 

ישיבת נווה  סמט יותם 2011 על שם סופו 

 שמואל, אפרת

דניאל, יתום מאב, מצטרף לחברים ויחד הם פורצים לדירות.  באחת הפריצות נפצע הדייר מכדור 

שנפלט. דניאל נשאר לעזור לו ונתפס על ידי השוטרים. במשפט מבקש הדייר להקל בעונשו של דניאל. 

 .לאחר שלוש שנים נראה דניאל עובד כמדריך שעוזר לנוער במצוקה

 

ביה"ס בליך,  נופר כהן 2011 עמידה ראשונה 

 רמת גן

רקדנית בלט קשורה מאד למורתה ועוזרת לה לנהל את קבוצת הבלט. המורה המחליפה שמגיעה לא 

רואה בנערה את כוכבת הקבוצה. הנערה מאבדת את מעמדה אך כשהיא מסכימה לקבל את הדרכת 

 המורה המחליפה היא הופכת לרקדנית טובה יותר.

 

אולפנת  תמר ליפל 2006 אני פה ואתה שם התבגרות

 להב"ה

 

אביו של תום נפטר ותום "נפגש" איתו בבית העץ שבנה ו"משחק" איתו כדורגל במגרש. הילדים 

 צוחקים עליו. בעזרת אחיו הגדול מבין תום שאביו איננו.

 

ביה"ס התיכון   נמרוד פולונסקי 2006 בן בול רוצח כפול 

ע"ש אלון, 

 רוןרמת הש

  נער שהרג בשוגג את שכנתו מתבגר עם הסוד הנורא שחבוי בליבו.

 

ביה"ס כפר  נטלי חג'ג' 2006 דרך העיניים שלי 

הנוער,אשל 

 הנשיא

 תיעודי.

יוצרת הסרט נערה בכתה י"ב, תיעדה את חייה בבית הספר מיום הגיעה אליו. בסרט מתוארים יחסיה 

 החברתיים  כפי שראתה אותם על רצף השנים.
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בי"ס תיכון  ברית הראל 2006 הגולם 

ע"ש רבין, 

 כפר סבא

 

סלומון ועידו חברים אך שונים מאד. סלומון לא מוצא ענין במפגשים של עידו עם הבנות וזוכה 

לביקורת מצד עידו. כשהוא לוקח חתולה שמצא ברחוב לוטרינר הוא פוגש שם את גלית, חברתו לכתה, 

ת עם גלית נתקלת בביקורת וציניות מצד עידו. כשהוא מגיע אל שמוצאת חן בעיניו. התנהלותו האיטי

הוא רואה אותה מתחבקת עם חיל ונמלט משם אל גבעה בשולי העיר. פרפר שצייר גלית לתת לה מתנה 

גלית מגיעה לשם ומסבירה שהחיל הוא אחיה. הם מתנשקים. בסצנת הסיום עידו וחבר נוסף רואים את 

 למרגלות הגבעה והם תוהים האם הוא חי או מת. שהביא לגלית,  , על הפרפרסלמון שוכב על גבו

 

תיכון בן צבי,  טל רוט 2007 מסיבת מחזור 

 קרית אונו

 

כל הילדים רואים את הבגדים המוכתמים כשגלי מקבלת את המחזור בכיתה.  היא רואה בדודתה דמות 

מאמה לערוך מסיבה  לדבר איתה ועם אמה מסרבת לדבר.לאחר שרבה עם החבר שלה היא  מבקשת

 להצטרפותה למעגל הנשים. דודתה עושה מעגל עם שש נשים. ערן בא ומביא לה פסל של ונוס.

 

תיכון אלון  שירה ברק 2008 מישו 

 רמה"ש

 

ת סרטן. הזקנה מסרבת לקבל טיפול רפואי. כשמצבה מדרדר הנער נער צעיר חונך אישה מבוגרת חול

 בין אותה ונותן לה ללכת.מערב רופאים אבל כשהיא כועסת הוא מ

 

עירוני א תל  יואב אבידן 2008 קיפוד אכל נחש 

 אביב

התבגרותו של נער, דרך השתתפות בתוכנית ריאלטי הזויה, בה הוא נאלץ להתמודד עם "מציאות" שלא 

 סאטירה. -מתאימה לו

 

ביה"ס עמל  יוסף אברהם 2008 שם וכאן 

גבעת המורה 

 עפולה

 

 עלילתי –תיעודי 

 על העדה האתיופית בראי העבר וההווה. סיפור

 

תיכון "בליך"  מיכל דניאלי 2008 משחק 

 רמת גן

 

 נערה שמשתתפת בסרט מגלה דרך העבודה על הדמות והעלילה דברים משמעותיים על עצמה.

 

ראשונים  תומר שנן 2008 על קו המים 

 הרצליה

 

 ל ומתמודד עם רגשותיו.בחור מופנם ובודד מקבל אהבה ותשומת לב מידידו ההומוסקסוא

 

ראשונים  יותם קניספל 2008 עץ או פלי 

 הרצליה

 

 למותם. , מה שמביאסרט אבסורדי על שרשרת טעויות בין צעירים מאוהבים

 

ביה"ס ויצ"ו  טל חיטקין 2009 נועה של הים 

 הדסים

 

צווה לא מוצאת את מקומה בקרב הבנות ומסתובבת רק עם הבנים. כשבנות המ 12 –נועה בת ה 

 צריכות לעמוד על הבמה עם שמלה, נוצר משבר בקרב הבנים.

 

ביה"ס התיכון  יונתן ויינשטיין me 2009 -אני  

ע"ש אלון, 

 רמת השרון

 

 הסרט מביא את לבטיו של ניר, נער מתבגר, אודות מקומו בחברה וקשיו עם בנות המין השני.

 ור. לאורך הסרט כולו, עד הסצנה האחרונה, לא רואים את הגיב
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תיכון  אלמוג גנות 2011 איסלנד 

"רביבים" 

 ראשל"צ

נער בורח מביתו. ברכבת הנטושה הוא פוגש נערה שמנגנת עבורו בכינורה ומשוחחת איתו על בריחתו 

 מהבית. לבסוף הוא חוזר הביתה אל אימו.

תיכון עירוני  אור דבירי 2011 אילנה דיין 

 ט' תל אביב

 תיעודי

חוזרת אל התיכון בו למדה ואל שכונת ילדותה. היא מדברת על עבודתה  אילנה דיין תהעיתונאי

 ועל האג'נדה המקצועית שלה. מדברת על מהו חינוך בעיניה ועל האג'נדה הערכית שלה. תכעיתונאי

 

ביה"ס" עמי  יעל אנקור 2011 ילדה של אבא 

אסף", בית 

 ברל

. ליבי, אמה ואחיה מתכננים את המסיבה. הוריה של ליבי, שעומדת לחגוג את בת המצווה שלה, גרושים

בערב המסיבה היא מתאכזבת שאביה לא הגיע, זורקת לפח את הנאום שהכינה ובמקומו מודה לאמה 

 ולאחיה.

 

תיכון  דרור שלומי 2011 יבשה –ים  

"רביבים" 

 ראשל"צ

א שולח תום, שאביו נהרג שנתיים קודם, בורח מהבית לים משום שאמו הביאה גבר חדש הביתה. הו

לאביו המת מכתב בבקבוק. גילי, צוללנית, מוצאת את הבקבוק ומביאה אותו לתום. היא גם מוצאת 

עבורו את דסקית אביו שאיבד בחול. כשמתברר לתום שגילי קראה את המכתבים ששיגר הוא מסלק 

 אותה. למחרת הוא מוצא מכתב ממנה, בבקבוק, שימשיך בחייו. הוא שב הביתה.

 

אולפנת  רעות בר נצר 2006 ך אחרילכת התיישבות

להב"ה, 

 קדומים

 על רקע פינוי הישובים רחלי נזכרת כיצד הגיעה, כאשה צעירה, אל הישוב בו היא גרה כיום.

 הסרט מביא את ימיה הראשונים בישוב, כיצד סירבה לגור במקום המבודד עד שחלה התפנית בליבה.

 

ביה"ס עמק  גיל כנר 2005 ללא מוצא התמודדות

חולה, כפר ה

 בלום

 נער המתמודד עם אובדן ושכול מנסה להתבגר על רצונו להתאבד.

 

תיכון ע"ש  הדר מורן 2005 בציפורניים 

אלון, רמת 

 השרון

 מחשבות של נער מתבגר המרגיש זר לעצמו ומחפש נפש קרובה.

 

עירוני  עומר זיו 2005 איזי 

ראשונים, 

 יההרצלי

נת דאון, חולם להיות הכי קרבי שיש. עליו להבין שלמרות הלוקה בתסמו 18איזי, נער בן כמעט 

 מגבלותיו הוא יכול להרגיש שייך.

 

תלמה ילין,  אפרת רסנר 2005 מגירת ההפתעות 

 גבעתיים

 ילד שסבתו מאושפזת בבית החולים מנסה להצילה בדרך מיוחדת.

 

חוות הנוער  אניה סחרוביץ 2005 מש 

הציוני, 

 ירושלים

 במדרחוב בירושלים. הסרט מביא את סיפורו.משה נהרג בפיגוע 

מאיה קציר, אפרת  2005 רותי 

 שניר

ביה"ס 

גינזבורג 

 האורן, יבנה

 

 תאור התמודדותה של רותי במחלת הסרטן ובנותיה המלוות אותה במחלתה.
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שום דבר טוב לא יצא  

 מזה

קידום נוער, שיכון  2005

 וייצמן, הרצלייה

 

קידום נוער, 

שיכון וייצמן, 

 רצלייהה

 

נער שנפלט ממסגרת ביה"ס שואף להגיע לאודישן לסרט. הוא כמעט מפסיד את האודישן בגלל סכסוך 

 עם עבריינים.

 

היובל  עמית ריבה 2005 איך שגלגל מסתובב 

 הרצלייה

 

 .סיפור מרגש על נער שנפצע בתאונת אופניים

 

אלי שלום, כפיר  2006 ארוכה הדרך לחופש 

 לגזיאל

בי"ס תיכון 

רוני עי

טכנולוגי דור, 

 הרצליה

 .מאבקו של נער שהסתבך בסחר בסמים. הנער  מנסה לצאת מעולם הפשע לעולם של עבודה ולימודים

 

אולפנת  יעל גוטליב 2006 בסייעתא דשמייא 

 להב"ה

 

סרט הומוריסטי העוסק בעידו שנזרק מהישיבה. עידו מבקש מאלוהים שיחזיר אותו לישיבה, יעזור לו 

ייטת ושיסדר את יחסיו עם מעיין. ה"מלאך גבריאל" עוזר לעידו לראות אחרת את להתגייס לש

 הדברים...  

 

בי"ס תיכון  ברית הראל 2006 הגולם 

ע"ש רבין, 

 כפר סבא

 

סלומון ועידו חברים אך שונים מאד. סלומון לא מוצא ענין במפגשים של עידו עם הבנות וזוכה 

שמצא ברחוב לוטרינר הוא פוגש שם את גלית, חברתו לכתה, לביקורת מצד עידו. כשהוא לוקח חתולה 

שמוצאת חן בעיניו. התנהלותו האיטית עם גלית נתקלת בביקורת וציניות מצד עידו. כשהוא מגיע אל 

הוא רואה אותה מתחבקת עם חיל ונמלט משם אל גבעה בשולי העיר. פרפר שצייר גלית לתת לה מתנה 

וא אחיה. הם מתנשקים. בסצנת הסיום עידו וחבר נוסף רואים את גלית מגיעה לשם ומסבירה שהחיל ה

 למרגלות הגבעה והם תוהים האם הוא חי או מת. , על הפרפר שהביא לגלית, סלמון שוכב על גבו

 

אולפנת שבי  עליזה דנצינגר 2006 החיים בלעדיה 

 רחל

 

מספרת על האירוע ועל  דובר אנגלית ועברית. אמה של עטרה נרצחה בפיגוע. עטרה, מהישוב אפרת,

 התחושות שאחרי.

 

בית חינוך  שחר פינקוביץ 2006 להיוולד מחדש 

תיכון ע"ש 

ברל כצנלסון, 

 כפר סבא

 

 תיעודי.

שנים שהה בביתו מרותק לכסא גלגלים וצמוד לבלון  14חלה אילן במחלת שרירים קשה.  31בגיל 

טה להילחם והתחיל ללכת. בתחילה חמצן. הרופאים ניבאו שמצבו רק ילך ויחמיר. הוא קיבל החל

בעזרת קביים ולאט לאט החל ללכת באופן עצמאי. שכנתו, ג'ודי' מלווה אותו לאורך כל השנים. כיום 

 אילן עצמאי לחלוטין.

 

ישיבת נוה  נתנאל אזואלוס 2006 לחיות מחדש 

 שמואל, אפרת

 

תנגדת לתהליך, מגיעים גיבור הסרט חוזר בתשובה בעקבות תאונת דרכים שעבר. הוא ואשתו, המ

 לפשרה.

 

אולפנת  רעות בר נצר 2006 לכתך אחרי 

להב"ה, 

 קדומים

 על רקע פינוי הישובים רחלי נזכרת כיצד הגיעה, כאשה צעירה, אל הישוב בו היא גרה כיום.

 הסרט מביא את ימיה הראשונים בישוב, כיצד סירבה לגור במקום המבודד עד שחלה התפנית בליבה.
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כפר הנוער ניר  מור אלינו 2006 שתמעבר לק 

 העמק, עפולה

 

 תיעודי.

סיפר על נטייתו המינית למשפחתו ולבני כיתתו. במהלך השנים עבר כש 16גידי יצא מהארון בן 

מספרים על אופיו ועל השינוי שעשו ביחסם כלפי  והתעללות מילולית מצד הילדים האחרים. חברי

בוצת מנהיגות לנוער גאה בעיר מגוריו. הוא בא אל נערים גידי הקים ק הומואים ולסביות, בזכותו.

כתובית: "העולם שלנו מלא בהומוסקסואלים שמיואשים ממצבם ומפיח בהם תקווה. הסרט מסתיים 

 בגוונים, צבעים ואנשים השונים זה מזה. כולם ביחד מתחברים לקשת אחת שלמה, צבעונית ומיוחדת."

 

תיכון ע"ש  נופר נחום 2006 צריך שניים לסלסה 

ברל כצנלסון, 

 כפר סבא

 

נופר רוצה להשתתף בתחרות ריקודי סלסה. היא מחפשת בן זוג מתאים ולכן עושה אודישנים למספר 

היא ניגשת לתחרות וזוכה במקום הרביעי. למרות האכזבה היא שמחה הנבחר מועמדים. יחד עם בן הזוג 

חיים  ןהתחרות, לדעתה, העניקה לה ניסיו הטובה שעברה. העל שהעיזה והשתתפה בתחרות ועל החווי

 והביאה אותה למקום חדש.

 

תיכון ע"ש  קוסטה קפלן 2006 שמוליק 

תלמה ילין, 

 גבעתיים

שמוליק, איש זקן, מופיע כליצן רחוב. המצלמה מלווה אותו ברחוב עד הגעתו לביתו שם מחכה לו 

 אשתו החולה.

 

 mi – amor ר כפר הנוע אריאל כהנא 2006 אהובתי

 ויצ"ו הדסים

 

דמניאן, נער שעלה מארגנטינה מרגיש זר בישראל. הוא מתחבר עם נער שהוא עולה ותיק אך מרגיש זר 

בקרב חברי של אותו הנער. דמניאן מתכנן לחזור לארגנטינה לביקור טרום הצבא אך לא לחזור לארץ. 

 .לצבא כשהוא פוגש נערה ומתאהב בה, תכניותיו משתנות, הוא נשאר בארץ ומתגייס

 

תיכון היובל,  לימור זלוביץ 2006 לאב קאט 

 הרצליה

 

חתול רחוב שהוא למעשה נער, מתאהב בנערה שלא מחזירה לו אהבה. הוא פונה למשהי שיכולה לעזור 

 אך לא נבחר ולבסוף חוזר להיות חתול.  לו, הולך לתחרות יופי ומנסה להסתיר את היותו חתול

 

קיף עמל מ נועה ורד 2006 זוג או פרט 

 עמק חרוד

 

 תיעודי

האם בנות צריכות חבר כדי להיות מאושרות? איך "מתחילים" עם בן המין השני? נוסף לכל זה הסרט 

 עוסק גם במראה שלנו, בדיאטות ובהערכה עצמית.

ביה"ס  חן גולדשטיין 2007 גדולה מהחיים 

טשרניחובסקי, 

 נתניה

 

 תיעודי

עצמה. אמא שלה מדברת עליה. יותם, החבר, מדבר עליה  נערה שמנה מאוד מספרת על -ליאור רותם

ומתייחס למשקל שלה. הסרט מראה אותה בראיון עם ג'ודי ניר מוזס, בפורום "שמנות ויפות", בחנות 

לתכתיבי  עהאם להוריד במשקל ולהיכנ -בגדים. עולה הנושא של בעיות בריאות של שמנים.דילמה

 הסביבה.

 

ולפנת צביה, א רינה פדר 2007 לגעת בכוח 

 ירושלים 

 

שלה לרצות אותו. בשלב מסוים התחילה  תמספרת על התעללותו של בעלה והניסיונו האישה דתיי

ללמוד ג'ודו כדי להתחזק. בהמשך יזמה את גירושיה מבעלה. היא עלתה בדרגה בג'ודו והקימה אגודה 

ת.  הסרט מספר על לאומנויות לחימה לנשים שלא יכולות ללמוד הגנה עצמית בקבוצות מעורבו

 הטכניקה בשיעורים והרציונאל שמאחורי הטכניקה.
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ישיבת נווה  אחיעד ברמץ 2007 משכני אחריך נרוצה 

 שמואל

 

נער יתום מאימו סופג כעסים רבים מאביו על שהוא אינו קם לתפילה בישיבה בה הוא לומד ועל כך 

 שמצא ספר תהילים מושלך בחדרו.

ות ריצה האב לא מתעניין במה שקורה לו. הנער כועס על אביו שאינו כשהנער נוקע את רגלו בתחר

 מגלה בו עניין וכל תשומת ליבו מופנית לספר התהילים.

 האב  מתלבט בקשר להתנהגותו. בסיום הסרט הוא נראה מעודד את בנו בתחרות הריצה.

 

ביה"ס  רפאל קדישזון 2007 96.6 

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ילין, גבעתיים

 

אוטיסט נאבק על שאיפתו להיות מגיש בגלי צה"ל, במסגרת שירות בצבא. בסופו של תהליך אדם ה

המיון הוא מתקבל. בסצנה האחרונה בסרט נראה אדם משדר מהתחנה. הוא מספר על עצמו ומקדיש 

 לאימו, שליוותה אותו לאורך המאבק לשירות בתחנה, שיר.

 

טוביה כוכבי,  2007 כרטיס ביקור 

 אלחנן גולן

שיבת נווה י

 שמואל, אפרת

 

איגור עובד כמנקה בביה"ס בו לומד שי. שי לא מצליח בלימודיו ואיגור מדבר איתו כשרואה אותו יושב 

עצוב ובודד בחצר ביה"ס. שי מצידו עוזר לאיגור בעבודתו. איגור מפוטר מהעבודה. כששי פוגש אותו 

ו כרטיסי ביקור עם ההתמחות שלו במרכז המסחרי, מיואש ממצבו, הוא מדרבן אותו להנפיק לעצמ

 כפסיכולוג ועוזר לו להפיץ את הכרטיסים.

 

אולפנת  לירון זימני 2007 בגן העדן של ילדות  

להב"ה 

 קדומים

 

הפרידה מהבית בגוש קטיף מתרחשת דרך מבטה של עדן שגדלה במקום וכל זהותה קשורה בו. במהלך 

גילאים.לפני כל סצנה היא מעלה שאלות שמציקות  בק לחייה בגינה בכל מיני-הסרט אנו צופים בפלאש

לה כמו איך להתנהג כלפי החיילים והקושי להיפרד מבית ילדותה כשאמה אומרת לה "עדן, הם באים" 

 "ומה עם הרצונות שלי?". -היא עונה

 

אורט אבין,  גל פולק 2008 תפסו את הולדן 

 רמת גן

 

בעיות בשהייה במסגרת )בי"ס, עבודה ועוד(. הסרט ראיונות עם אנשים שבתקופות שונות בחייהם חוו 

 עושה הקבלה עם הספר "התפסן בשדה השיפון".

 

מקיף עמל,  אופיר, יערה, סתיו 2008 ילדים גרושים 

 עמק חרוד

 

בני נוער מספרים על חוויותיהם כבנים למשפחות שעברו גירושים. בסרט מוצגות גישות שונות 

 גירושים.בהתמודדות בני הנוער עם חווית ה

ישיבת נוה  רעי הללה 2008 כמו בסרטים 

 שמואל, אפרת

 ילדים ממשפחה גרושה מתכננים שוד בבנק שבו עובד אביהם משום שזה  אינו משלם מזונות.

 

עמית עמל,  טל קינן 2008 ורד שחור 

 ראשל"צ

 

היא נערה מטפלת באימה חולת הנפש. החברה, שאינה מכירה את סיפורה, דוחה אותה בתואנה ש

 מתבדלת ומתנשאת. נער אחד מגלה את הסיפור האמיתי שלה.

 

 אילון, חולון נופר דרוקמן 2008 חלומות באספמיה 

 

 התייחסות החברה אל הלום קרב ממלחמת יום הכיפורים.

 

ביה"ס התיכון  ספיר פרץ 2009 ובחרתי בחיים 

בגין, ראש 

 העין

 סיפורו של פצוע צה"ל המשקם את עצמו בהצלחה רבה.
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ביה"ס אורט  אביבה חיימוביץ' 2009 הזכות להרוג 

מגדים, 

 כרמיאל

 

הסרט נפתח בקול דובר שאומר: "מי קובע מה טוב ומה רע"..."מי אנחנו שנחליט מי יזכה למות ומי 

 יזכה לחיות".

חייל מכוון רובה בעל כוונת טלסקופית אל ערבי המשחק עם בנו. אנחנו רואים את השניים דרך עינית 

ופ. הקול המלווה את הצילומים אומר כי לערבי "דם על הידיים". החייל מתלבט אם מותר לו הטלסק

 לקחת לילד את אבא שלו והאם מותר לו להחליט אם האדם יחיה.

מידי פעם נכנס צילום של אישה צעירה העומדת מעל קבר ולידה בנה הצעיר. ברקע קולו של קריין 

 חדשות המדבר על כשלון מבצע בלבנון.

סרט הקצר מאד מסתיים במשפט שאומר החייל "במלחמה כמו במלחמה" על רקע קול של יריה ה

 והחשכת המסך.

 

נטע נגב, לוטם  2009 לאורך כל הדרך 

 חממה

כפר הנוער, 

 אשל הנשיא

 

סיפורה של קבוצת בנות המתחרות במרוץ שליחים. האימונים, הניצחונות וההפסדים דרך עיניהן ועיני 

 המאמן שלהן.

 

אולפנת קרית  שקד ברנע 2009 שאיפה לחיים 

 ארבע

 

יוצרת הסרט מנסה "להציל" מעשנים. היא פונה לידיד מעשן ועושה איתו הסכם הפסקת עישון. הסרט 

עוקב אחריו בשבועות בהם הוא מצליח לא לעשן. לקראת סוף תקופת ההסכם "נשבר" הידיד וחוזר 

 לעשן.

 

איה שירה רומו, מ 2009 השמיים הם הגבול 

 מלטבשי

תיכון קציר, 

 רחובות

 

סיפור פציעתה והתמודדותה האופטימית עם הפציעה של נערה שנותרה משותקת כתוצאה מקפיצה לא 

 מוצלחת לבריכת מים. הסרט עוקב אחר שיגרת יומה, מביא את מחשבותיה ואת מחשבות אמה.

 

כפר הנוער  ורד ספיר 2009 ושבו בנים לגבולם 

 אשל הנשיא

 

 ת בני אברהם ואלדד רגב שנחטפו בלבנון, מספרים את סיפורם ועל החיים ללא יקיריהםבני משפחו

ביה"ס התיכון  יונתן ויינשטיין me 2009 -אני  

ע"ש אלון, 

 רמת השרון

 

 הסרט מביא את לבטיו של ניר, נער מתבגר, אודות מקומו בחברה וקשיו עם בנות המין השני.

 , לא רואים את הגיבור. לאורך הסרט כולו, עד הסצנה האחרונה

 

ביה"ס ריגלר,  מאור קריף 2009 בא מהשתיקה 

 נתניה

 

 גבר מטפל באשתו חולת האלצהיימר במסירות אין קץ. הוא חושף את הבדידות והעצב העוטפים אותו.

 

תיכון טכנולוגי  בן שחר 2009 התשמע קולי 

השרון נעמת, 

 הוד השרון

 

התמודדות שלו ושלה מרגע הלידה. ההתמודדות נעשית עם משפחתו של ילד כבד שמיעה מספרת על ה

 הרבה אהבה ונתינה.

 

ביה"ס אורט  גיל בלאקמן 2009 מעבר לדלת 

 אבין, רמת גן

 

 ילדים מתמודדים עם אביהם האלים. אחד הילדים בורח מהבית.
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אולפנת קרית  רחל בן סנדר 2009 משחק החיים 

 ארבע

 

ת כבדים ששקע בהם. נעמה נקלעת למשבר ומסרבת להמשיך אביה של נעמה נמלט מהארץ עקב חובו

ולהשתתף בחזרות להצגה שם יש לה תפקיד ראשי. אחיה כועס עליה על שאינה מבחינה שגם לשאר 

 בני הבית קשה ומציע לה להתמודד עם קשייה. לבסוף חוזרת נעמה לחזרות.

 

ביה"ס התיכון  ברק בן יוסף 2009 רגע אמיתי 

רנה קסין, 

 ירושלים

 

כשלשחר, שנבחרה לשחק בתפקיד ראשי בהצגה, מסתבר שהיא לא בחירתו של הבמאי, היא נעלבת 

 ופורשת. לבסוף היא מתרצה וחוזרת לתפקיד שלקחה בינתיים חברתה הטובה.

 

ביה"ס התיכון  אפרת רז 2009 מעל פני המים 

 בליך, רמת גן

 

ים ואהבת השחייה שלה נותנים לה את גל שחיינית המתאשפזת עקב מחלת הסרטן. הזיכרונות מהאימונ

 הכוח להמשיך

ביה"ס מקיף  אורי ששון 2009 כל הימים אתמול 

עמל, עמק 

 חרוד

 

הסרט חושף זיכרונות קשים של הגיבורה: התעלמות מצד הוריה, אונס ועוד באמצעות קטעי מחשבות 

 וזיכרונות.

 

ביה"ס ויצ"ו,  אדיסו יוסף 2009 בוחן עליון 

 הדסים

 

צא אתיופי מפוטר מעבודתו בבית הקפה. הוא פורץ למקום ומתחבא מאנשי הביטחון בבית נער ממו

 הכנסת. הרב לא מסגיר את הנער ומזמין אותו לשיעור. הנער מתחיל בדרך של חזרה בתשובה.

 

אולפנת  מוריה עראמי 2009 כל משבריך 

להב"ה, 

 קדומים

 

את באה לגור עם משפחתה. הסבתא חווה תלמידת מגמת תיאטרון נאלצת לארח את סבתה בביתה כשז

סיוטים עקב אירועי השואה ומספרת לנכדתה את שעבר עליה. הנכדה מתחברת למונולוג שהיא עושה 

במסגרת לימודיה, דרך הסבל של סבתה. למשפחה קשה עם הסבתא אבל כשהאם רוצה להעבירה 

 למוסד הנערה מתנגדת.

 

יר גמנסיה קצ אביב אסא 2010 בכתפיים איתנות 

 חולון

 

איתן נפצע ברגלו בפיגוע. חבריו שבאים לבקרו חוששים לספר לו שכלבתו שהייתה איתו נהרגה. 

כשאיתן מגלה את האמת הוא מסרב לשתף פעולה בטיפולים. בעזרת חבריו ומנקה בבית החולים הוא 

 חוזר לעצמו. ליום הולדתו הוא מקבל גור כלבים.

 

ת אולפנת קרי שיראל שמיר 2010 למענם 

 ארבע

 

ענבל איבדה את שני הוריה ועוברת לגור עם סבתה. היא אינה מצליחה להתאושש: מפסיקה לרקוד, 

 אינה מצליחה לישון. 

סבתה מספרת לה כי איבדה את הוריה במלחמת העולם השניה ואיך אביה של ענבל, באהבתו, חיזק 

 ת הוריה.אותה. היא מדברת על ליבה של ענבל להמשיך לחיות משום שכך תזכור א

 כתנאי להישארותה עם סבתה מסכימה ענבל לשוב ולרקוד. היא מעזה לחזור לבית הוריה ושם רוקדת.

 

 אולפנת אפרת סמדר אברהם 2010 פתח לי שער 

 

מיכל, שאביה נפטר ואמה עובדת שעות ארוכות, מקבלת מאמה את תפקיד עקרת הבית: מנקה, מבשלת, 

 נה.מטפלת באחיה ולא הולכת ללמוד באולפ

לאחר שכתבה דבר תורה לאזכרה של אביה וזכתה באישורה של אמה לכישוריה הנוספים, החליטה 

 ללמוד באולפנה ולא להמשיך להיות עקרת בית.
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תיכון  בת אל חדד 2010 קשרים 

הראשונים 

 הרצלייה

 

 רה.אור, שהוריה מתו, מתלבטת אם לנסוע לחודשיים לדגמן באיטליה ולעזוב את אחיה החולה ואת חב

 כשמתברר לה שאחיה אינו מתפקד בלעדיה, היא חוזרת הביתה. 

הסרט מסתיים במשפט שאומרת אור: "היום אני מבינה שדברים שאנחנו לא יכולים לשנות, משנים 

 אותנו". 

 

 אורט חולון אושיר אלבן 2010 סימנים 

 

של נעמה עם  הסרט הוא על נעמה, כבדת שמיעה, בת דודתה של אושיר. הסרט מעמת את משפחתה

 השאלה מדוע לא למדו את שפת הסימנים כדי לתקשר טוב יותר עם נעמה.

 

אולפנית  רבקה שמעוני 2011 עוד לא אהבתי די 

 טבריה

הדס חולה בלוקמיה. היא מספרת איך מתנהלים חייה. במהלך הטיפולים היא פוגשת את יונתן שחולה 

ב שהוא משאיר להדס הוא מבקש ממנה להשתמש גם הוא. הם הופכים לזוג מאוהב. יונתן נפטר ובמכת

 בכוחותיה ולהמשיך הלאה.

 

תיכון "קציר"  רעות לנקרי 2011 אני רוצה לחיות 

 רחובות

 תיעודי

 סיפורו של שמעון, נכה צה"ל שנשרף בפעולה של צה"ל. בסרט משתתפות אשתו ובתו הקטנה.

 

ביה"ס הריאלי  רעות ורנסקי 2011 אוולין 

 העברי, חיפה

לין בת החמש עשרה וחצי היא בת של עובדת זרה מקולומביה. בסרט היא מספרת על החיים מלאי אוו

 הפחד ועל הצורך לעבוד בשתי עבודות, נוסף ללימודים בתיכון, כדי לעזור בפרנסת משפחתה.

 

תיכון  אלמוג גנות 2011 איסלנד 

"רביבים" 

 ראשל"צ

נגנת עבורו בכינורה ומשוחחת איתו על בריחתו נער בורח מביתו. ברכבת הנטושה הוא פוגש נערה שמ

 מהבית. לבסוף הוא חוזר הביתה אל אימו.

 All - in 2011 ביה"ס הרב  גבי אלנקרי

תחומי 

ה"עמית", 

 ראשל"צ

דניאל מהמר בפוקר, בתחילה כדי לצבור כסף לניתוח שעל אימו לעבור, ואח"כ משום שהפך למהמר 

ך נשדד. מסתבר שזה היה חלום. הוא הולך לטורניר האמיתי עם כפייתי. הוא מנצח בטורניר פוקר ובדר

שני תיקים זהים ומסתבר שגם זה חלום. בסיום הסרט הוא נראה בביה"ח, ליד חדר הניתוח, זורק על 

 הרצפה את הז'יטון שהחזיק.

 

ביה"ס" עמי  יעל אנקור 2011 ילדה של אבא 

אסף", בית 

 ברל

המצווה שלה, גרושים. ליבי, אמה ואחיה מתכננים את המסיבה. הוריה של ליבי, שעומדת לחגוג את בת 

בערב המסיבה היא מתאכזבת שאביה לא הגיע, זורקת לפח את הנאום שהכינה ובמקומו מודה לאמה 

 ולאחיה.

 

תיכון  דרור שלומי 2011 יבשה –ים  

"רביבים" 

 ראשל"צ

גבר חדש הביתה. הוא שולח  תום, שאביו נהרג שנתיים קודם, בורח מהבית לים משום שאמו הביאה

לאביו המת מכתב בבקבוק. גילי, צוללנית, מוצאת את הבקבוק ומביאה אותו לתום. היא גם מוצאת 

עבורו את דסקית אביו שאיבד בחול. כשמתברר לתום שגילי קראה את המכתבים ששיגר הוא מסלק 

 תה.אותה. למחרת הוא מוצא מכתב ממנה, בבקבוק, שימשיך בחייו. הוא שב הבי
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ישיבת נווה  יותם סמט 2011 על שם סופו 

 שמואל, אפרת

דניאל, יתום מאב, מצטרף לחברים ויחד הם פורצים לדירות.  באחת הפריצות נפצע הדייר מכדור 

שנפלט. דניאל נשאר לעזור לו ונתפס על ידי השוטרים. במשפט מבקש הדייר להקל בעונשו של דניאל. 

 ובד כמדריך שעוזר לנוער במצוקה.לאחר שלוש שנים נראה דניאל ע

 

ביה"ס בליך,  נופר כהן 2011 עמידה ראשונה 

 רמת גן

רקדנית בלט קשורה מאד למורתה ועוזרת לה לנהל את קבוצת הבלט. המורה המחליפה שמגיעה לא 

רואה בנערה את כוכבת הקבוצה. הנערה מאבדת את מעמדה אך כשהיא מסכימה לקבל את הדרכת 

 יא הופכת לרקדנית טובה יותר.המורה המחליפה ה

 

תיכון  דנה ברק 2011 שחמט 

 אוסטרובסקי,

 רעננה

דני מגלה שהסיפור של סבו, שבזכותו הדליק משואה, הוא שקר. הסב מספר לדני את הסיפור האמיתי. 

דני מאוכזב מסבו אך מוחק כתבה על הסיפור האמיתי שעושה חברתו שרון. דני מצליח להתפייס עם 

 סבו.

 

תיכון  אלי הוכנברג 2011 מן שלי עם אנההרו 

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ילין, גבעתיים

 תיעודי

היוצרת עוקבת אחר תהליך אישי של התפתחות האנורקסיה שלה עצמה. הסרט מצולם בסגנון 

"מחוברות" בו המראיינת מראיינת את עצמה ומעלה את התובנות והמחשבות שיש לה על התדרדרות 

 ודדות שלה ועל האנשים שעזרו לה לקבל את עצמה ולהיאבק על הישרדותה.שעברה, על דרכי ההתמ

  

ביה"ס  רועי בוגט 2005 הסרט של דן התמכרות

הימלפרב, 

 מעלה אדומים

נער שמילדות מכור לצפייה בקלטות וידיאו לא מפתח מיומנויות חברתיות ונכשל בניסיונות ליצירת 

 קשר.

 

פיר אלי שלום, כ 2006 ארוכה הדרך לחופש 

 לגזיאל

בי"ס תיכון 

עירוני 

טכנולוגי דור, 

 הרצליה

 .מאבקו של נער שהסתבך בסחר בסמים. הנער  מנסה לצאת מעולם הפשע לעולם של עבודה ולימודים

 

ישיבת נווה  יונתן הירשהורן 2007 לבן בחלום שחור 

 שמואל, אפרת

 

גלה כי יונתן, חברו מהישיבה, דניאל, שנערה שהכיר מתה ממנת יתר, מתנגד מאד לשימוש בסם. הוא מ

משתמש בסמים. הוא מנסה לשכנעו לוותר על הסם אך לא מצליח ויונתן מאושפז במוסד לנערים 

שנוטלים סמים. כשדניאל מקבל טלפון שיונתן ברח מהמוסד הוא מחפש אחריו ומוצא אותו בבית 

 קברות מנסה להתאבד. בסיום הסרט סוחר הסמים רוצח את יונתן. 

 

אולפנת קרית  שקד ברנע 2009 לחיים שאיפה 

 ארבע

 

יוצרת הסרט מנסה "להציל" מעשנים. היא פונה לידיד מעשן ועושה איתו הסכם הפסקת עישון. הסרט 

עוקב אחריו בשבועות בהם הוא מצליח לא לעשן. לקראת סוף תקופת ההסכם "נשבר" הידיד וחוזר 

 לעשן.

 

 All - in 2011 ביה"ס הרב  גבי אלנקרי

י תחומ

ה"עמית", 

 ראשל"צ

דניאל מהמר בפוקר, בתחילה כדי לצבור כסף לניתוח שעל אימו לעבור, ואח"כ משום שהפך למהמר 

כפייתי. הוא מנצח בטורניר פוקר ובדרך נשדד. מסתבר שזה היה חלום. הוא הולך לטורניר האמיתי עם 

ד חדר הניתוח, זורק על שני תיקים זהים ומסתבר שגם זה חלום. בסיום הסרט הוא נראה בביה"ח, לי

 הרצפה את הז'יטון שהחזיק.



 45 

קמפוס  פוקר-עידו בחר  2011 חברות בקליק 

 אריסון, 

 תל אביב

נער בודק את הקשר בין חברות למחשבים. הוא מברר את המושג חברות דרך חבריו של סבא שלו 

 ליף.ודרך הפייסבוק. מדבר על הסכנות בפייסבוק ואיזה דברים הפייסבוק לא יוכל להח

אולפנת  רעות כהן 2011 כבלים מודרניים 

להב"ה, 

 קדומים

נערה והסובבים אותה מתנהלים בחיים הנשלטים על ידי אמצעי תקשורת. את יחסיה החברתיים היא 

 היא מנתקת את כבל החשמל בבית כדי לגרום לשינוי. המנהלת בעזרת המחשב. בייאוש

 תיכון פסגת אלעד ששון 2011 שוטים של שותים 

 זאב, ירושלים

 תיעודי

בסרט ראיונות עם בני נוער ששותים אלכוהול. בני הנוער מספרים על הצורך במשקה, על ההגזמה 

בשתייה, על אלימות והתנהגות מסוכנת בעקבות השתייה, איך הם מרמים את הוריהם ואת בית הספר 

 ועוד. 

 

ביה"ס  מאי שבח 2006 זן נדיר התנדבות

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ן, גבעתייםילי

 

 תיעודי.

נער הומוסקסואל מספר על  הרגע בו נחשף לפני הוריו, על מכות שחטף מקבוצת נערים ועל הקמת 

 תנועת נוער שיוצאת לפעילויות למען הקהילה.

 

אולפנת  בתיה פריד 2006 שברים 

להב"ה, 

 קדומים

 

ישה ניצולת שואה וחולת שני מתעמתת עם מורתה בנוגע לציור שציירה וכעונש היא נשלחת לעזור לקש

אלצהיימר. לאחר רתיעתה הראשונית מפתחת שני רגשות חיבה להניה הקשישה שחושבת ששני היא 

אחותה שנספתה. שני מסרבת לספר להניה על טעותה ואף מוציאה אותה לטיול אסור אל מחוץ למוסד 

 בו היא שוהה. 

 

טוביה כוכבי,  2007 כרטיס ביקור 

 אלחנן גולן

 ישיבת נווה

 שמואל, אפרת

 

איגור עובד כמנקה בביה"ס בו לומד שי. שי לא מצליח בלימודיו ואיגור מדבר איתו כשרואה אותו יושב 

עצוב ובודד בחצר ביה"ס. שי מצידו עוזר לאיגור בעבודתו. איגור מפוטר מהעבודה. כששי פוגש אותו 

ביקור עם ההתמחות שלו במרכז המסחרי, מיואש ממצבו, הוא מדרבן אותו להנפיק לעצמו כרטיסי 

 כפסיכולוג ועוזר לו להפיץ את הכרטיסים.

 

בי"ס עמל  ענבל נפתלי 2009 דברים שרואים משם 

מקיף, עמק 

 חרוד

הסרט מלווה משלחת רופאים ישראלים באפריקה, ומבטא את השינוי הגדול שעובר אדם המתרחק 

 מביתו ומביט עליו מעולם אחר.

 

עמל  מקיף אליהו ברום 2009 אחריה 

"נופרים 

בגליל", 

 טבריה

גיבורת הסרט רוצה לשרת כחיילת קרבית בקרקל למרות היותה חולת אסטמה. הסרט מתאר את 

 פעילותה ב"אחרי" ומאבקה להעלאת הפרופיל הצבאי שלה.

 

אולפנת  אמלי דהארי 2009 בזמן שישנתי 

להב"ב, 

 קדומים

 

האח, שמקבל זימון לקורס טיס, מתלבט.  נערה שכליותיה לא מתפקדות זקוקה לתרומת כליה מאחיה.

לבסוף הוא מחליט לתרום לאחותו את כליתו. בדרכו לביה"ח הוא נהרג בתאונת דרכים. אחותו מקבלת 

 את כליתו.
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אולפנת קרית  רננה פאלק 2009 תבורך מנשים 

 ארבע

 

לח"י ובין חייה סיפורה של יעל בן דוב לוחמת לח"י. הסרט משלב בין סיפוריה אודות תקופת חברותה ב

 כיום בקרב חברים ובני משפחה.

 

תיכון  אספי דוד 2011 דלת לתקווה 

"רוטברג", 

 רמת השרון

 תיעודי

דייב, מכור שנגמל, מספר על בית המחסה שהקים לזונות שמכורות לסמים. בבית הן מקבלות מיטה, 

חה העירונית מתאהבת אוכל ואהבה. למרות שעיריית ת"א מאיימת לסגור את המקום עובדת לשכת הרוו

 במקום ונרתמת לעזור לדייב. 

 

התנהגות 

 סיכונית

אלי שלום, כפיר  2006 ארוכה הדרך לחופש

 לגזיאל

בי"ס תיכון 

עירוני 

טכנולוגי דור, 

 הרצליה

 

 .מאבקו של נער שהסתבך בסחר בסמים. הנער  מנסה לצאת מעולם הפשע לעולם של עבודה ולימודים

 

בי"ס תיכון  ברית הראל 2006 הגולם 

ע"ש רבין, 

 כפר סבא

 

סלומון ועידו חברים אך שונים מאד. סלומון לא מוצא ענין במפגשים של עידו עם הבנות וזוכה 

לביקורת מצד עידו. כשהוא לוקח חתולה שמצא ברחוב לוטרינר הוא פוגש שם את גלית, חברתו לכתה, 

וציניות מצד עידו. כשהוא מגיע אל  שמוצאת חן בעיניו. התנהלותו האיטית עם גלית נתקלת בביקורת

הוא רואה אותה מתחבקת עם חיל ונמלט משם אל גבעה בשולי העיר. פרפר שצייר גלית לתת לה מתנה 

גלית מגיעה לשם ומסבירה שהחיל הוא אחיה. הם מתנשקים. בסצנת הסיום עידו וחבר נוסף רואים את 

 הגבעה והם תוהים האם הוא חי או מת.למרגלות  , על הפרפר שהביא לגלית, סלמון שוכב על גבו

 

בית חינוך  חן סמואל 2006 ימי התום 

תיכון ע"ש 

ברל כצנלסון, 

 כפר סבא

 

ובמסיבה , תלמיד י"ב, שמבוגר ממנה בכמה שנים. הוא מפתה אותה לעשן סמים לעומר יש חבר, תום,

ת מאמה ומחברותיה היא מתרחקשלמעשה מרדימים אותה.  "כדורים לכאב ראש"עם חבריו אף נותן לה 

אמה מבקשת לשוחח איתה על יחסיה עם עומר אך תום ולא מוכנה לשתף אותן במה שעובר עליה. 

מסרבת. חברותיה אומרות לה שהשתנתה ושהיא מושפעת מעומר אך תום חושבת שהן ילדותיות. עומר 

פוחדת מאד סוע איתו ל"מסיבת טבע" בגליל ותום אינה מסוגלת לסרב לו למרות שהיא נמציע לה ל

 מאופי המסיבה.

 בסצנת הסיום נראית משפחתה של תום וחבריה יושבים עליה שבעה כשתמונתה של תום ברקע.

 

בי"ס ע"ש זיו  הדר ממן 2006 לב של גבר 

ומרקס, 

 ירושלים

 

 תיעודי.

יובל הבינה בגיל צעיר שהיא לסבית תמיד אהבה להתלבש כגבר וכשחברתה מנסה להלבישה בשמלה 

ב היא מרגישה מוזר ולא נוח. היא מספרת על רגע היציאה מהארון מול אימה. יובל בודדה ובנעלי עק

 בחברת התלמידים בתיכון ומוצאת אהבה ותמיכה בסניף של הקהילה הגאה.  

 

חניכי קידום נוער,  2006 מחכים לשמעון 

 קרית גת

דום יחניכי ק

 נוער, קרית גת

 

תוך כדי הצפייה מתוודעים בני החבורה לסיפורה של חבורת נערים מחכה למנהיגה שמאחר להגיע. 

 אחת מהנערות. דרך סיפור זה הם מועשרים בתובנות נוספות אודות יחסיהם עם הוריהם.
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ביה"ס  ליאם חיימוביץ' 2007 אשליות 

טשרניחובסקי, 

 נתניה

 

 תיעודי

בר על מה שזה "במקום שאין דמיון אין אימה". חבורת נערים שתחביבם מלחמות חרבות. בסרט הס

עושה לשחקנים )נכנסים לדמות, באים כדי לנצח, יציאה מהשגרה( סיכונים. המרואיינים מדברים על 

הדמות איתה הם יוצאים למשחק התפקידים, מראיינים פסיכולוגים על המשחק. מי הם אלה שמשחקים? 

בעקבות המידע ילדותיים? אוהבי סיכונים? הרפתקנים? השחקנים בונים לבד את הדמויות שלהם. 

 שצהל לא מגייס אותם ראיון עם קב"ט בדימוס על סטיגמות לקראת השירות הצבאי.

 

ישיבת נווה  יונתן הירשהורן 2007 לבן בחלום שחור 

 שמואל, אפרת

 

דניאל, שנערה שהכיר מתה ממנת יתר, מתנגד מאד לשימוש בסם. הוא מגלה כי יונתן, חברו מהישיבה, 

לשכנעו לוותר על הסם אך לא מצליח ויונתן מאושפז במוסד לנערים משתמש בסמים. הוא מנסה 

שנוטלים סמים. כשדניאל מקבל טלפון שיונתן ברח מהמוסד הוא מחפש אחריו ומוצא אותו בבית 

 קברות מנסה להתאבד. בסיום הסרט סוחר הסמים רוצח את יונתן. 

 

מועדון נוער  צביקה וואקראט 2007 חברים על תנאי 

"ביאליק", 

 רמת גן

 

חבורת ילדים משועממת יוזמת פריצה למכונית. הם מביאים את המכונית לחברה ורוקדים סביבה. 

כשהמשטרה מגיעה, כולם בורחים. אחד הילדים נתפס ונלקח למאסר. החברים במוסד שרואים בו 

 מלשין מכים אותו.

 

ביה"ס כפר  רועי גורטלר 2007 כשר 

הנוער אשל 

 הנשיא

 

 ם על אהבתו של גבר מקדש את כל האמצעים וגורם לחציית כל הגבולות.מאבק בין שתי נשי

 

תיכון ע"ש  ניר משולם 2006 איך זה מרגיש 

ברל כצנלסון, 

 כפר סבא

 

דין מואשם ע"י חבריו בהלשנה. כתוצאה מכך הוא מנודה חברתית. חבריו פוגעים בו בביה"ס ולבסוף 

 תולה עצמו בחורשה.בייאושו הוא  אף פורצים לביתו ומכים אותו שם. 

 

אולפנה קריית  ברכה יניגר 2008 בעקבות הגורל 

 ארבע

 

 בחורה שמנסה להתאבד, פוגשת נער שמציל אותה, האהבה ביניהם מחזירה לה את טעם החיים.

 

ראשונים  יותם קניספל 2008 עץ או פלי 

 הרצליה

 

 .למותם , מה שמביאסרט אבסורדי על שרשרת טעויות בין צעירים מאוהבים

 

אור וייס, תום  2008 לשבור את הכלים 

 ווגמן

עמל, עמק 

 חרוד

 

להקת רוק מצליחה עוברת תאונת דרכים בשל נהיגה מסוכנת ואחד מחבריה נפצע קשה. בעקבות 

 התאונה מתפרקת הלהקה.

 

שלומי כהן, בארי  2008 ריקמה אנושית 

 חדד

ישיבת נוה 

 שמואל, אפרת

 

גע וברח. בעקבות יסורי המצפון שלו הוא מגיע אל משפחת הגיבור מתכחש למעורבותו בתאונת פ

 הנפגע ומציע להם את עזרתו.
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תוך כדי נהיגה, כשהוא מחפש אחרי הטלפון שלו, פוגע הנהג בילד. הוא נמלט ממקום התאונה. כשהילד   הילה שגב 2008 שבריר של שניה 

 שלו נמצא בין חיים ומוות עקב מחלה הוא נזכר בילד שבו פגע.

 

אולפנת קרית  רחל תורג'מן 2008 בדרכי נועם 

 ארבע

 

 הגיבורה מאבדת את חברה בתאונת דרכים בצבא. החייל שגרם לתאונה מנסה להתקרב אליה.

 

קרית חינוך  נאור מנינגר 2008 פיאז'ה מתהפך 

דרור, צומת 

 דרור

 

 קבוצת נערים יוצאת נגד מנהל בית הספר שנוהג באלימות כלפי תלמידיו.

 

כפר הנוער,  אריאל רז 2009 א של הפועלהאב 

 אשל הנשיא

 

הסרט מביא את סיפורו של אוהד מושבע של הפועל באר שבע שניסה להתאבד בשריפת עצמו לאחר 

 אחד ההפסדים של הקבוצה.

 

ביה"ס תיכון  גטיה רז 2009 פנים אחרות 

"ראשונים", 

 הרצליה

 

נערה המתפרנסת מזנות וחיה ברחוב, גונבת את הסרט מפגיש שני עולמות חברתיים רחוקים ומנוכרים. 

הפלאפון של נערה מבית מגונן ומטפח. ניסיונותיה של הנערה שנגנבה לתהות אחר גורל הפלאפון שלה 

 מפגישים את הנערות עם עולמות שלא הכירו ומסתבר שלמרות המרחק יכולה להיות גם קרבה.

 

אולפנת קרית  שקד ברנע 2009 שאיפה לחיים 

 ארבע

 

וצרת הסרט מנסה "להציל" מעשנים. היא פונה לידיד מעשן ועושה איתו הסכם הפסקת עישון. הסרט י

עוקב אחריו בשבועות בהם הוא מצליח לא לעשן. לקראת סוף תקופת ההסכם "נשבר" הידיד וחוזר 

 לעשן.

 

בית הספר  רועי ויסל 2010 פלאשבק 

 תלמה ילין

 

המבקרת שם, מתעוררים בה מראות מהמסיבה בה גיא כשגיא, מדריך בחדר כושר, פונה אל נועה 

התחיל איתה ואח"כ ראתה אותה קונה או מוכר סמים.  במקביל משולבים בסרט צילומים בהם נראית 

נועה נאנסת על ידי גיא בחדר השירותים במכון הכושר. כשהיא מתעוררת נדמה לצופים שהכול היה 

 חלום אבל בסצנת הסיום נועה אומרת לחברותיה, בפנים מוכות, "נזכרתי". 

 

ביה"ס הרב  ני ברזקרו 2010 צבעי התום 

תחומי עמק 

 חרוד

 

 הסרט נפתח בסצנת אונס.

זוכה בתחרות ציורים. הסרט ברובו מצולם במצלמת כתף מה שנותן את התחושה שתום  17-תום בת ה

במעקב. תום מצולמת באירועים שונים בחייה. מידי שתי סצנות רואים ידיים של גבר שלעיתים נוהג 

תולה תמונות שלה בחדרו. תום בורחת מהבית. האוטו עוקב אחריה. באוטו שעוקב אחרי תום ולעיתים 

 על תמונתה של תום. Vבסצנה האחרונה ידי גבר מסמנות 

 

ביה"ס ע"ש  מור גוספרין 2010 בית ריק 

תלמה ילין, 

 גבעתיים

 

עדן מגיע למסיבה בביתה של זואי. במסיבה שתייה רבה של אלכוהול, סמים, ריקודים, דיבורים 

עדן לא מרגיש בנוח. זואי לחצה מפני שהמסיבה נעשתה ללא ידיעת הוריה שבחופשה. סתמיים. 

 שוטרים מפסיקים את המסיבה בלילה.
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אנדריי בוגטקו,  2010 הסיפור הפשוט 

מרט מזין, אנדריי 

 פונדר

מועדון קידום 

נוער 

"ביאליק", 

 רמת גן

 

הנער ניתנות גם בדיבורו וגם בסצנות תשובות שחוקר אותו על התמכרותו לסמים.  חוקרנער יושב מול 

 המראות את האירועים המסופרים בתשובות.

 הסרט מתאר למה התמכר הנער לסמים, מי חבריו, איך הם השיגו כסף לקנית הסמים ועוד. ביציאתו

 גע יותר בסמים.ילא מבטיח ש הוא מבנין המשטרה נערה מחכה לו.

 

 All - in 2011 ביה"ס הרב  גבי אלנקרי

 תחומי

ה"עמית", 

 ראשל"צ

דניאל מהמר בפוקר, בתחילה כדי לצבור כסף לניתוח שעל אימו לעבור, ואח"כ משום שהפך למהמר 

כפייתי. הוא מנצח בטורניר פוקר ובדרך נשדד. מסתבר שזה היה חלום. הוא הולך לטורניר האמיתי עם 

חדר הניתוח, זורק על  שני תיקים זהים ומסתבר שגם זה חלום. בסיום הסרט הוא נראה בביה"ח, ליד

 הרצפה את הז'יטון שהחזיק.

 

קמפוס  פוקר-עידו בחר  2011 חברות בקליק 

 אריסון, 

 תל אביב

נער בודק את הקשר בין חברות למחשבים. הוא מברר את המושג חברות דרך חבריו של סבא שלו 

 ליף.ודרך הפייסבוק. מדבר על הסכנות בפייסבוק ואיזה דברים הפייסבוק לא יוכל להח

ישיבת נווה  יותם סמט 2011 על שם סופו 

 שמואל, אפרת

דניאל, יתום מאב, מצטרף לחברים ויחד הם פורצים לדירות.  באחת הפריצות נפצע הדייר מכדור 

שנפלט. דניאל נשאר לעזור לו ונתפס על ידי השוטרים. במשפט מבקש הדייר להקל בעונשו של דניאל. 

 ד כמדריך שעוזר לנוער במצוקה.לאחר שלוש שנים נראה דניאל עוב

 

תיכון פסגת  אלעד ששון 2011 שוטים של שותים 

 זאב, ירושלים

 תיעודי

בסרט ראיונות עם בני נוער ששותים אלכוהול. בני הנוער מספרים על הצורך במשקה, על ההגזמה 

הספר  בשתייה, על אלימות והתנהגות מסוכנת בעקבות השתייה, איך הם מרמים את הוריהם ואת בית

 ועוד. 

 

תיכון  אלי הוכנברג 2011 הרומן שלי עם אנה 

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ילין, גבעתיים

 תיעודי

היוצרת עוקבת אחר תהליך אישי של התפתחות האנורקסיה שלה עצמה. הסרט מצולם בסגנון 

"מחוברות" בו המראיינת מראיינת את עצמה ומעלה את התובנות והמחשבות שיש לה על התדרדרות 

 שעברה, על דרכי ההתמודדות שלה ועל האנשים שעזרו לה לקבל את עצמה ולהיאבק על הישרדותה. 

 

זהות 

 אישית

בי"ס תיכון  ליאת בלומברג 2006 טיפה שונה

אוסטרובסקי, 

 רעננה

 

ולריה, נערה עולה ותיקה מברית המועצות, מנסה להיקלט בכל מחיר בחברה הישראלית. לשם כך היא 

 ., מתייחסת בזלזול לחברת הרוסים ואף מתכחשת לסבתהאהמשקרת בקשר למוצ

 

ביה"ס  דניאל וייסמן 2007 נור 

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ילין, גבעתיים

 

מהלך יומה של נערה. היא מצולמת בכל המקומות אליהם היא הולכת ובביתה. האם היא מצליחה לממש 

 את עצמה?  
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פנת אול לירון זימני 2007 בגן העדן של ילדות 

להב"ה 

 קדומים

 

הפרידה מהבית בגוש קטיף מתרחשת דרך מבטה של עדן שגדלה במקום וכל זהותה קשורה בו. במהלך 

בק לחייה בגינה בכל מיני גילאים.לפני כל סצנה היא מעלה שאלות שמציקות -הסרט אנו צופים בפלאש

רת לה "עדן, הם באים" לה כמו איך להתנהג כלפי החיילים והקושי להיפרד מבית ילדותה כשאמה אומ

 "ומה עם הרצונות שלי?". -היא עונה

 

 This is my story 2008 תלמה ילין,  מור קורן

 גבעתיים

 

ביומן אישי וחושפני מחלקת הגיבורה עם הצופים ועם הוריה את כוונותיה להתחתן עם ידידה הטוב, 

ו ובאפשרות לצאת נגדן למרות גילה הצעיר. הסרט דן במוסכמות החברתיות המרכיבות את זהותנ

 ולמצוא את הבחירה האישית המתאימה.

 

תיכון אלון  ניצן דר 2007 סימפטום בדוי 

 רמת השרון

 

 נדב עושה בדיקות לגבי משמעות מושגים בחיים האמיתיים.

ניקיון" על ידי  תהוא בודק את משמעות המושג "קלפטומניה" על ידי גנבה מחנות את המושג "אובססיי

ון אצל חברתו. את המושג "מאניה דפרסיה" הוא בוחן במסיבה באמצעות סיפורי מוות עבודות ניקי

שהוא מספר הגורמים לתחושות דיכאון אצל החוגגים. חברתו הדס מבקשת ממנו לעזוב אותה עד 

שיעשה "סדר" בחייו. נדב שבביתו קופסאות עם שמות בחורות עושה גם קופסה להדס ולבסוף מגיע 

 אליה עם חפציו.

 

תיכון עמי  אופיר דותן 2008 מי שידליק לך את הלב 

 אסף, בית ברל

 

הסרט מתרחש בזמן מלחמת לבנון. מתואר מפגש בין נער מהצפון המתארח במרכז לבין הנער במשפחה 

 המארחת המתקשה להזדהות עם הפעולה הצבאית ושוקל לא להתגייס.

 

תלמה ילין,  רום ברנע 2008 אנשי הפלדה 

 גבעתיים

 

מהפכן המרוקאי, יוצאות למסע סוריאליסטי בעקבות -דמויות הראשיות,הכתב האשכנזי והכוכבשתי ה

 ערכים לא ערכים. הסרט נוגע בעיקר בשסע העדתי.

 

עירוני א'  אמנון דירקטור 2008 יידיש למתחילים 

לאומנויות, 

 ת"א

 

ייה זו שליחות של הסרט מלווה את מרכז החייאת היידיש בתל אביב. פגישה עם אנשים המוצאים בעש

 שימור זהות תרבותית המשמעותית לתרבות הישראלית.

 

היובל,  דפנה ששון 2008 עקבות 

 הרצלייה

 

סיפור על נערה שאביה עזב את הבית כשהייתה צעירה. הרצון לאתרו ולהכירו מוביל אותה להתנסויות 

של האב הנכה וכשהיא  חדשות ולהכרות מחודשת עם זהותה: היא עובדת בפיצוציה ליד מקום מגוריו

 מביאה לו אוכל שנשלח על ידי בעל הפיצוציה היא מצליחה ליצור קשר מחודש איתו.

 

 This is my story 2008 תלמה ילין,  מור קורן

 גבעתיים

 

ביומן אישי וחושפני מחלקת הגיבורה עם הצופים ועם הוריה את כוונותיה להתחתן עם ידידה הטוב, 

דן במוסכמות החברתיות המרכיבות את זהותנו ובאפשרות לצאת נגדן  למרות גילה הצעיר. הסרט

 ולמצוא את הבחירה האישית המתאימה.

 

ישיבת נוה  אבישי נמיר 2008 תיק סגור 

 שמואל, אפרת

 

 לבטיו של נער מאומץ לפני החלטתו לפתוח את תיק האימוץ שלו.
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אולפנת  מירב מלכה 2008 על הבמה שלי 

להב"ה, 

 קדומים

 

חילונית ממוצא רוסי לומדת באולפנה דתית וחולמת להיות שחקנית.חברותיה בפנימייה הן בנות  נערה

ממוצא אתיופי. המפגש עם אורח החיים הדתי, החברות החדשות והחלום להיות שחקנית מציב שאלות 

 זהות מבלבלות ופתוחות.

 

ביה"ס עמי  טל בן אדיבה 2008 לכודים 

 אסף, בית ברל

 

ם למסיבת יום הולדת שם מסתבר כי אחד הנערים הוא רוצח סדרתי שרוצח במסיבה את בני נוער יוצאי

 חבריו. לקראת סיום הסרט מסתבר שהכול היה חלום של נערה שעומדת לצאת למסיבה עם החבר שלה.

 

 בליך, רמת גן רותם כהן 2008 סניוריטה 

 

 מאד.נערה שמתביישת בסבה העובד כמנקה בבית הספר ומאידך קשורה אליו 

 

מקיף עמל,  אופיר, יערה, סתיו 2008 ילדים גרושים 

 עמק חרוד

 

בני נוער מספרים על חוויותיהם כבנים למשפחות שעברו גירושים. בסרט מוצגות גישות שונות 

 בהתמודדות בני הנוער עם חווית הגירושים.

 

 בליך, רמת גן אוריאל מידה 2008 כשתגדלי תביני 

 

רק כדי להרגיש גדולה ומקובלת. כשהנער רוצה  18זוגיות עם נער בן  מסתבכת ביחסי 12ילדה בת 

 לקיים איתה יחסי מין היא בורחת הביתה נסערת ופגועה.

 

ביה"ס  טל הייברגר 2010 ללא שם 

לאומניות, 

עירוני א' תל 

 אביב

 

ה הסרט עוסק בשאלה "מי אני". דרך מפגשים עם דמויות חבושות במסכות ומצבים שונים בחיים מנס

 הסרט, שאין לו מבנה קלאסי של עלילה, להציג את השאלה.

 

 

תיכון בגין  הדר אביר 2010 שחור על גבי לבן 

 ראש העין

 

הסרט בודק את הפער הכלכלי ובעיקר את פערי העמדות בין ספרדים לאשכנזים בנושאים: ביגוד, 

 ערבי, גיוס לצה"ל ועוד.-טלוויזיה, יחס לדת, הסכסוך הישראלי

 יאוטיפי מאד.הסרט סטר

 

אולפנת  רעות מילצקי 2011 ברית שלום 

להב"ה, 

 קדומים

של אביו  האשתו של רועי מודיעה לו שהיא בהריון אך רועי אינו רוצה בילד. הוא מגיע לארץ להלווי

איתו היה בנתק ארוך משום שחזר בשאלה. בזמן השבעה, בבית הוריו, הוא עובר מהפך. בסיום הסרט 

 בנו. הוא נראה בברית של

 

תיכון עירוני  אור דבירי 2011 אילנה דיין 

 ט' תל אביב

 תיעודי

העתונאית אילנה דיין חוזרת אל התיכון בו למדה ואל שכונת ילדותה. היא מדברת על עבודתה 

 כעתונאית ועל האג'נדה המקצועית שלה. מדברת על מהו חינוך בעיניה ועל האג'נדה הערכית שלה.

 

תיכון "קציר",  לון מילמןא 2011 איך כוכב נולד 

 רחובות

 תיעודי

דניאל מורשת הוא כוכב סדרת הטלוויזיה לילדים "האי". הסרט מספר איך הפך דניאל לכוכב ואיך 

 נראים חיי כוכב.

 



 52 

ישיבת נווה  יותם סמט 2011 על שם סופו 

 שמואל, אפרת

נפצע הדייר מכדור  דניאל, יתום מאב, מצטרף לחברים ויחד הם פורצים לדירות.  באחת הפריצות

שנפלט. דניאל נשאר לעזור לו ונתפס על ידי השוטרים. במשפט מבקש הדייר להקל בעונשו של דניאל. 

 לאחר שלוש שנים נראה דניאל עובד כמדריך שעוזר לנוער במצוקה.

 

תיכון  אלי הוכנברג 2011 הרומן שלי עם אנה 

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ילין, גבעתיים

 תיעודי

קבת אחר תהליך אישי של התפתחות האנורקסיה שלה עצמה. הסרט מצולם בסגנון היוצרת עו

"מחוברות" בו המראיינת מראיינת את עצמה ומעלה את התובנות והמחשבות שיש לה על התדרדרות 

 שעברה, על דרכי ההתמודדות שלה ועל האנשים שעזרו לה לקבל את עצמה ולהיאבק על הישרדותה. 

 

זהות 

 ישראלית/

 תלאומי

 אילון, חולון נופר דרוקמן 2008 חלומות באספמיה

 

 התייחסות החברה אל הלום קרב ממלחמת יום הכיפורים.

 

תלמה ילין,  רום ברנע 2008 אנשי הפלדה 

 גבעתיים

 

מהפכן המרוקאי, יוצאות למסע סוריאליסטי בעקבות -שתי הדמויות הראשיות,הכתב האשכנזי והכוכב

 עיקר בשסע העדתי.ערכים לא ערכים. הסרט נוגע ב

 

ביה"ס אורט  אביבה חיימוביץ' 2009 הזכות להרוג 

מגדים, 

 כרמיאל

 

הסרט נפתח בקול דובר שאומר: "מי קובע מה טוב ומה רע"..."מי אנחנו שנחליט מי יזכה למות ומי 

 יזכה לחיות".

ם דרך עינית חייל מכוון רובה בעל כוונת טלסקופית אל ערבי המשחק עם בנו. אנחנו רואים את השניי

הטלסקופ. הקול המלווה את הצילומים אומר כי לערבי "דם על הידיים". החייל מתלבט אם מותר לו 

 לקחת לילד את אבא שלו והאם מותר לו להחליט אם האדם יחיה.

מידי פעם נכנס צילום של אישה צעירה העומדת מעל קבר ולידה בנה הצעיר. ברקע קולו של קריין 

 ון מבצע בלבנון.חדשות המדבר על כשל

הסרט הקצר מאד מסתיים במשפט שאומר החייל "במלחמה כמו במלחמה" על רקע קול של יריה 

 והחשכת המסך.

 

הסרט מלווה משלחת רופאים ישראלים באפריקה, ומבטא את השינוי הגדול שעובר אדם המתרחק   ענבל נפתלי 2009 דברים שרואים משם 

 מביתו ומביט עליו מעולם אחר.

 

ביה"ס ניר  ויקטוריה פילבסקי 2009 יהודימ 

 העמק, עפולה

 

נערות עולות המתלבטות לגבי הגיור. הסרט מציף שאלות של זהות לאומית ושייכות למקום, האם זו 

 בחירה אישית, האם זו בחירה דתית והאם יש צורך באישור חיצוני לבחירה כזו. 

 

ביה"ס  אור דגן 2009 האזרח האחד 

לאומנויות 

למה ע"ש ת

 ילין

 

הסרט מתאר סיוט מעורר מחשבות על אדם שנשאר יחידי במדינה שהתרוקנה לחלוטין. לאחר שהוא  

מוודא שהכל התרוקן הוא מנסה להתחיל הכל מחדש... להכריז על המדינה ולהלחם למענה בעצמו. הוא 

 מנסה כל דרך שתמחיש לו שהמדינה עדיין קיימת.
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פנת קרית אול רננה פאלק 2009 תבורך מנשים 

 ארבע

 

סיפורה של יעל בן דוב לוחמת לח"י. הסרט משלב בין סיפוריה אודות תקופת חברותה בלח"י ובין חייה 

 כיום בקרב חברים ובני משפחה.

 

אולפנת  תהילה יעקב 2009 בזוקה 

להב"ה, 

 קדומים

 

פים נערה נקלעת לסניף דואר כשמושמעת אזעקה. במרחב המוגן בו היא מסתתרת עם אנשים נוס

 ששוהים בסניף, פורצות מריבות.

 

צבע  –בין שדרות לעזה  

 אדום

כפר הנוער,  חגי טל 2009

 אשל הנשיא

 

הסרט עוקב אחר התמודדותם של תושבי קו העימות בישובי עוטף עזה עם מצב המלחמה שנכפה עליהם 

 ומכתיב להם חיים "במדינה אחרת".

 

בים תיכון רבי שקד קליינמן 2010 עולמות מקבילים 

 ראשל"צ

 

רונן כותב על שולחנו בכתה הגיגים ואנה המנקה יוצאת רוסיה עונה לו מבלי שהם מזהים האחד את 

השנייה. כשמתברר להם מי הוא מי מזמין רונן את אנה לצאת איתו. יותם, חברו של רונן שלא סובל 

רואה אותם הוא מקלל "רוסים" לועג לו. רונן ואנה חוזרים מסרט ונפגשים עם חבריה של אנה. כשיותם 

ופורצת קטטה. אנה נמלטת וכשרונן מוצא אותה היא טוענת שההבדלים ביניהם רבים מידי. בטקס 

 בביה"ס רונן רואה את אנה. בסצנת הסיום נראה רונן שר את "התקווה".

 

תיכון בגין  הדר אביר 2010 שחור על גבי לבן 

 ראש העין

 

רי העמדות בין ספרדים לאשכנזים בנושאים: ביגוד, הסרט בודק את הפער הכלכלי ובעיקר את פע

 ערבי, גיוס לצה"ל ועוד.-טלוויזיה, יחס לדת, הסכסוך הישראלי

 הסרט סטריאוטיפי מאד.

 

ביה"ס הריאלי  רעות ורנסקי 2011 אוולין 

 העברי, חיפה

מלאי אוולין בת החמש עשרה וחצי היא בת של עובדת זרה מקולומביה. בסרט היא מספרת על החיים 

 הפחד ועל הצורך לעבוד בשתי עבודות, נוסף ללימודים בתיכון, כדי לעזור בפרנסת משפחתה.

 

גימנסיה  עידו אוחנה 2011 שרות עצמי 

"הרצוג", 

 חולון

 תיעודי

בני נוער לקראת גיוס משיבים על שאלות אודות הרצון להתגייס, לאן, המתח בין הגשמת השאיפות 

 האם להתגייס, האם מותר להשתמט ועוד. האישיות לבין הגיוס לצה"ל, 

 

תיכון  דנה ברק 2011 שחמט 

 אוסטרובסקי,

 רעננה

דני מגלה שהסיפור של סבו, שבזכותו הדליק משואה, הוא שקר. הסב מספר לדני את הסיפור האמיתי. 

דני מאוכזב מסבו אך מוחק כתבה על הסיפור האמיתי שעושה חברתו שרון. דני מצליח להתפייס עם 

 .סבו

 

תלמה ילין,  תמר לויט 2005 הילד שצעק זאב זהות מינית

 גבעתיים

 

 דרמה קומית המתארת התפוררות של משפחה בורגנית.

 

חניכי קידום נוער,  2006 הפריצה 

 מגדל העמק

 

חניכי קידום 

מגדל נוער, 

 העמק

בית. של הקהילה ההומו לס ןבמהלך פריצה שמבצעת חבות בני נוער, מוצאת אחת הנערות ביטאו

 החשיפה לעיתון עוזרת לה "לצאת מהארון" ולקבל את זהותה המינית הלסבית.
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ביה"ס  מאי שבח 2006 זן נדיר 

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ילין, גבעתיים

 

נער הומוסקסואל מספר על  הרגע בו נחשף לפני הוריו, על מכות שחטף מקבוצת נערים ועל הקמת 

 לה.תנועת נוער שיוצאת לפעילויות למען הקהי

 

כפר הנוער ניר  מור אלינו 2006 מעבר לקשת 

 העמק, עפולה

 

 תיעודי.

 תיעודי.

סיפר על נטייתו המינית למשפחתו ולבני כיתתו. במהלך השנים עבר כש 16גידי יצא מהארון בן 

מספרים על אופיו ועל השינוי שעשו ביחסם כלפי  והתעללות מילולית מצד הילדים האחרים. חברי

גידי הקים קבוצת מנהיגות לנוער גאה בעיר מגוריו. הוא בא אל נערים  ת, בזכותו.הומואים ולסביו

כתובית: "העולם שלנו מלא בהומוסקסואלים שמיואשים ממצבם ומפיח בהם תקווה. הסרט מסתיים 

 בגוונים, צבעים ואנשים השונים זה מזה. כולם ביחד מתחברים לקשת אחת שלמה, צבעונית ומיוחדת."

 

ביה"ס מקיף  איתי רון 2007 נגד הזרם 

עמל, עמק 

 חרוד

 

יעל, תלמידה חדשה בכתה, מתחברת עם טל. במהלך מפגש ביניהן יעל מנשקת את טל כדי לנחמה על 

חבר שעזב אותה. טל נסערת מאד מהמהלך. בשיחת בירור שהן עורכות כמה ימים מאוחר יותר מביעה 

. יעל מנסה לשכנע את טל שעליה לעשות מה טל את חששה ממה שתגיד הסביבה אם יתגלה טיב יחסיהן

 שטוב לה מבלי להתחשב בסביבה.

לכבוד יום ההולדת של טל יעל מכינה לה הפתעה. כשהן במקום ההפתעה בשדה, יעל, ששכחה לקחת 

 כדורים להם היא זקוקה, מתה. רק אז מתוודה טל על אהבתה ליעל.

 

רית אולפנת ק מעיין הורנייאן 2007 הוציאה ממסגר נפשי 

 ארבע

 

תמר, שהוטרדה מינית )אולי נאנסה?(, מסרבת לדבר על מה שקרה. לאחר שנודע לה שחברתה עברה 

דבר דומה והצליחה להשתקם הוא פונה למרכז סיוע לנשים. לקראת סוף הסרט היא מצליחה ללכת שוב 

 בשביל שבו הוטרדה.

 

תיכון  תומר שנן 2008 על קו המים 

ראשונים, 

 הרצלייה

 נם ובודד מקבל אהבה ותשומת לב מידידו ההומוסקסואל ומתמודד עם רגשותיו.בחור מופ

זהות 

 תרבותית

בי"ס תיכון  ליאת בלומברג 2006 טיפה שונה

אוסטרובסקי, 

 רעננה

 

ולריה, נערה עולה ותיקה מברית המועצות, מנסה להיקלט בכל מחיר בחברה הישראלית. לשם כך היא 

 .זול לחברת הרוסים ואף מתכחשת לסבתה, מתייחסת בזלמשקרת בקשר למוצאה

 

עירוני א'  אמנון דירקטור 2008 יידיש למתחילים 

לאומנויות, 

 ת"א

 

הסרט מלווה את מרכז החייאת היידיש בתל אביב. פגישה עם אנשים המוצאים בעשייה זו שליחות של 

 שימור זהות תרבותית המשמעותית לתרבות הישראלית.

 

 בליך, רמת גן גולןאורן  2008 משפחה למכירה 

 

: כל אחד מחברי המשפחה יהסרט עוסק בתכניות ריאליטי בטלוויזיה. משפחה שחיה בתכנית ריאליט

 בחברה הישראלית. תמייצג דמות סטריאוטיפי
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עירוני א תל  יואב אבידן 2008 קיפוד אכל נחש 

 אביב

 

התמודד עם "מציאות" שלא התבגרותו של נער, דרך השתתפות בתוכנית ריאלטי הזויה, בה הוא נאלץ ל

 סאטירה. -מתאימה לו

 

תיכון עירוני  פראג בנבניסטי 2009 צדקה 

א' לאומנויות, 

 תל אביב

 

אלישבע נקלעת לחצרו של אדם מוזר שנקרא בפי שכניו "המצורע". שם היא מתוודעת אליו ואל 

 ציוריו.

 

כפר הנוער,  תומר גלולה 2009 בין סמבוסק לבורקס 

 אשל הנשיא

 

על במאי הקולנוע ג'ורג' עובדיה שפעל בארץ בשנות השבעים והשמונים. הסרט מביא את הקושי  סרט

התרבותי של אדם מקצועי אך זר בחברה המקומית שאינו מתקבל על ידי הביקורת אך הקהל נוהר 

 לסרטיו. הסרט מעלה את כאבי המפגש בין המזרח למערב הקיימים עד היום בחברה הישראלית.

 

תיכון רביבים  שקד קליינמן 2010 קביליםעולמות מ 

 ראשל"צ

 

רונן כותב על שולחנו בכתה הגיגים ואנה המנקה יוצאת רוסיה עונה לו מבלי שהם מזהים האחד את 

השנייה. כשמתברר להם מי הוא מי מזמין רונן את אנה לצאת איתו. יותם, חברו של רונן שלא סובל 

ונפגשים עם חבריה של אנה. כשיותם רואה אותם הוא מקלל  "רוסים" לועג לו. רונן ואנה חוזרים מסרט

ופורצת קטטה. אנה נמלטת וכשרונן מוצא אותה היא טוענת שההבדלים ביניהם רבים מידי. בטקס 

 בביה"ס רונן רואה את אנה. בסצנת הסיום נראה רונן שר את "התקווה".

 

קמפוס  פוקר-עידו בחר  2011 חברות בקליק 

 אריסון, 

 תל אביב

נער בודק את הקשר בין חברות למחשבים. הוא מברר את המושג חברות דרך חבריו של סבא שלו 

 ודרך הפייסבוק. מדבר על הסכנות בפייסבוק ואיזה דברים הפייסבוק לא יוכל להחליף.

אולפנת  רעות כהן 2011 כבלים מודרניים 

להב"ה, 

 קדומים

אמצעי תקשורת. את יחסיה החברתיים היא  נערה והסובבים אותה מתנהלים בחיים הנשלטים על ידי

 היא מנתקת את כבל החשמל בבית כדי לגרום לשינוי. המנהלת בעזרת המחשב. בייאוש

ביה"ס  ירדן קול 2011 סיפורי גן עדן 

"בליך", רמת 

 גן

סיפור גן העדן כתכנית ריאליטי תוך התייחסות צינית לתכניות הריאליטי בכלל. אדם, חוה והנחש 

סיפור גן עדן כשבכל פעם אחד מהם הוא גיבור הסיפור. אלוהים מדרג אותם ע"פ  מציגים את

 מועמדותם להדחה והצופים נדרשים להתקשר ולהחליט מי יעזוב את גן העדן.

 

תיכון  שיר שוכמאכר 2011 וי איסט יוסלע 

"רוטברג", 

 רמת השרון

 תיעודי

י סבו החרדי מידי הוריו, שחזרו סרט שעשתה בתו של יוסלע שוכמאכר שנחטף בגיל שלוש על יד

וגרמה לקרע  60-בשאלה, והועבר לניו יורק לקהילה החרדית. הפרשה הסעירה את המדינה בשנות ה

עמוק בין דתיים לחילוניים. הבת משחזרת את פרטי הפרשה דרך עיניהם של כל המעורבים בה: אביה 

יהם חרדים מהארץ בשכונה בה למד סבתה של היוצרת ואנשים שהיו מעורבים בפרשה, בינ-יוסלע, אמו

 יוסלע בחדר.

 

זהירות 

 בדרכים

היובל  עמית ריבה 2005 איך שגלגל מסתובב

 הרצלייה

 

 תיעודי

 .סיפור מרגש על נער שנפצע בתאונת אופניים
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אור וייס, תום  2008 לשבור את הכלים 

 ווגמן

עמל, עמק 

 חרוד

 

וכנת ואחד מחבריה נפצע קשה. בעקבות להקת רוק מצליחה עוברת תאונת דרכים בשל נהיגה מס

 התאונה מתפרקת הלהקה.

 

שלומי כהן, בארי  2008 ריקמה אנושית 

 חדד

ישיבת נוה 

 שמואל, אפרת

 

הגיבור מתכחש למעורבותו בתאונת פגע וברח. בעקבות יסורי המצפון שלו הוא מגיע אל משפחת 

 הנפגע ומציע להם את עזרתו.

 

עמי אסף, בית  בהילה שג 2008 שבריר של שניה 

 ברל

 

תוך כדי נהיגה, כשהוא מחפש אחרי הטלפון שלו, פוגע הנהג בילד. הוא נמלט ממקום התאונה. כשהילד 

 שלו נמצא בין חיים ומוות עקב מחלה הוא נזכר בילד שבו פגע.

 

אולפנת קרית  רחל תורג'מן 2008 בדרכי נועם 

 ארבע

 

 חייל שגרם לתאונה מנסה להתקרב אליה.הגיבורה מאבדת את חברה בתאונת דרכים בצבא. ה

 

ביה"ס התיכון  שחר אברהמי 2009 למד 

 בליך, רמת גן

 

מערכת יחסים שנרקמת בין מורה לנהיגה לתלמידיו ובין אלה לבין עצמם. בעקבות תקר בגלגל, לפני 

לק מועד מבחן הרישוי, התלמידים מתנהגים בתוקפנות. כל התלמידים עוברים את מבחן הרישוי אף שח

 מהם נוהגים גרוע. ברקע כתוביות עם מספר ההרוגים בתאונות הדרכים.

 

ביה"ס עירוני  מיכל רוז'ינסקי 2009 שליחות 

 א', תל אביב

 

הסרט מערבב דמיון ומציאות. נער שליחויות חולם שהוא נדרס בתאונת דרכים. במקביל הוא מבקר 

רת הוא לוקח אותה על האופנוע שלו בביה"ח אישה שפגע בה בתאונה. הם מתקרבים וכשהיא משתחר

 לביתה.

 

גימנסיה  נופר עמוס 2010 החיים שאחרי 

 הרצוג חולון

 

 תיעודי

 . ואלון מורדוך נפצע קשה בתאונת דרכים בעת שרכב על אופנוע

כיום הוא מתנייד בעזרת כסא גלגלים, מוגבל בדיבורו ובידיו. בסרט הוא מספר על עצמו, על החברה 

 ים גם הם בסרט.שלו. הורי משתתפ

 

ביה"ס עמק  גיל כנר 2005 ללא מוצא זוגיות

החולה, כפר 

 בלום

 

 נער המתמודד עם אובדן ושכול מנסה להתבגר על רצונו להתאבד.

 

ביה"ס  רועי בוגט 2005 הסרט של דן 

הימלפרב, 

 מעלה אדומים

 

בניסיונות ליצירת נער שמילדות מכור לצפייה בקלטות וידיאו לא מפתח מיומנויות חברתיות ונכשל 

 קשר.

 

דורון אדרואין,  2005 כללי המשחק 

 יפתח מוטעי

ביה"ס עמק 

החולה, כפר 

 בלום

 

מתבגרת מקיימת יחסי מין עם חבר לכתה שכופה אותם עליה. חברותיה לכתה מסרבות להאמין 

 לסיפורה ומנדות אותה.
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יצהר הופמן, יונתן  2006 בקשר לספר 

 ברנשטיין

ישיבת נוה 

 אפרתשמואל, 

 מערכת יחסים בין מדריכה בצופים, חילונית, לבין נער דתי המוצאים שפה משותפת.

 

מקיף עמל  נועה ורד 2006 זוג או פרט 

 עמק חרוד

 

האם בנות צריכות חבר כדי להיות מאושרות? איך "מתחילים" עם בן המין השני? נוסף לכל זה הסרט 

 עוסק גם במראה שלנו, בדיאטות ובהערכה עצמית.

 

ישיבת נוה  נתנאל אזואלוס 2006 לחיות מחדש 

 שמואל, אפרת

 

גיבור הסרט חוזר בתשובה בעקבות תאונת דרכים שעבר. הוא ואשתו, המתנגדת לתהליך, מגיעים 

 לפשרה.

 

תיכון ע"ש  קוסטה קפלן 2006 שמוליק 

תלמה ילין, 

 גבעתיים

 

 תיעודי.

אותו ברחוב עד הגעתו לביתו שם מחכה לו שמוליק, איש זקן, מופיע כליצן רחוב. המצלמה מלווה 

 אשתו החולה.

 

תיכון היובל,  לימור זלוביץ 2006 לאב קאט 

 הרצליה

 

חתול רחוב שהוא למעשה נער, מתאהב בנערה שלא מחזירה לו אהבה. הוא פונה למשהי שיכולה לעזור 

 להיות חתול. לו, הולך לתחרות יופי ומנסה להסתיר את היותו חתול  אך לא נבחר ולבסוף חוזר

 

ביה"ס מקיף  מורן שמשון 2007 שחר 

עמל, עמק 

 חרוד

 

הסרט נע בין תמונות צבעוניות לתמונות בשחור/לבן. העלילה כולה נעה בין חלום למציאות. מתערבבות 

בה תמונות של חלומות של שחר אודות נערה בה הוא מאוהב לבין התנהלותו בחיים בעקבות החלומות. 

 ון או הזיה? האם הנערה היא דמי

 

תיכון  יעל חסיד 2007 הרומן שלי עם וודי אלן 

הראשונים, 

 הרצליה

 

עפ"י ההצגה הרומן שלי עם אנני. הקבלה בין הטקסט של ההצגה לבין הקורה במציאות. יולי ויוני הם 

א זוג. בסרט נראית יולי בטיפול, בפגישה עם הוריו של יוני. מבקשת מיוני לחזור אליה, הוא מודיע שמצ

עבודה באילת והיא מסתלקת. עם סיום ההופעה, כשהמסך יורד נראה יוני מגיע אל חדר ההלבשה. 

 ההקבלה בין שתי היצירות מעניינת מאד.

 

תיכון בן צבי,  טל רוט 2007 מסיבת מחזור 

 קרית אונו

 

ות כל הילדים רואים את הבגדים המוכתמים כשגלי מקבלת את המחזור בכיתה.  היא רואה בדודתה דמ

לדבר איתה ועם אמה מסרבת לדבר.לאחר שרבה עם החבר שלה היא  מבקשת מאמה לערוך מסיבה 

 להצטרפותה למעגל הנשים. דודתה עושה מעגל עם שש נשים. ערן בא ומביא לה פסל של ונוס.

 

ביה"ס התיכון  מור אדרי 2007 שתי דקות של טירוף 

ויצ"ו קנדה, 

 נתניה

 

 תיעודי

ירצחה, על ידי בעלה, של זהבה יעקובי. אחיינה וגיסתה מעלים קווים לדמותה. הסרט מביא את סיפור ה

מנהלת נעמ"ת, אורית עירן מדברת על אלימות של בעלים. הסרט עוקב, דקה אחרי דקה, אחר מהלך 

 יום הרצח והרצח עצמו בעזרת התיאור של הבעל הרוצח.

 במלאת שנה להירצחה מובאים מכתבים שנכתבו בידי ילדיה.

 ות מפתח: אלימות, זוגיות, רצח, משפחהמיל

ביה"ס כפר  רועי גורטלר 2007 כשר 

הנוער אשל 

 הנשיא

 מאבק בין שתי נשים על אהבתו של גבר מקדש את כל האמצעים וגורם לחציית כל הגבולות.
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תלמה ילין,  רון רוטשילד 2008 בחור רגיש 

 גבעתיים

 תלב בחברת בני גילו, ללא הצלחה.נער לא מקובל מנסה "להתחיל" עם בנות ומנסה להש

 

 בליך, רמת גן אוריאל מידה 2008 כשתגדלי תביני 

 

רק כדי להרגיש גדולה ומקובלת. כשהנער רוצה  18מסתבכת ביחסי זוגיות עם נער בן  12ילדה בת 

 לקיים איתה יחסי מין היא בורחת הביתה נסערת ופגועה.

 

ית אולפנה קרי ברכה יניגר 2008 בעקבות הגורל 

 ארבע

 בחורה שמנסה להתאבד, פוגשת נער שמציל אותה, האהבה ביניהם מחזירה לה את טעם החיים.

 

ביה"ס  ליאור רון 2010 אל תשכחני 

המשותף חוף 

 הכרמל

 

אוהד נע בין חברתו תמר לבין דמות נוספת בשם תמרשהיא כנראה בדמיונו. הוא טוען שנדמות 

דמיון ומציאות מתערבבים. לבסוף  –ם חברתו, מסלק אותה הדמיונית היא אהבתו הגדולה. אוהד רב ע

 הם מתפייסים.

 

המכשפות של אלכס  

 קרנר

דמיון ומציאות מתערבבים. אלכס מאוהב בנערה אך אינו מצליח לדבר איתה. הוא חולם שהיא מפתה   עמרי בצר 2010

פול פסיכולוגי. כשהוא אותו לתלות את עצמו, שהיא מזמינה אותו למפגש מיני. בד בבד הוא נראה בטי

 מנסה לקבוע דייט עם הנערה היא מסרבת.

 

בי"ס אלון  מיה בן יאיר 2010 טריפל 

 רמת השרון

 

החבר של עלמה מביא אותה לישוב בו גרה פעם כדי לפגוש חברה. למעשה עלמה באה מטעם חברת 

עם בן הזוג לשעבר הכבלים בה היא עובדת לביקור עבודה בבית של בן זוגה לשעבר. היא מנהלת שיחה 

ואף ישנה איתו ומביעה את צערה על שנפרדו. כשהחבר של עלמה מגיע למחרת עם זר פרחים היא 

 עוזבת איתו בדמעות. 

 

עירוני א' תל  אמרי קדוש 2010 ספירלות 

 אביב

 

 נער ונערה בזוגיות, נפגשים על קרוסלה. נוסעים לנופש בצימר.

 חת של השניה. מעט מלל. סרט אוירה. הסרט בנוי מסצנות שהן לא המשך ישיר א

 צילום מאד יפה. משחק מצוין.

 

בי"ס רביבים  נועה קרמר 2010 קרוב 

 ראשל"צ

 

נעמה מתקשה לקשור קשרים עם גברים. היא כותבת את "סיפור חייה". היא פוגשת בחור דתי ולאט 

 לאט מתקרבת אליו.

 

אולפנית  רבקה שמעוני 2011 עוד לא אהבתי די 

 טבריה

דס חולה בלוקמיה. היא מספרת איך מתנהלים חייה. במהלך הטיפולים היא פוגשת את יונתן שחולה ה

גם הוא. הם הופכים לזוג מאוהב. יונתן נפטר ובמכתב שהוא משאיר להדס הוא מבקש ממנה להשתמש 

 בכוחותיה ולהמשיך הלאה.

 

ביה"ס עמק   2005 ללא מוצא זיכרון

החולה, כפר 

 בלום

 ם אובדן ושכול מנסה להתבגר על רצונו להתאבד.נער המתמודד ע

 

חוות הנוער   2005 מש 

הציוני, 

 ירושלים

 משה נהרג בפיגוע במדרחוב בירושלים. הסרט מביא את סיפורו.
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תיכון  מישל קיקיון 2011 דפים ריקים 

"רביבים" 

מקיף ז', 

 ראשל"צ

כתבו בזמן השואה,הוא מבקש לדעת סבו אבל כשהוא מוצא דפים מיומנו שנ תיוני מסרב ללכת להלוויי

בבית התפוצות ואצל אימו. לבסוף הוא משכנע את אימו ללכת לחפש  אעוד עליו. הוא מחפש לשו

 בדירת הסב המת. 

אולפנת  בתיה פריד 2006 שברים זיקנה

להב"ה, 

 קדומים

 

אה וחולת שני מתעמתת עם מורתה בנוגע לציור שציירה וכעונש היא נשלחת לעזור לקשישה ניצולת שו

אלצהיימר. לאחר רתיעתה הראשונית מפתחת שני רגשות חיבה להניה הקשישה שחושבת ששני היא 

אחותה שנספתה. שני מסרבת לספר להניה על טעותה ואף מוציאה אותה לטיול אסור אל מחוץ למוסד 

 בו היא שוהה. 

 

תיכון ע"ש  קוסטה קפלן 2006 שמוליק 

תלמה ילין, 

 גבעתיים

 

 תיעודי.

ליק, איש זקן, מופיע כליצן רחוב. המצלמה מלווה אותו ברחוב עד הגעתו לביתו שם מחכה לו שמו

 אשתו החולה.

 

אולפנת  מוריה עראמי 2009 כל משבריך 

להב"ה, 

 קדומים

 

תלמידת מגמת תיאטרון נאלצת לארח את סבתה בביתה כשזאת באה לגור עם משפחתה. הסבתא חווה 

רת לנכדתה את שעבר עליה. הנכדה מתחברת למונולוג שהיא עושה סיוטים עקב אירועי השואה ומספ

במסגרת לימודיה, דרך הסבל של סבתה. למשפחה קשה עם הסבתא אבל כשהאם רוצה להעבירה 

 למוסד הנערה מתנגדת.

 

ביה"ס ריגלר,  זיוה מולו 2009 מבצע סבתא 

 נתניה

 

 ובחברתה.   הסרט עוקב אחרי איש צעיר שמטפל במסירות רבה ובהומור בסבתו

תיכון "בליך"  כרמל בובליל 2011 בדלת שממול 

 רמת גן

זקנה ערירית גרה בביתה החשוך ופוחדת לצאת החוצה. ילד שגר בדירה סמוכה מפריע לה עם משחקי 

הכדור שלו. הוא מתגנב לדירתה ושוכח שם את הסקייטבורד שלו. כשהוא מבקש אותו הזקנה פותחת 

 סוף סוף את דלתה.

 

אלעד בן העשר מתכונן בהתרגשות לביקור של סבו. אבל כשמגיע הסב מתברר שהוא חולה באלצהיימר  אולפנת עפרה תאיר בר אור 2011 זכרוןמשחק  

 ואינו יכול לשתף פעולה עם אלעד. אלעד המתוסכל כועס על סבו ואינו רוצה להיות בחברתו.

 

חניכי קידום נוער,  2006 דם חם חבורה

 גבעת אולגה

 

קידום חניכי 

נוער, גבעת 

 אולגה

 

 מאבק בין מנהיג הרסני שמעורב בפשע לבין בני חבורתו שרוצים חיים שונים.

 

עתר שחור, ארז  2005 עד הקצה חברות

 סומר

ישיבת נוה 

 שמואל, אפרת

 התמודדות של נער שמאלני החי בהתנחלות ביש"ע, עם חוסר סובלנות וניסיונות השתקה של הסביבה.

 

תיכון ע"ש  שוורץ עדי 2005 באני 

רבין, כפר 

 סבא

 אלגוריה סוריאליסטית על תהליך הסתה חברתי כנגד ארנבים ובעד השמדתם.
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חוות הנוער  אניה סחרוביץ 2005 מש 

הציוני, 

 ירושלים

 

 משה נהרג בפיגוע במדרחוב בירושלים. הסרט מביא את סיפורו.

 

טשרניחובסקי,  פזית וייסברגר 2005 פשוט 

 נתניה

 

 תאר את החיים בקומונה של הנוער העובד ביפו ואת האידיאולוגיה בה הם מאמינים.הסרט מ

 

היובל  עמית ריבה 2005 איך שגלגל מסתובב 

 הרצלייה

 

 .סיפור מרגש על נער שנפצע בתאונת אופניים

 

תיכון  יעל חסיד 2006 אין לה אחות 

הראשונים, 

 הרצליה

 

ל אחותה היפה שתמיד מצטיינת ועל עצמה שהיא הרבה אביגיל כותבת ביומנה על חייה: על הוריה, ע

פחות מוצלחת מאחותה.  היא מתכננת איך להפוך ליותר מוצלחת מאחותה: להשיג חבר, לרזות, 

להצליח בלימודים. ידיד שמלווה אותה בתהליך מאמת אותה עם העובדה שהיא בעצם לא מאושרת 

מאורח חייה. בתמונות הסיום היא נראית  מהתהליך שהיא עוברת. אביגיל מסכימה איתו, משנה חלק

 מחייכת.

 

בי"ס תיכון  ברית הראל 2006 הגולם 

ע"ש רבין, 

 כפר סבא

 

סלומון ועידו חברים אך שונים מאד. סלומון לא מוצא ענין במפגשים של עידו עם הבנות וזוכה 

, חברתו לכתה, לביקורת מצד עידו. כשהוא לוקח חתולה שמצא ברחוב לוטרינר הוא פוגש שם את גלית

שמוצאת חן בעיניו. התנהלותו האיטית עם גלית נתקלת בביקורת וציניות מצד עידו. כשהוא מגיע אל 

הוא רואה אותה מתחבקת עם חיל ונמלט משם אל גבעה בשולי העיר. פרפר שצייר גלית לתת לה מתנה 

וחבר נוסף רואים את גלית מגיעה לשם ומסבירה שהחיל הוא אחיה. הם מתנשקים. בסצנת הסיום עידו 

 למרגלות הגבעה והם תוהים האם הוא חי או מת. , על הפרפר שהביא לגלית, סלמון שוכב על גבו

 

חניכי קידום נוער,  2006 מחכים לשמעון 

 קרית גת

 

חניכי קידום 

 נוער, קרית גת

 

רה של חבורת נערים מחכה למנהיגה שמאחר להגיע. תוך כדי הצפייה מתוודעים בני החבורה לסיפו

 אחת מהנערות. דרך סיפור זה הם מועשרים בתובנות נוספות אודות יחסיהם עם הוריהם.

 

כפר הנוער ניר  מור אלינו 2006 מעבר לקשת 

 העמק, עפולה

 

 תיעודי.

סיפר על נטייתו המינית למשפחתו ולבני כיתתו. במהלך השנים עבר כש 16גידי יצא מהארון בן 

מספרים על אופיו ועל השינוי שעשו ביחסם כלפי  ואחרים. חבריהתעללות מילולית מצד הילדים ה

גידי הקים קבוצת מנהיגות לנוער גאה בעיר מגוריו. הוא בא אל נערים  הומואים ולסביות, בזכותו.

כתובית: "העולם שלנו מלא בהומוסקסואלים שמיואשים ממצבם ומפיח בהם תקווה. הסרט מסתיים 

 ה מזה. כולם ביחד מתחברים לקשת אחת שלמה, צבעונית ומיוחדת."בגוונים, צבעים ואנשים השונים ז

 

 mi – amor כפר הנוער  אריאל כהנא 2006 אהובתי

 ויצ"ו הדסים

 

דמניאן, נער שעלה מארגנטינה מרגיש זר בישראל. הוא מתחבר עם נער שהוא עולה ותיק אך מרגיש זר 

ה לביקור טרום הצבא אך לא לחזור לארץ. בקרב חברי של אותו הנער. דמניאן מתכנן לחזור לארגנטינ

 .כשהוא פוגש נערה ומתאהב בה, תכניותיו משתנות, הוא נשאר בארץ ומתגייס לצבא
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ישיבת נווה  יונתן הירשהורן 2007 לבן בחלום שחור 

 שמואל, אפרת

 

ה, דניאל, שנערה שהכיר מתה ממנת יתר, מתנגד מאד לשימוש בסם. הוא מגלה כי יונתן, חברו מהישיב

משתמש בסמים. הוא מנסה לשכנעו לוותר על הסם אך לא מצליח ויונתן מאושפז במוסד לנערים 

שנוטלים סמים. כשדניאל מקבל טלפון שיונתן ברח מהמוסד הוא מחפש אחריו ומוצא אותו בבית 

 קברות מנסה להתאבד. בסיום הסרט סוחר הסמים רוצח את יונתן. 

 

קיף ביה"ס מ איתי רון 2007 נגד הזרם 

עמל, עמק 

 חרוד

 

יעל, תלמידה חדשה בכתה, מתחברת עם טל. במהלך מפגש ביניהן יעל מנשקת את טל כדי לנחמה על 

חבר שעזב אותה. טל נסערת מאד מהמהלך. בשיחת בירור שהן עורכות כמה ימים מאוחר יותר מביעה 

ל שעליה לעשות מה טל את חששה ממה שתגיד הסביבה אם יתגלה טיב יחסיהן. יעל מנסה לשכנע את ט

 שטוב לה מבלי להתחשב בסביבה.

לכבוד יום ההולדת של טל יעל מכינה לה הפתעה. כשהן במקום ההפתעה בשדה, יעל, ששכחה לקחת 

 כדורים להם היא זקוקה, מתה. רק אז מתוודה טל על אהבתה ליעל.

 

אולפנת  מעין סבן 2007 דרך מוצא 

להב"ה, 

 קדומים

 

שהיא לובשת חולצה צבעונית לקראת טיול כיתתי עוד טרם מלאה שנה  דניאלה רבה עם אמה משום

למות אחותה. כשהיא יוצאת לטיול אמה נפרדת ממנה ביובש. דניאלה מקנאה בחברתה על הפרידה 

החמה בינה לבין אמה. במהלך הטיול היא רבה עם חברה אחרת. דניאלה משכנעת שתי חברות לצעוד 

כששתי החברות הולכות לשירותים מגיעה החברה שדניאלה רבה  במסלול נפרד. הן הולכות לאיבוד.

איתה ומתפתחת ביניהן שיחה אינטימית על אחיות. הילדה משאילה לדניאלה את הסוללה של הטלפון 

 שלה כדי שתוכל להתקשר. כשדניאלה מגיעה הביתה היא נפגשת בחום עם אמה.

 

אולפנת קרית  רחל תורג'מן 2008 בדרכי נועם 

 ארבע

 

 יבורה מאבדת את חברה בתאונת דרכים בצבא. החייל שגרם לתאונה מנסה להתקרב אליה.הג

 

עמית עמל,  טל קינן 2008 ורד שחור 

 ראשל"צ

 

נערה מטפלת באימה חולת הנפש. החברה, שאינה מכירה את סיפורה, דוחה אותה בתואנה שהיא 

 מתבדלת ומתנשאת. נער אחד מגלה את הסיפור האמיתי שלה.

 

אולפנה קריית  ברכה יניגר 2008 ות הגורלבעקב 

 ארבע

 

 בחורה שמנסה להתאבד, פוגשת נער שמציל אותה, האהבה ביניהם מחזירה לה את טעם החיים.

 

ביה"ס  רותם שור 2010 לחיות ולא להיות 

עמיאסף בית 

 ברל

 

ה לעזור . בת כתתו טל שרוצ  youtube-אחד הנערים שמתעללים באיתי מעלה את צילומי ההתעללות ל

לאיתי, נדחית על ידו בטענה שהכול באשמתו. איתי רואה כמה ילדים שמתעללים בילד אחר ומניס 

 אותם. הילד לא רוצה את עזרתו של איתי אך כשאיתי מזהיר אותו שתמיד יישאר לבד הילד קורא לו.

 

ביה"ס  יותם שיבולת 2010 ערש 

לאומנויות 

 תלמה ילין

 

ט בעיר בלילה ופוגש חבר שמזמין אותו להצטרף אליו ואל עוד חברים תומר במצב רוח רע. הוא משוט

לבר. בשיחה ביניהם תומר מספר לחבר שהוא מרגיש רע בגלל שהוא לא עושה כלום והחבר שלו אומר 

 לו להפסיק להרגיש אומלל ולהתחיל לעשות משהו עם עצמו.

 א מקבלת הודעה ועוזבת. בבר משעמם. תומר יוצא, פוגש נערה שמוצא איתה שפה משותפת אך הי

 לבסוף הוא נשכב על קרוסלה, מסתובב ונרדם.
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קמפוס  פוקר-עידו בחר  2011 חברות בקליק 

 אריסון, 

 תל אביב

נער בודק את הקשר בין חברות למחשבים. הוא מברר את המושג חברות דרך חבריו של סבא שלו 

 סבוק לא יוכל להחליף.ודרך הפייסבוק. מדבר על הסכנות בפייסבוק ואיזה דברים הפיי

חזרה 

בתשובה, 

 בשאלה

ישיבת נוה  נתנאל אזואלוס 2006 לחיות מחדש

 שמואל, אפרת

 

גיבור הסרט חוזר בתשובה בעקבות תאונת דרכים שעבר. הוא ואשתו, המתנגדת לתהליך, מגיעים 

 לפשרה.

 

אולפנת  מירב מלכה 2008 על הבמה שלי 

להב"ה, 

 קדומים

 

סי לומדת באולפנה דתית וחולמת להיות שחקנית.חברותיה בפנימייה הן בנות נערה חילונית ממוצא רו

ממוצא אתיופי. המפגש עם אורח החיים הדתי, החברות החדשות והחלום להיות שחקנית מציב שאלות 

 זהות מבלבלות ופתוחות.

 

ישיבת נווה  אורי פרדניק 2009 ניגון מכוון 

 שמואל, אפרת

 

אודישן בבגדי חילוני ומופיע בשישי בערב במועדון. גל, שנמצא בתהליך יענקל, תלמיד ישיבה, הולך ל

 חזרה בתשובה מחליט לא ללכת לאודישן אלא ללכת לבית הכנסת.

 

ביה"ס ויצ"ו,  אדיסו יוסף 2009 בוחן עליון 

 הדסים

 

נער ממוצא אתיופי מפוטר מעבודתו בבית הקפה. הוא פורץ למקום ומתחבא מאנשי הביטחון בבית 

 ת. הרב לא מסגיר את הנער ומזמין אותו לשיעור. הנער מתחיל בדרך של חזרה בתשובה.הכנס

 

ישיבת נווה  אוהד אילן 2010 אבא של שבת 

 שמואל, אפרת

 

אביהם של אליאב ובועז נפרד מאימם, עוזב את הבית והופך לחילוני. אליאב מנתק את קשריו איתו. 

יו החילוני של הבית. האב מבטיח לשמור שבת בביקוריו בועז מגיע לבקרו אך אינו יכול לשאת את אופ

של בועז אך הוא מסרב לבקרו. בהתערבות חברתו של האב בועז מגיע ואף אומר לאביו שהוא אביו עם 

 כיפה או בלעדיה.

 

מיכל מוקדס  2010 באמונה שלמה 

 וקוליה דין

 הרצוג חולון

 

ולומד בישיבה בירושלים. הסרט מעלה את הסרט עוקב אחר אדי אליעזר, נער חילוני שחזר בתשובה 

 בעיית הגיוס, את היציאה לעבודה ועוד.

 

אולפנת  רעות מילצקי 2011 ברית שלום 

להב"ה, 

 קדומים

של אביו  האשתו של רועי מודיעה לו שהיא בהריון אך רועי אינו רוצה בילד. הוא מגיע לארץ להלווי

עה, בבית הוריו, הוא עובר מהפך. בסיום הסרט איתו היה בנתק ארוך משום שחזר בשאלה. בזמן השב

 הוא נראה בברית של בנו.

 

תיכון  שיר שוכמאכר 2011 וי איסט יוסלע 

"רוטברג", 

 רמת השרון

 תיעודי

סרט שעשתה בתו של יוסלע שוכמאכר שנחטף בגיל שלוש על ידי סבו החרדי מידי הוריו, שחזרו 

וגרמה לקרע  60-שה הסעירה את המדינה בשנות הבשאלה, והועבר לניו יורק לקהילה החרדית. הפר

עמוק בין דתיים לחילוניים. הבת משחזרת את פרטי הפרשה דרך עיניהם של כל המעורבים בה: אביה 

סבתה של היוצרת ואנשים שהיו מעורבים בפרשה, ביניהם חרדים מהארץ בשכונה בה למד -יוסלע, אמו

 .יוסלע בחדר

 

. 
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אולפנת שבי  זה דנציגרעלי 2006 החיים בלעדיה טרור

 רחל

 

 תיעודי.

דובר אנגלית ועברית. אמה של עטרה נרצחה בפיגוע. עטרה, מהישוב אפרת, מספרת על האירוע ועל 

 התחושות שאחרי.

 

יחיד מול 

 חברה

ביה"ס כפר  נטלי חג'ג' 2006 דרך העיניים שלי

הנוער,אשל 

 הנשיא

 

 תיעודי.

בבית הספר מיום הגיעה אליו. בסרט מתוארים יחסיה  יוצרת הסרט נערה בכתה י"ב, תיעדה את חייה

 החברתיים  כפי שראתה אותם על רצף השנים.

 

ביה"ס תיכון  גטיה רז 2009 פנים אחרות 

"ראשונים", 

 הרצליה

 

הסרט מפגיש שני עולמות חברתיים רחוקים ומנוכרים. נערה המתפרנסת מזנות וחיה ברחוב, גונבת את 

נן ומטפח. ניסיונותיה של הנערה שנגנבה לתהות אחר גורל הפלאפון שלה הפלאפון של נערה מבית מגו

 .מפגישים את הנערות עם עולמות שלא הכירו ומסתבר שלמרות המרחק יכולה להיות גם קרבה

 

 

ביה"ס הריאלי  רעות ורנסקי 2011 אוולין 

 העברי, חיפה

היא מספרת על החיים מלאי  אוולין בת החמש עשרה וחצי היא בת של עובדת זרה מקולומביה. בסרט

 הפחד ועל הצורך לעבוד בשתי עבודות, נוסף ללימודים בתיכון, כדי לעזור בפרנסת משפחתה.

 

דורון אדרואין,  2005 כללי המשחק יחסי מין

 יפתח מוטעי

ביה"ס עמק 

החולה, כפר 

 בלום

 

ת להאמין מתבגרת מקיימת יחסי מין עם חבר לכתה שכופה אותם עליה. חברותיה לכתה מסרבו

 לסיפורה ומנדות אותה.

 

 בליך, רמת גן אוריאל מידה 2008 כשתגדלי תביני 

 

רק כדי להרגיש גדולה ומקובלת. כשהנער רוצה  18מסתבכת ביחסי זוגיות עם נער בן  12ילדה בת 

 לקיים איתה יחסי מין היא בורחת הביתה נסערת ופגועה.

 

לין, תלמה י עןמר גנור 2005 למה ירושלים ירושלים

 גבעתיים

 

 על רקע צילומים מירושלים שואל המראיין את תושבי העיר: "למה ירושלים?"

 

אולפנת  תמר ליפל 2006 אני פה ואתה שם יתמות

 להב"ה

 

אביו של תום נפטר ותום "נפגש" איתו בבית העץ שבנה ו"משחק" איתו כדורגל במגרש. הילדים 

 יו איננו.צוחקים עליו. בעזרת אחיו הגדול מבין תום שאב

 

ביה"ס כפר  אסף עייני 2006 דע אל  

הנוער,אשל 

 הנשיא

 

נער חילוני הבוחן באלימות את צדקת אמונתו מול המתנגדים לתפיסת עולמו. הוא חוטף נערה דתייה 

 . בעזרתה הוא בוחן את כעסו כלפי  העולם בגלל מות אביו.ומנסה להכריח אותה להודות שאין אלוהים

 

חניכי קידום נוער,  2006 מחכים לשמעון 

 קרית גת

 

חניכי קידום 

 נוער, קרית גת

 

חבורת נערים מחכה למנהיגה שמאחר להגיע. תוך כדי הצפייה מתוודעים בני החבורה לסיפורה של 

 אחת מהנערות. דרך סיפור זה הם מועשרים בתובנות נוספות אודות יחסיהם עם הוריהם.
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תיכון  דרור שלומי 2011 יבשה –ים  

יבים" "רב

 ראשל"צ

תום, שאביו נהרג שנתיים קודם, בורח מהבית לים משום שאמו הביאה גבר חדש הביתה. הוא שולח 

לאביו המת מכתב בבקבוק. גילי, צוללנית, מוצאת את הבקבוק ומביאה אותו לתום. היא גם מוצאת 

וא מסלק עבורו את דסקית אביו שאיבד בחול. כשמתברר לתום שגילי קראה את המכתבים ששיגר ה

 אותה. למחרת הוא מוצא מכתב ממנה, בבקבוק, שימשיך בחייו. הוא שב הביתה.

 

אולפנת קרית  שרון פריד 2011 צעד אחד מגן עדן 

 ארבע

אורי, יתום מאביו, רוצה להתחיל ללמוד את ההפטרה לקראת בר המצווה שלו. גבריאל, אותו הוא פוגש 

גבריאל טוען שהוא מכיר את הוריו. אמו לא מכירה את ברחוב מזמין אותו לבית הכנסת, ללמד אותו. 

גבריאל. כשהיא מגיעה לבית הכנסת לראות את גבריאל, היא רואה את אורי לבד. ביום בר המצווה 

 מקבל אורי מגבריאל תנ"ך עם מכתב מאביו ואח"כ נמוג מהמסך.

 

ראשונים,  יעל דהן Fucking Cinderella 2005 לחץ חברתי

 היהרצלי

 

שלים עם עצמה חייבת ענבל להבין שעל מנת להיות יוצא מן הכלל, אתה חייב להיות חלק מן כדי לה

 הכלל. השינוי יבוא מהמקום הלא צפוי.

 

דורון אדריאן,  2005 כללי המשחק 

 יפתח מוטעי

ביה"ס עמק 

החולה, כפר 

 בלום

 

ת להאמין מתבגרת מקיימת יחסי מין עם חבר לכתה שכופה אותם עליה. חברותיה לכתה מסרבו

 לסיפורה ומנדות אותה.

 

ביה"ס גורדון  נועם אורן 2005 חבורת קרוקר 

לאמנויות, 

 ייההרצל

 

 תלמיד כתה י' מצטרף לחבורה שפועלת באלימות וזונח את חבריו.

 

עמל ב', פתח  עמר נקר 2005 חופשי זה לגמרי לבד 

 תקווה

 

 יבחר בהתאבדות?מתבגר מחפש חופש בתוך כל הלחצים בהם הוא נתון. האם הוא 

 

ביה"ס  חן גולדשטיין 2007 גדולה מהחיים 

טשרניחובסקי, 

 נתניה

 

 תיעודי

נערה שמנה מאוד מספרת על עצמה. אמא שלה מדברת עליה. יותם, החבר, מדבר עליה  -ליאור רותם

ומתייחס למשקל שלה. הסרט מראה אותה בראיון עם ג'ודי ניר מוזס, בפורום "שמנות ויפות", בחנות 

לתכתיבי  עהאם להוריד במשקל ולהיכנ -דים. עולה הנושא של בעיות בריאות של שמנים.דילמהבג

 הסביבה.

 

טוביה כוכבי,  2007 כרטיס ביקור מחויבות

 אלחנן גולן

ישיבת נווה 

 שמואל, אפרת

 

איגור עובד כמנקה בביה"ס בו לומד שי. שי לא מצליח בלימודיו ואיגור מדבר איתו כשרואה אותו יושב 

צוב ובודד בחצר ביה"ס. שי מצידו עוזר לאיגור בעבודתו. איגור מפוטר מהעבודה. כששי פוגש אותו ע

במרכז המסחרי, מיואש ממצבו, הוא מדרבן אותו להנפיק לעצמו כרטיסי ביקור עם ההתמחות שלו 

 כפסיכולוג ועוזר לו להפיץ את הכרטיסים.

 

אולפנת  מעין סבג 2007 דרך מוצא 

להב"ה, 

דניאלה רבה עם אמה משום שהיא לובשת חולצה צבעונית לקראת טיול כיתתי עוד טרם מלאה שנה 

למות אחותה. כשהיא יוצאת לטיול אמה נפרדת ממנה ביובש. דניאלה מקנאה בחברתה על הפרידה 
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 קדומים

 

החמה בינה לבין אמה. במהלך הטיול היא רבה עם חברה אחרת. דניאלה משכנעת שתי חברות לצעוד 

נפרד. הן הולכות לאיבוד. כששתי החברות הולכות לשירותים מגיעה החברה שדניאלה רבה במסלול 

איתה ומתפתחת ביניהן שיחה אינטימית על אחיות. הילדה משאילה לדניאלה את הסוללה של הטלפון 

 שלה כדי שתוכל להתקשר. כשדניאלה מגיעה הביתה היא נפגשת בחום עם אמה.

 

ביה"ס  ן גלאוריי 2007 כאן גרים בכייף 

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ילין גבעתיים

 

משל הזוי על אישה שמחליטה להחליף את משפחתה כדי להיחלץ מבדידותה, אך ממהרת לחזור אליהם 

 ומגלה את היופי במקום שאליו היא שייכת.

כשאם המשפחה  נכנסת הביתה עם קניות, הבית מלוכלך, הטלוויזיה רועשת וכולם אדישים כלפיה. היא 

פשת משפחה חדשה אצל אדם שהקים חברה למשפחות חדשות: "השכרת משפחה לחיים שוטפים". מח

היא מגיעה לבית המשפחה החדשה ומגלה כי המנהגים החדשים של "הכל פרפקט" זרים לה והיא 

 בורחת לביתה ומשתלבת במנהגי בני ביתה.

 

ישיבת נווה  אביעד פייח 2007 קו התפר 

 שמואל, אפרת

 

ת היחסים בין שני אחים, האחד קצין בצה"ל והשני בחור ישיבה, על רקע משבר האמון הסרט חושף א

 בשרות הצבאי בעקבות ההינתקות.

איתן קצין בצבא, דביר בחור ישיבה. דביר טוען בישיבה שלא צריך להתגייס בגלל מה שקרה במדינה. 

ית. שני האחים יוצאים יותם חברם נהרג במבצע ביום שבו מפקדם לא התיר להם להתפלל תפילת שחר

מהשבעה ומתווכחים איך להנציח את יותם. איתן רוצה ספר תורה על שם יותם ודביר רוצה משהו 

ביחידה. דביר מפקד על מחלקתו לקראת יציאה לפעולה. כשאחד החיילים שואל אותו מה עם תפילת 

יו להתפלל. איתן שחרית הוא רואה את פניו של יותם שואלים את אותה השאלה. הוא מאפשר לחייל

 הולך עם אחיו ללמוד כמה שעות בישיבה.

 

אולפנת  מעין סבג 2007 לזכרו 

להב"ה, 

 קדומים

 

של מדריך צעיר בתנועת בני עקיבא להיות "ממלכתי" ולארגן עם חניכיו טקס לזכרו של  וניסיונותי

 יצחק רבין כשהמציאות הישראלית טופחת על פניו...

על רצח רבין ומעביר את המסר כי למען אחדות ישראל חייבים לגנות את המדריך עושה לחניכיו פעולה 

הרצח. אחת האמהות מגיעה, מתנגדת לדברי המדריך שהנושא חשוב ולא מאפשרת לביתה לנסוע 

חניכים מתאספים בתחנת האוטובוס. בכיכר חילוני יורק עליהם ומאשים אותם  3לאזכרה של רבין. רק 

חילונית שמגיעה מנסה לסלק אותם מהאנדרטה לרבין, בעזרת שוטר.  ברצח רבין בשל היותם דתיים.

מאחד הבתים שומעים בחדשות כי קבוצת דתיים ירקו על הקבר של רבין. פוליטיקאים מגנים את 

 הדתיים ואת הקבוצה. מבני עקיבא נמסר שהמדריך יסולק מהתנועה. המדריך בכלא.

 

שלומי כהן, בארי  2008 רקמה אנושית 

 חדד

ת נוה ישיב

 שמואל, אפרת

 

הגיבור מתכחש למעורבותו בתאונת פגע וברח. בעקבות יסורי המצפון שלו הוא מגיע אל משפחת 

 הנפגע ומציע להם את עזרתו.

 

תיכון אלון  שירה ברק 2008 מישו 

 רמה"ש

 

ת סרטן. הזקנה מסרבת לקבל טיפול רפואי. כשמצבה מדרדר הנער נער צעיר חונך אישה מבוגרת חול

 רופאים אבל כשהיא כועסת הוא מבין אותה ונותן לה ללכת. מערב
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מקיף עמל  אליהו ברום 2009 אחריה 

"נופרים 

בגליל", 

 טבריה

 

גיבורת הסרט רוצה לשרת כחיילת קרבית בקרקל למרות היותה חולת אסטמה. הסרט מתאר את 

 פעילותה ב"אחרי" ומאבקה להעלאת הפרופיל הצבאי שלה.

 

אולפנת  אמלי דהארי 2009 בזמן שישנתי 

להב"ה, 

 קדומים

 

נערה שכליותיה לא מתפקדות זקוקה לתרומת כליה מאחיה. האח, שמקבל זימון לקורס טיס, מתלבט. 

לבסוף הוא מחליט לתרום לאחותו את כליתו. בדרכו לביה"ח הוא נהרג בתאונת דרכים. אחותו מקבלת 

 את כליתו.

 

, ביה"ס ריגלר זיוה מולו 2009 מבצע סבתא 

 נתניה

 

 הסרט עוקב אחרי איש צעיר שמטפל במסירות רבה ובהומור בסבתו ובחברתה.  

 

 גבר מטפל באשתו חולת האלצהיימר במסירות אין קץ. הוא חושף את הבדידות והעצב העוטפים אותו.  מאור קריף 2009 בא מהשתיקה 

 

תיכון טכנולוגי  בן שחר 2009 התשמע קולי 

השרון נעמת, 

 הוד השרון

 

משפחתו של ילד כבד שמיעה מספרת על ההתמודדות שלו ושלה מרגע הלידה. ההתמודדות נעשית עם 

 הרבה אהבה ונתינה.

 

גימנסיה  עידו אוחנה 2011 שרות עצמי 

"הרצוג", 

 חולון

 תיעודי

בני נוער לקראת גיוס משיבים על שאלות אודות הרצון להתגייס, לאן, המתח בין הגשמת השאיפות 

 ן הגיוס לצה"ל, האם להתגייס, האם מותר להשתמט ועוד. האישיות לבי

 

מימוש 

 עצמי

אולפנת צביה,  רינה פדר 2007 לגעת בכוח

 ירושלים 

 

שלה לרצות אותו. בשלב מסוים התחילה  תמספרת על התעללותו של בעלה והניסיונו האישה דתיי

דרגה בג'ודו והקימה אגודה ללמוד ג'ודו כדי להתחזק. בהמשך יזמה את גירושיה מבעלה. היא עלתה ב

לאומנויות לחימה לנשים שלא יכולות ללמוד הגנה עצמית בקבוצות מעורבות.  הסרט מספר על 

 הטכניקה בשיעורים והרציונאל שמאחורי הטכניקה.

 

ביה"ס  דניאל וייסמן 2007 נור 

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ילין, גבעתיים

 

אליהם היא הולכת ובביתה. האם היא מצליחה לממש  מהלך יומה של נערה. היא מצולמת בכל המקומות

 את עצמה?  

 

תיכון עירוני  אור דבירי 2011 אילנה דיין 

 ט' תל אביב

 תיעודי

אילנה דיין חוזרת אל התיכון בו למדה ואל שכונת ילדותה. היא מדברת על עבודתה  תהעיתונאי

 יניה ועל האג'נדה הערכית שלה.ועל האג'נדה המקצועית שלה. מדברת על מהו חינוך בע תכעיתונאי
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תיכון "קציר",  אלון מילמן 2011 איך כוכב נולד 

 רחובות

 תיעודי

דניאל מורשת הוא כוכב סדרת הטלוויזיה לילדים "האי". הסרט מספר איך הפך דניאל לכוכב ואיך 

 נראים חיי כוכב.

 

גימנסיה  עידו אוחנה 2011 שרות עצמי 

"הרצוג", 

 חולון

 תיעודי

וער לקראת גיוס משיבים על שאלות אודות הרצון להתגייס, לאן, המתח בין הגשמת השאיפות בני נ

 האישיות לבין הגיוס לצה"ל, האם להתגייס, האם מותר להשתמט ועוד. 

 

ישיבת נווה  שי כהן 2011 והארץ לעולם עומדת 

 שמואל, אפרת

להאט את הקצב. הוא לא מצליח  דור עובד ללא סוף בחברת סטרט אפ. אדם זר מתריע בפניו כי עליו

 למכור את החברה. כשהוא יוצא מהמשרד אישתו וילדו מחכים לו עם בלונים.

 

ישיבת נווה  יותם סמט 2011 על שם סופו 

 שמואל, אפרת

דניאל, יתום מאב, מצטרף לחברים ויחד הם פורצים לדירות.  באחת הפריצות נפצע הדייר מכדור 

ונתפס על ידי השוטרים. במשפט מבקש הדייר להקל בעונשו של דניאל. שנפלט. דניאל נשאר לעזור לו 

 לאחר שלוש שנים נראה דניאל עובד כמדריך שעוזר לנוער במצוקה.

 

ביה"ס בליך,  נופר כהן 2011 עמידה ראשונה 

 רמת גן

רקדנית בלט קשורה מאד למורתה ועוזרת לה לנהל את קבוצת הבלט. המורה המחליפה שמגיעה לא 

נערה את כוכבת הקבוצה. הנערה מאבדת את מעמדה אך כשהיא מסכימה לקבל את הדרכת רואה ב

 המורה המחליפה היא הופכת לרקדנית טובה יותר.

 

מקיף עמל  נועה ורד 2006 זוג או פרט מיניות

 עמק חרוד

 

האם בנות צריכות חבר כדי להיות מאושרות? איך "מתחילים" עם בן המין השני? נוסף לכל זה הסרט 

 עוסק גם במראה שלנו, בדיאטות ובהערכה עצמית.

 

לילך מרקוביץ,  2006 דקות שני עולמות  20 מיעוטים

 קרן שוקר

ביה"ס אשל 

 הנשיא

 

 תיעודי.

בת קיבוץ, נפגשת עם נערה בגילה, בת כת הכושים העיבריים בדימונה. הסרט מציג  יוצרת הסרט,

 מפגש בין שני העולמות.

 

 It is not a peace of 

cake 

בי"ס ברנר  ספיר הרפז 2006

 פ"ת

 

 תיעודי.

ערבים. מובילי הפרויקט והתלמידים השותפים בו מדברים על הפרויקט. הסרט -תיעוד מפגשי יהודים

 מביא צילומים מיום השיא של הפרויקט.

 

חניכי קידום נוער,  2006 ליל חג 

 תמרה

 

חניכי קידום 

 נוער, תמרה

 

גשת למבחני הבגרות, נקרע בין רצונו לבין רצון אביו שיעבוד איתו נער שרוצה לסיים את לימודיו ול

 בנגרייה המשפחתית. הוא מחליט להמשיך בלימודים אבל אז אביו נפטר מהתקף לב.

 

רק מלאכים נקטפים  

 ביום הכיפורים

ביה"ס ניר  אלונה גולדין 2009

 העמק, עפולה

 

חר מותה של טל זינו מכפר תבור, ביום הסרט מביא את סיפורם של הישובים כפר תבור ושיבלי לא

כיפור, בתאונת דרכים שנגרמה על ידי נער משיבלי. ניסיון רגיש לבדוק איך ממשיכים הלאה בחיי 

 השכנות של שתי הקהילות.
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אולפנת  תהילה יעקב 2009 בזוקה 

להב"ה, 

 קדומים

 

ם אנשים נוספים נערה נקלעת לסניף דואר כשמושמעת אזעקה. במרחב המוגן בו היא מסתתרת ע

 ששוהים בסניף, פורצות מריבות.

 

ביה"ס אורט  אביבה חיימוביץ' 2009 הזכות להרוג 

מגדים, 

 כרמיאל

 

הסרט נפתח בקול דובר שאומר: "מי קובע מה טוב ומה רע"..."מי אנחנו שנחליט מי יזכה למות ומי 

 יזכה לחיות".

ם בנו. אנחנו רואים את השניים דרך עינית חייל מכוון רובה בעל כוונת טלסקופית אל ערבי המשחק ע

הטלסקופ. הקול המלווה את הצילומים אומר כי לערבי "דם על הידיים". החייל מתלבט אם מותר לו 

 לקחת לילד את אבא שלו והאם מותר לו להחליט אם האדם יחיה.

של קריין מידי פעם נכנס צילום של אישה צעירה העומדת מעל קבר ולידה בנה הצעיר. ברקע קולו 

 חדשות המדבר על כשלון מבצע בלבנון.

הסרט הקצר מאד מסתיים במשפט שאומר החייל "במלחמה כמו במלחמה" על רקע קול של יריה 

 והחשכת המסך.

 

תיכון ע"ש  עדי שוורץ 2005 באני מנהיגות

רבין, כפר 

 סבא

 אלגוריה סוריאליסטית על תהליך הסתה חברתי כנגד ארנבים ובעד השמדתם.

 

ביה"ס גורדון  נועם אורן 2005 חבורת קרוקר 

לאמנויות, 

 היהרצלי

 

 תלמיד כתה י' מצטרף לחבורה שפועלת באלימות וזונח את חבריו.

 

חניכי קידום נוער,  2006 דם חם 

 גבעת אולגה

 

חניכי קידום 

נוער, גבעת 

 אולגה

 

 .מאבק בין מנהיג הרסני שמעורב בפשע לבין בני חבורתו שרוצים חיים שונים

 

ישיבת נוה  אלעד חסיד 2006 חבלי משיח 

 שמואל, אפרת

 

הסרט מספר על בחור תימהוני החושב שהוא המשיח. הוא מצליח לשכנע בכך בחור דתי שהוא פוגש 

 וזה מארגן לו עצרת תמיכה עם בני נוער רבים.

 

אולפנת צביה,  רינה פדר 2007 לגעת בכוח 

 ירושלים 

 

שלה לרצות אותו. בשלב מסוים התחילה  תשל בעלה והניסיונו מספרת על התעללותו האישה דתיי

ללמוד ג'ודו כדי להתחזק. בהמשך יזמה את גירושיה מבעלה. היא עלתה בדרגה בג'ודו והקימה אגודה 

לאומנויות לחימה לנשים שלא יכולות ללמוד הגנה עצמית בקבוצות מעורבות.  הסרט מספר על 

 י הטכניקה.הטכניקה בשיעורים והרציונאל שמאחור

 

ישיבת נווה  יונתן הירשהורן 2007 לבן בחלום שחור 

 שמואל, אפרת

 

דניאל, שנערה שהכיר מתה ממנת יתר, מתנגד מאד לשימוש בסם. הוא מגלה כי יונתן, חברו מהישיבה, 

משתמש בסמים. הוא מנסה לשכנעו לוותר על הסם אך לא מצליח ויונתן מאושפז במוסד לנערים 

כשדניאל מקבל טלפון שיונתן ברח מהמוסד הוא מחפש אחריו ומוצא אותו בבית שנוטלים סמים. 

 קברות מנסה להתאבד. בסיום הסרט סוחר הסמים רוצח את יונתן. 
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ביה"ס כפר  מאיה ורדי 2007 מוטב להיות בריא ושמח 

הנוער אשל 

 הנשיא

 

עוד. מלך באדולינה מנסה הסרט מבוסס על סיפרו של גבי ניצן "באדולינה", והוא שילוב של דרמה ותי

להסביר לעיתונאי ישראלי מה סוד מנהיגותו ומעמת את תפיסת עולמו עם המציאות הישראלית. הסרט 

 עוסק  באושר, בשמחה כשלטענת המלך חייבים להיות שמחים.

 

ביה"ס כפר  אילת קציר 2007 כאן מכבסים 

הנוער אשל 

 הנשיא

 

ום(. הוא מביא את כל הכביסה שלו למכבסה. המכבסה צעיר הופך למנהיג בזכות הופעה חריגה )עיר

דרכה מסופר הסיפור(  -שודדים תןקפים אותו ליד המכבסה. )עונה לשאלות המראיינת -נפרצה ונשדדה

לא נותרו לו אלא בגדיו שלגופו איתם הוא יושב במשך שבועיים בביתו. כשהוא הולך עירום לקנות 

 הזדהות והולכים אחריו. בגדים האנשים ברחוב מתפשטים גם הם לאות

 

בי"ס עמל  ענבל נפתלי 2009 דברים שרואים משם 

עמק -מקיף

 חרוד

 תיעודי. 

משלחת רופאים ישראלים באפריקה.. השינוי הגדול שעובר אדם המתרחק מביתו ומביט עליו מעולם 

 אחר.

 

מעורבות 

 חברתית

אולפנת צביה,  רינה פדר 2007 לגעת בכוח

 ירושלים 

 

שלה לרצות אותו. בשלב מסוים התחילה  תספרת על התעללותו של בעלה והניסיונומ האישה דתיי

ללמוד ג'ודו כדי להתחזק. בהמשך יזמה את גירושיה מבעלה. היא עלתה בדרגה בג'ודו והקימה אגודה 

לאומנויות לחימה לנשים שלא יכולות ללמוד הגנה עצמית בקבוצות מעורבות.  הסרט מספר על 

 והרציונאל שמאחורי הטכניקה.הטכניקה בשיעורים 

 

ישיבת נווה  אביעד פייח 2007 קו התפר 

 שמואל, אפרת

 

הסרט חושף את היחסים בין שני אחים, האחד קצין בצה"ל והשני בחור ישיבה, על רקע משבר האמון 

 בשרות הצבאי בעקבות ההינתקות.

ייס בגלל מה שקרה במדינה. איתן קצין בצבא, דביר בחור ישיבה. דביר טוען בישיבה שלא צריך להתג

יותם חברם נהרג במבצע ביום שבו מפקדם לא התיר להם להתפלל תפילת שחרית. שני האחים יוצאים 

מהשבעה ומתווכחים איך להנציח את יותם. איתן רוצה ספר תורה על שם יותם ודביר רוצה משהו 

ואל אותו מה עם תפילת ביחידה. דביר מפקד על מחלקתו לקראת יציאה לפעולה. כשאחד החיילים ש

שחרית הוא רואה את פניו של יותם שואלים את אותה השאלה. הוא מאפשר לחייליו להתפלל. איתן 

 הולך עם אחיו ללמוד כמה שעות בישיבה.

 

אולפנת  מעין סבג 2007 לזכרו 

להב"ה, 

 קדומים

 

כיו טקס לזכרו של של מדריך צעיר בתנועת בני עקיבא להיות "ממלכתי" ולארגן עם חני וניסיונותי

 יצחק רבין כשהמציאות הישראלית טופחת על פניו...

המדריך עושה לחניכיו פעולה על רצח רבין ומעביר את המסר כי למען אחדות ישראל חייבים לגנות את 

הרצח. אחת האמהות מגיעה, מתנגדת לדברי המדריך שהנושא חשוב ולא מאפשרת לביתה לנסוע 

ים מתאספים בתחנת האוטובוס. בכיכר חילוני יורק עליהם ומאשים אותם חניכ 3לאזכרה של רבין. רק 

ברצח רבין בשל היותם דתיים. חילונית שמגיעה מנסה לסלק אותם מהאנדרטה לרבין, בעזרת שוטר. 

מאחד הבתים שומעים בחדשות כי קבוצת דתיים ירקו על הקבר של רבין. פוליטיקאים מגנים את 

 יבא נמסר שהמדריך יסולק מהתנועה. המדריך בכלא.הדתיים ואת הקבוצה. מבני עק

 

 



 70 

תיכון  אספי דוד 2011 דלת לתקווה 

"רוטברג", 

 רמת השרון

 תיעודי

דייב, מכור שנגמל, מספר על בית המחסה שהקים לזונות שמכורות לסמים. בבית הן מקבלות מיטה, 

רווחה העירונית מתאהבת אוכל ואהבה. למרות שעיריית ת"א מאיימת לסגור את המקום עובדת לשכת ה

 במקום ונרתמת לעזור לדייב. 

 

מפגש בין 

 שונים

ישיבת נוה   2005 אנחנו שנינו

 שמואל, אפרת

 

 יחסים של ידידות ומשבר בין נער דתי לנער חילוני.

 

ביה"ס הריאלי  רעות ורנסקי 2011 אוולין 

 העברי, חיפה

מביה. בסרט היא מספרת על החיים מלאי אוולין בת החמש עשרה וחצי היא בת של עובדת זרה מקולו

 הפחד ועל הצורך לעבוד בשתי עבודות, נוסף ללימודים בתיכון, כדי לעזור בפרנסת משפחתה.

 

אולפנת קרית  יוכי פכל 2006 נבנית מרסיסים משבר

 ארבע

 

 נערה מיואשת ממצבה מתעמתת עם הוריה, עם מורתה ועם חברותיה.

 

ישיבת נוה  וסנתנאל אזואל 2006 לחיות מחדש 

 שמואל, אפרת

 

גיבור הסרט חוזר בתשובה בעקבות תאונת דרכים שעבר. הוא ואשתו, המתנגדת לתהליך, מגיעים 

 לפשרה.

 

ביה"ס הרב  לידור דוד 2011 דרך העיניים שלו 

תחומי עמק 

 חרוד

יושב נערה מאחרת לאוטובוס שלה. היא מחכה לאביה ובינתיים שומעת את סיפור חייושל קבצן צעיר ש

 לידה. גנב מנסה לחטוף את ארנקה. הקבצן מציל את תיקה.

 All - in 2011 ביה"ס הרב  גבי אלנקרי

תחומי 

ה"עמית", 

 ראשל"צ

דניאל מהמר בפוקר, בתחילה כדי לצבור כסף לניתוח שעל אימו לעבור, ואח"כ משום שהפך למהמר 

לום. הוא הולך לטורניר האמיתי עם כפייתי. הוא מנצח בטורניר פוקר ובדרך נשדד. מסתבר שזה היה ח

שני תיקים זהים ומסתבר שגם זה חלום. בסיום הסרט הוא נראה בביה"ח, ליד חדר הניתוח, זורק על 

 הרצפה את הז'יטון שהחזיק.

 

ישיבת נווה  יותם סמט 2011 על שם סופו 

 שמואל, אפרת

ריצות נפצע הדייר מכדור דניאל, יתום מאב, מצטרף לחברים ויחד הם פורצים לדירות.  באחת הפ

שנפלט. דניאל נשאר לעזור לו ונתפס על ידי השוטרים. במשפט מבקש הדייר להקל בעונשו של דניאל. 

 לאחר שלוש שנים נראה דניאל עובד כמדריך שעוזר לנוער במצוקה.

 

תיכון  אלי הוכנברג 2011 הרומן שלי עם אנה 

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ילין, גבעתיים

 תיעודי

רת עוקבת אחר תהליך אישי של התפתחות האנורקסיה שלה עצמה. הסרט מצולם בסגנון היוצ

"מחוברות" בו המראיינת מראיינת את עצמה ומעלה את התובנות והמחשבות שיש לה על התדרדרות 

 שעברה, על דרכי ההתמודדות שלה ועל האנשים שעזרו לה לקבל את עצמה ולהיאבק על הישרדותה. 

 

תלמה ילין,   2005 ק זאבהילד שצע משפחה

 גבעתיים

 

 דרמה קומית המתארת התפוררות של משפחה בורגנית.
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תלמה ילין,  אפרת רסנר 2005 מגירת ההפתעות 

 גבעתיים

 

 ילד שסבתו מאושפזת בבית החולים מנסה להצילה בדרך מיוחדת.

 

מאיה קציר, אפרת  2005 רותי 

 שניר

ביה"ס 

גינזבורג 

 האורן, יבנה

 

 דותה של רותי במחלת הסרטן ובנותיה המלוות אותה במחלתה.תאור התמוד

 

ביה"ס עמק  אור וולסטר 2005 אלוף משנה במילואים 

החולה, כפר 

 בלום

 

 נתק בין אב לבתו על רקע הקריירה  הצבאית התובענית של האב. הנתק אינו מאפשר להם להבין 

 אחד את השני בשעת משבר.

 

תלמה ילין,  בנועם גוסקו 2005 שקל 90-סבתא ב 

 גבעתיים

 

 ילדה שמחפשת דרך לזכור את סבתה הגדולה שמתה.

 

תיכון  יעל חסיד 2006 אין לה אחות 

הראשונים, 

 הרצליה

 

אביגיל כותבת ביומנה על חייה: על הוריה, על אחותה היפה שתמיד מצטיינת ועל עצמה שהיא הרבה 

חת מאחותה: להשיג חבר, לרזות, פחות מוצלחת מאחותה.  היא מתכננת איך להפוך ליותר מוצל

להצליח בלימודים. ידיד שמלווה אותה בתהליך מאמת אותה עם העובדה שהיא בעצם לא מאושרת 

מהתהליך שהיא עוברת. אביגיל מסכימה איתו, משנה חלק מאורח חייה. בתמונות הסיום היא נראית 

 מחייכת.

 

תיכון ע"ש  מיה אלקלעי 2006 אצל הדודה והדוד 

סון, ברל כצנל

 כפר סבא

 

אחת מהן מספרת סיפור אימה על דודים שמתעללים באחיינם. רון וחבורת בנות יושבת סביב מדורה 

מתייחסת  . היאאצל דודיה לכמה ימיםלשהות פוחדת ובורחת. למחרת, הוריה מודיעים לה שעליה 

גת מהם ובראשה מסיפור האימה ומפחדת מהם מאד. לאורך הביקור היא מסוי כאילו היו הדודים לדודיה

חולפות סצנות אימים על מה שהם יעשו לה. כשהם קונים לה פאזל מתנה ומרכיבים אותו איתה 

 מהקצה לקצה.   ותמשתנ תחושותיה

 

חניכי קידום נוער,  2006 ליל חג 

 תמרה

 

חניכי קידום 

 נוער, תמרה

 

רצון אביו שיעבוד איתו נער שרוצה לסיים את לימודיו ולגשת למבחני הבגרות, נקרע בין רצונו לבין 

 בנגרייה המשפחתית. הוא מחליט להמשיך בלימודים אבל אז אביו נפטר מהתקף לב.

 

חניכי קידום נוער,  2006 מחכים לשמעון 

 קרית גת

 

חניכי קידום 

 נוער, קרית גת

 

חבורת נערים מחכה למנהיגה שמאחר להגיע. תוך כדי הצפייה מתוודעים בני החבורה לסיפורה של 

 מהנערות. דרך סיפור זה הם מועשרים בתובנות נוספות אודות יחסיהם עם הוריהם.אחת 

 

תיכון ע"ש  ליטל אייזן 2006 משפחה בשינוי 

אחד העם, 

 פתח תקוה

 

לחלוקת  םתוך כדי ריבים עם אימן הנוגעיועושה זאת הבית  מחליט לעזוב את ובר   אביהן של שירלי

מתנכרת לו. בר ור איתו על קשר אולם שירלי כועסת עליו רכושם. בר נענית לרצונו של אביה לשמו

הקטנה מחפשת את קרבתה של שירלי, אחותה הבוגרת. בתחילה שירלי מסרבת אך לבסוף מתקרבת אל 

 בר.

 



 72 

אולפנת קרית  יוכי פכל 2006 נבנית מרסיסים 

 ארבע

 נערה מיואשת ממצבה מתעמתת עם הוריה, עם מורתה ועם חברותיה.

 

ביה"ס התיכון  מור אדרי 2007 ל טירוףשתי דקות ש 

ויצ"ו קנדה, 

 נתניה

 

 תיעודי

הסרט מביא את סיפור הירצחה, על ידי בעלה, של זהבה יעקובי. אחיינה וגיסתה מעלים קווים לדמותה. 

מנהלת נעמ"ת, אורית עירן מדברת על אלימות של בעלים. הסרט עוקב, דקה אחרי דקה, אחר מהלך 

 עזרת התיאור של הבעל הרוצח.יום הרצח והרצח עצמו ב

 במלאת שנה להירצחה מובאים מכתבים שנכתבו בידי ילדיה.

 

ביה"ס תיכון  אירית בנימין 2007 בובה ממוכנת 

הראשונים, 

 הרצליה

 

מיכל חווה חלומות של תקיפת ילדה על ידי גבר. אחותה, תמר, מסרבת לדבר על כך ומסלקת את מיכל 

התמונות המשפחתי מיכל מזהה את הגבר שמופיע בחלומותיה. תמר  מדירתה. תוך כדי חיפוש באלבום

 טוענת שעיסוק בזה "יהרוס את המשפחה". לבסוף הן  הולכות ביחד אל המשפחה לדבר על כך.

 

ביה"ס  אוריין גל 2007 כאן גרים בכייף 

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ילין גבעתיים

 

היחלץ מבדידותה, אך ממהרת לחזור אליהם משל הזוי על אישה שמחליטה להחליף את משפחתה כדי ל

 ומגלה את היופי במקום שאליו היא שייכת.

כשאם המשפחה  נכנסת הביתה עם קניות, הבית מלוכלך, הטלוויזיה רועשת וכולם אדישים כלפיה. היא 

מחפשת משפחה חדשה אצל אדם שהקים חברה למשפחות חדשות: "השכרת משפחה לחיים שוטפים". 

המשפחה החדשה ומגלה כי המנהגים החדשים של "הכל פרפקט" זרים לה והיא  היא מגיעה לבית

 בורחת לביתה ומשתלבת במנהגי בני ביתה.

 

תיכון בן צבי  גל סובול 2007 במרחק נגיעה 

 קרית אונו

נערה מתבגרת בבית דתי נמשכת ליצירה אמנותית. הקרע בין הערכים שלפיהם חונכה ורצונותיה, מביא 

 ך ייחודית להתמודד עם השינוי.אותה למצוא דר

בתערוכה  תאוריה נפגשת בתערוכה בשינקין, אליה נסעה למרות רצונם של הוריה, עם מאיה שמתעניינ

כמוה. אביה כועס עליה משום שהיא מתחברת למאיה ולעולם ההבלים. אמה מתנגדת להשתתפותה 

ופעתה. אביה לא מאפשר לה בתערוכה. בהשפעת מאיה היא מתמידה בציור ונעשית מתירנית יותר בה

 ללכת לפתיחת התערוכה.

 

שלומית אטיאס,  2007 עין לציון 

 חנה זץ

אולפנת קריית 

 ארבע

 

 .תיעודי

 על תפיסת עולמם הציונית. -דתית וחילונית  –ראיונות אישיים עם שתי משפחות ישראליות 

 חילוניים. -דורות משפחת כהן שלושה

 דתיים. -דורות משפחת ארליך שלושה

דנים במה זאת ציונות. איזה חינוך קיבלו בבית, איזה חינוך נותנים בבית. העלייה לארץ ישראל של 

 הדור הראשון. האדמה הקדושה )הדתיים( לעומת אהבה לאדמה )חילוניים(.

 

ישיבת נווה  אחיעד ברמץ 2007 משכני אחריך נרוצה 

 שמואל

 

ו קם לתפילה בישיבה בה הוא לומד ועל כך נער יתום מאימו סופג כעסים רבים מאביו על שהוא אינ

כשהנער נוקע את רגלו בתחרות ריצה האב לא מתעניין במה  שמצא ספר תהילים מושלך בחדרו.

 שקורה לו. הנער כועס על אביו שאינו מגלה בו עניין וכל תשומת ליבו מופנית לספר התהילים.

 ת בנו בתחרות הריצה.האב  מתלבט בקשר להתנהגותו. בסיום הסרט הוא נראה מעודד א
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היובל,  דפנה ששון 2008 עקבות 

 הרצלייה

 

סיפור על נערה שאביה עזב את הבית כשהייתה צעירה. הרצון לאתרו ולהכירו מוביל אותה להתנסויות 

חדשות ולהכרות מחודשת עם זהותה: היא עובדת בפיצוציה ליד מקום מגוריו של האב הנכה וכשהיא 

 די בעל הפיצוציה היא מצליחה ליצור קשר מחודש איתו.מביאה לו אוכל שנשלח על י

 

מקיף עמל,  אופיר, יערה, סתיו 2008 ילדים גרושים 

 עמק חרוד

 

בני נוער מספרים על חוויותיהם כבנים למשפחות שעברו גירושים. בסרט מוצגות גישות שונות 

 בהתמודדות בני הנוער עם חווית הגירושים.

 

ישיבת נוה  רעי הללה 2008 כמו בסרטים 

 שמואל, אפרת

 

 ילדים ממשפחה גרושה מתכננים שוד בבנק שבו עובד אביהם משום שזה  אינו משלם מזונות.

 

 בליך, רמת גן אורן גולן 2008 משפחה למכירה 

 

: כל אחד מחברי המשפחה יהסרט עוסק בתכניות ריאליטי בטלוויזיה. משפחה שחיה בתכנית ריאליט

 חברה הישראלית.ב תמייצג דמות סטריאוטיפי

 

ביה"ס ריגלר,  מאור קריף 2009 בא מהשתיקה 

 נתניה

 

 גבר מטפל באשתו חולת האלצהיימר במסירות אין קץ. הוא חושף את הבדידות והעצב העוטפים אותו.

 

אביגיל מרמרי,  2009 קול קטן 

 נועה שמי

 

קמפוס אריסון 

לאומנויות, תל 

 אביב

 

העיר הגדולה תל אביב. המפגשים המקריים במשך היום רק  מסע של שני ילדים הבורחים מהבית אל

 מעלים את געגועיהם הביתה. האם גם זו בחירה?

 

ביה"ס אורט  גיל בלאקמן 2009 מעבר לדלת 

 אבין, רמת גן

 

 ילדים מתמודדים עם אביהם האלים. אחד הילדים בורח מהבית.

 

אולפנת קרית  רחל בן סנדר 2009 משחק החיים 

 ארבע

 

ל נעמה נמלט מהארץ עקב חובות כבדים ששקע בהם. נעמה נקלעת למשבר ומסרבת להמשיך אביה ש

ולהשתתף בחזרות להצגה שם יש לה תפקיד ראשי. אחיה כועס עליה על שאינה מבחינה שגם לשאר 

 בני הבית קשה ומציע לה להתמודד עם קשייה. לבסוף חוזרת נעמה לחזרות.

 

יה"ס מקיף ב אורי ששון 2009 כל הימים אתמול 

עמל, עמק 

 חרוד

 

הסרט חושף זיכרונות קשים של הגיבורה: התעלמות מצד הוריה, אונס ועוד באמצעות קטעי מחשבות 

 וזיכרונות.

 

אולפנת  נופר ידעי 2010 אם לא תספר 

להב"ה, 

 קדומים

הסרט חושף את הדילמה של ילד החושד שאביו מתעלל באימו. האם חובתו להתלונן במשטרה? לערב 

 רמים מבחוץ? או שמוטב לבדוק קודם את הדברים בתוך המשפחה?גו

 מאי קיבוביץ 2010 האחות הקטנה 

 

תיכון ע"ש 

 בוייר ירושלים

 

רז מחליטה לצלם סרט על משפחתה. היא מטמינה מצלמות בחדרי הבית וכך מגלה "סודות 

 הומו.משפחתיים": אמה זוללת למרות שהכריזה שהיא בדיאטה, אביה מעשן בסתר ואחיה 

 כשהוריה מנסים לראות סרט שהיה על הקלטת בעבר הם מגלים את הסודות שצילמה רז.
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 אורט חולון אושיר אלבן 2010 סימנים 

 

הסרט הוא על נעמה, כבדת שמיעה, בת דודתה של אושיר. הסרט מעמת את משפחתה של נעמה עם 

 .השאלה מדוע לא למדו את שפת הסימנים כדי לתקשר טוב יותר עם נעמה

 

 

תיכון "קציר"  רעות לנקרי 2011 אני רוצה לחיות 

 רחובות

 תיעודי

 סיפורו של שמעון, נכה צה"ל שנשרף בפעולה של צה"ל. בסרט משתתפות אשתו ובתו הקטנה.

 

אולפנת  רעות מילצקי 2011 ברית שלום 

להב"ה, 

 קדומים

של אביו  המגיע לארץ להלוויאשתו של רועי מודיעה לו שהיא בהריון אך רועי אינו רוצה בילד. הוא 

איתו היה בנתק ארוך משום שחזר בשאלה. בזמן השבעה, בבית הוריו, הוא עובר מהפך. בסיום הסרט 

 הוא נראה בברית של בנו.

 

שירה חיימוביץ,  2011 גפילטעפיש 

 עומר בן שחר

קמפוס 

 "אריסון" ת"א

דה מתעדת את המאבק ביומנה. מאבק בין סבתא שמתקרבת לדת ורוצה שבתה תעבור תהליך זהה. הנכ

 כשהאם קוראת ביומן היא מבינה שעליה ללכת לקראת אמה.

 

ישיבת נווה  שי כהן 2011 והארץ לעולם עומדת 

 שמואל, אפרת

דור עובד ללא סוף בחברת סטרט אפ. אדם זר מתריע בפניו כי עליו להאט את הקצב. הוא לא מצליח 

 ו וילדו מחכים לו עם בלונים.למכור את החברה. כשהוא יוצא מהמשרד אישת

 

ביה"ס" עמי  יעל אנקור 2011 ילדה של אבא 

אסף", בית 

 ברל

הוריה של ליבי, שעומדת לחגוג את בת המצווה שלה, גרושים. ליבי, אמה ואחיה מתכננים את המסיבה. 

בערב המסיבה היא מתאכזבת שאביה לא הגיע, זורקת לפח את הנאום שהכינה ובמקומו מודה לאמה 

 לאחיה.ו

 

תיכון  דרור שלומי 2011 יבשה –ים  

"רביבים" 

 ראשל"צ

תום, שאביו נהרג שנתיים קודם, בורח מהבית לים משום שאמו הביאה גבר חדש הביתה. הוא שולח 

לאביו המת מכתב בבקבוק. גילי, צוללנית, מוצאת את הבקבוק ומביאה אותו לתום. היא גם מוצאת 

ל. כשמתברר לתום שגילי קראה את המכתבים ששיגר הוא מסלק עבורו את דסקית אביו שאיבד בחו

 אותה. למחרת הוא מוצא מכתב ממנה, בבקבוק, שימשיך בחייו. הוא שב הביתה.

 

אולפנת  רעות כהן 2011 כבלים מודרניים 

להב"ה, 

 קדומים

א נערה והסובבים אותה מתנהלים בחיים הנשלטים על ידי אמצעי תקשורת. את יחסיה החברתיים הי

 היא מנתקת את כבל החשמל בבית כדי לגרום לשינוי. המנהלת בעזרת המחשב. בייאוש

אלעד בן העשר מתכונן בהתרגשות לביקור של סבו. אבל כשמגיע הסב מתברר שהוא חולה באלצהיימר  אולפנת עפרה תאיר בר אור 2011 משחק זכרון 

 ו ואינו רוצה להיות בחברתוואינו יכול לשתף פעולה עם אלעד. אלעד המתוסכל כועס על סב

. 

אלי שלום, כפיר  2006 ארוכה הדרך לחופש נוער מנותק

 לגזיאל

בי"ס תיכון 

עירוני 

טכנולוגי דור, 

 הרצליה

 

 .מאבקו של נער שהסתבך בסחר בסמים. הנער  מנסה לצאת מעולם הפשע לעולם של עבודה ולימודים
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חניכי קידום נוער,  2006 דם חם 

 גבעת אולגה

 

י קידום חניכ

נוער, גבעת 

 אולגה

 

 מאבק בין מנהיג הרסני שמעורב בפשע לבין בני חבורתו שרוצים חיים שונים.

 

תיכון ע"ש  איגור רוכלין 2006 המלחמה שלנו 

אחד העם, 

 פתח תקווה

 

בשל בידודו החברתי סרט חברתי שעוסק בניתוק של תלמיד, עולה מחבר העמים, מהחברה הישראלית. 

 וצה ניאו נאצית ויחד איתה מבצע מעשים אלימים.מצטרף הנער לקב

 

ביה"ס  רועי בוגט 2005 הסרט של דן נתק חברתי

הימלפרב, 

 מעלה אדומים

 

נער שמילדות מכור לצפייה בקלטות וידיאו לא מפתח מיומנויות חברתיות ונכשל בניסיונות ליצירת 

 קשר

עמל ב', פתח  עמר נקר 2005 חופשי זה לגמרי לבד 

 תקווה

 

 בגר מחפש חופש בתוך כל הלחצים בהם הוא נתון. האם הוא יבחר בהתאבדות?מת

 

עתר שחור, ארז  2005 עד הקצה סובלנות

 סומר

ישיבת נוה 

 שמואל, אפרת

 

 התמודדות של נער שמאלני החי בהתנחלות ביש"ע, עם חוסר סובלנות וניסיונות השתקה של הסביבה.

 

תיכון ע"ש  עדי שוורץ 2005 באני 

כפר רבין, 

 סבא

 

 אלגוריה סוריאליסטית על תהליך הסתה חברתי כנגד ארנבים ובעד השמדתם.

 

ביה"ס הריאלי  רעות ורנסקי 2011 אוולין 

 העברי, חיפה

אוולין בת החמש עשרה וחצי היא בת של עובדת זרה מקולומביה. בסרט היא מספרת על החיים מלאי 

 ים בתיכון, כדי לעזור בפרנסת משפחתה.הפחד ועל הצורך לעבוד בשתי עבודות, נוסף ללימוד

 

ביה"ס  רפאל קדישזון 2007 96.6 סטיגמה

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ילין, גבעתיים

 

אדם האוטיסט נאבק על שאיפתו להיות מגיש בגלי צה"ל, במסגרת שירות בצבא. בסופו של תהליך 

ר על עצמו ומקדיש המיון הוא מתקבל. בסצנה האחרונה בסרט נראה אדם משדר מהתחנה. הוא מספ

 לאימו, שליוותה אותו לאורך המאבק לשירות בתחנה, שיר.

 

ביה"ס  חן גולדשטיין 2007 גדולה מהחיים 

טשרניחובסקי, 

 נתניה

 

 תיעודי

נערה שמנה מאוד מספרת על עצמה. אמא שלה מדברת עליה. יותם, החבר, מדבר עליה  -ליאור רותם

יון עם ג'ודי ניר מוזס, בפורום "שמנות ויפות", בחנות ומתייחס למשקל שלה. הסרט מראה אותה ברא

לתכתיבי  עהאם להוריד במשקל ולהיכנ -בגדים. עולה הנושא של בעיות בריאות של שמנים.דילמה

 הסביבה.
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טוביה כוכבי,  2007 כרטיס ביקור 

 אלחנן גולן

ישיבת נווה 

 שמואל, אפרת

 

יח בלימודיו ואיגור מדבר איתו כשרואה אותו יושב איגור עובד כמנקה בביה"ס בו לומד שי. שי לא מצל

עצוב ובודד בחצר ביה"ס. שי מצידו עוזר לאיגור בעבודתו. איגור מפוטר מהעבודה. כששי פוגש אותו 

במרכז המסחרי, מיואש ממצבו, הוא מדרבן אותו להנפיק לעצמו כרטיסי ביקור עם ההתמחות שלו 

 כפסיכולוג ועוזר לו להפיץ את הכרטיסים.

 

ביה"ס מקיף  איתי רון 2007 נגד הזרם 

עמל, עמק 

 חרוד

 

יעל, תלמידה חדשה בכתה, מתחברת עם טל. במהלך מפגש ביניהן יעל מנשקת את טל כדי לנחמה על 

חבר שעזב אותה. טל נסערת מאד מהמהלך. בשיחת בירור שהן עורכות כמה ימים מאוחר יותר מביעה 

ה טיב יחסיהן. יעל מנסה לשכנע את טל שעליה לעשות מה טל את חששה ממה שתגיד הסביבה אם יתגל

 שטוב לה מבלי להתחשב בסביבה.

לכבוד יום ההולדת של טל יעל מכינה לה הפתעה. כשהן במקום ההפתעה בשדה, יעל, ששכחה לקחת 

 כדורים להם היא זקוקה, מתה. רק אז מתוודה טל על אהבתה ליעל.

 

מיכאלה להט  2009 בין הצלילים 

 שטראוס

קמפוס אריסון 

לאומנויות, תל 

 אביב

 

הסרט עוקב אחר תהליך התפכחות מסטיגמות חברתיות. נערה אתיופית העובדת כמנקה בביתו שלל גבר 

 גרוש מצליחה לעזור לבנו להתמודד עם מצוקותיו למרות הדחייה הראשונית שהוא מפגין כלפיה.

 

אולפנת  בתיה פריד 2006 שברים עזרה לזולת

להב"ה, 

 םקדומי

 

שני מתעמתת עם מורתה בנוגע לציור שציירה וכעונש היא נשלחת לעזור לקשישה ניצולת שואה וחולת 

אלצהיימר. לאחר רתיעתה הראשונית מפתחת שני רגשות חיבה להניה הקשישה שחושבת ששני היא 

אחותה שנספתה. שני מסרבת לספר להניה על טעותה ואף מוציאה אותה לטיול אסור אל מחוץ למוסד 

 בו היא שוהה. 

 

טוביה כוכבי,  2007 כרטיס ביקור 

 אלחנן גולן

ישיבת נווה 

 שמואל, אפרת

 

איגור עובד כמנקה בביה"ס בו לומד שי. שי לא מצליח בלימודיו ואיגור מדבר איתו כשרואה אותו יושב 

אותו  עצוב ובודד בחצר ביה"ס. שי מצידו עוזר לאיגור בעבודתו. איגור מפוטר מהעבודה. כששי פוגש

במרכז המסחרי, מיואש ממצבו, הוא מדרבן אותו להנפיק לעצמו כרטיסי ביקור עם ההתמחות שלו 

 כפסיכולוג ועוזר לו להפיץ את הכרטיסים.

 

תיכון אלון  שירה ברק 2008 מישו 

 רמת השרון

 

ת סרטן. הזקנה מסרבת לקבל טיפול רפואי. כשמצבה מדרדר הנער נער צעיר חונך אישה מבוגרת חול

 מערב רופאים אבל כשהיא כועסת הוא מבין אותה ונותן לה ללכת.

 

ביה"ס  רותם שור 2010 לחיות ולא להיות 

עמיאסף בית 

 ברל

 

. בת כתתו טל שרוצה לעזור   youtube-אחד הנערים שמתעללים באיתי מעלה את צילומי ההתעללות ל

ם שמתעללים בילד אחר ומניס לאיתי, נדחית על ידו בטענה שהכול באשמתו. איתי רואה כמה ילדי

 אותם. הילד לא רוצה את עזרתו של איתי אך כשאיתי מזהיר אותו שתמיד יישאר לבד הילד קורא לו.

 

תיכון  אספי דוד 2011 דלת לתקווה 

"רוטברג", 

 רמת השרון

 תיעודי

ה, דייב, מכור שנגמל, מספר על בית המחסה שהקים לזונות שמכורות לסמים. בבית הן מקבלות מיט

אוכל ואהבה. למרות שעיריית ת"א מאיימת לסגור את המקום עובדת לשכת הרווחה העירונית מתאהבת 

 במקום ונרתמת לעזור לדייב. 
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בית חינוך  ענת אורן 2006 חינוך חינם ערכים

תיכון ע"ש 

ברל כצנלסון, 

 כפר סבא

 

ולא החינוך לערכים.  הסרט מעביר ביקורת נוקבת על מערכת החינוך שבראש מעייניה תעודת הבגרות

המורים בסרט מדברים על ערכים אך מחנכים ללא ערכים ומטיפים לתלמידים להתעסק רק בבחינות 

 ובציונים.

סטוריה שניסתה לעסוק באקטואליה, התלמידים מגבים את המנהלת יכשהמנהלת מפטרת מורה לה

 סטוריה.יוטוענים שהמורה מעלה בתפקידה שהוא להכינם לבחינת הבגרות בה

 

תיכון בן צבי  גל סובול 2007 במרחק נגיעה 

 קרית אונו

נערה מתבגרת בבית דתי נמשכת ליצירה אמנותית. הקרע בין הערכים שלפיהם חונכה ורצונותיה, מביא 

 אותה למצוא דרך ייחודית להתמודד עם השינוי.

בתערוכה  תניינאוריה נפגשת בתערוכה בשינקין, אליה נסעה למרות רצונם של הוריה, עם מאיה שמתע

כמוה. אביה כועס עליה משום שהיא מתחברת למאיה ולעולם ההבלים. אמה מתנגדת להשתתפותה 

בתערוכה. בהשפעת מאיה היא מתמידה בציור ונעשית מתירנית יותר בהופעתה. אביה לא מאפשר לה 

 ללכת לפתיחת התערוכה.

 

תלמה ילין,  רום ברנע 2008 אנשי הפלדה 

 גבעתיים

 

מהפכן המרוקאי, יוצאות למסע סוריאליסטי בעקבות -ות הראשיות,הכתב האשכנזי והכוכבשתי הדמוי

 ערכים לא ערכים. הסרט נוגע בעיקר בשסע העדתי.

 

גימנסיה  עידו אוחנה 2011 שרות עצמי 

"הרצוג", 

 חולון

 תיעודי

השאיפות בני נוער לקראת גיוס משיבים על שאלות אודות הרצון להתגייס, לאן, המתח בין הגשמת 

 האישיות לבין הגיוס לצה"ל, האם להתגייס, האם מותר להשתמט ועוד. 

 

פנטזיה, 

 דמיון/

 מציאות

ביה"ס מקיף  מורן שמשון 2007 שחר

עמל, עמק 

 חרוד

 

הסרט נע בין תמונות צבעוניות לתמונות בשחור/לבן. העלילה כולה נעה בין חלום למציאות. מתערבבות 

אודות נערה בה הוא מאוהב לבין התנהלותו בחיים בעקבות החלומות.  בה תמונות של חלומות של שחר

 האם הנערה היא דמיון או הזיה? 

 

תיכון "אלון",  יובל שטיינמינץ 2011 מונוכרום 

 רמת השרון

בסרט הדמיוני רודף עומר, מפעיל קרוסלה בלונה פארק, אחר איתי שנעלם מהקרוסלה.בדרכו הוא 

תת תשובות, מבקר אצל רופא עיניים שנותן לו משקפיים המשנים את נתקל במכונת פלאים שיודעת ל

 יכולת הראייה שלו ועוד.

 

תיכון  יעל חסיד 2007 הרומן שלי עם וודי אלן 

הראשונים, 

 הרצליה

 

עפ"י ההצגה הרומן שלי עם אנני. הקבלה בין הטקסט של ההצגה לבין הקורה במציאות. יולי ויוני הם 

טיפול, בפגישה עם הוריו של יוני. מבקשת מיוני לחזור אליה, הוא מודיע שמצא זוג. בסרט נראית יולי ב

עבודה באילת והיא מסתלקת. עם סיום ההופעה, כשהמסך יורד נראה יוני מגיע אל חדר ההלבשה. 

 ההקבלה בין שתי היצירות מעניינת מאד.
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ביה"ס  ליאם חיימוביץ' 2007 אשליות 

טשרניחובסקי, 

 נתניה

 

 תיעודי

"במקום שאין דמיון אין אימה". חבורת נערים שתחביבם מלחמות חרבות. בסרט הסבר על מה שזה 

עושה לשחקנים )נכנסים לדמות, באים כדי לנצח, יציאה מהשגרה( סיכונים. המרואיינים מדברים על 

 הדמות איתה הם יוצאים למשחק התפקידים, מראיינים פסיכולוגים על המשחק. מי הם אלה שמשחקים?

ילדותיים? אוהבי סיכונים? הרפתקנים? השחקנים בונים לבד את הדמויות שלהם. בעקבות המידע 

 שצהל לא מגייס אותם ראיון עם קב"ט בדימוס על סטיגמות לקראת השירות הצבאי.

 

ביה"ס  שקד ליאור 2010 אבד חתול 

לאומנויות 

 תלמה ילין

 

אלברט, שיושב בחוץ ומעשן נרגילה,  ששולח החתול של אופיר אבד. המהלך החיפושים הוא פוגש את 

אותו לאדם אחר. הנערה שהייתה עם אלברט מצטרפת אליו. האדם האחר שיושב גם הוא בחוץ מדבר 

עם אופיר דרך השירים שלו. אופיר לא מבין וממשיך לחפש את החתול. אופיר נראה שוכב על המדרכה 

ריכה לחזור. אופיר מבקש שתישאר אך היא והחתול שלו עליו. הוא מתעורר. הנערה אומרת שהיא צ

 עונה שאינה יכולה.

 

 

ביה"ס  ליאור רון 2010 אל תשכחני 

המשותף חוף 

 הכרמל

 

אוהד נע בין חברתו תמר לבין דמות נוספת בשם תמרשהיא כנראה בדמיונו. הוא טוען שנדמות 

אות מתערבבים. לבסוף דמיון ומצי –הדמיונית היא אהבתו הגדולה. אוהד רב עם חברתו, מסלק אותה 

 הם מתפייסים.

 

תיכון דור  כרם כהנא 2010 אני פה בגלל אישתי 

 ירושלים

 

לין נדרסת בדרכה לגן השעשועים אליו נשלחה על ידי דודה. אותו דוד מדוכא בעקבות מות בת זוגו. 

ן כשהוא מתעורר משנתו הוא מוצא עצמו בעולם "הביניים" בעולם זה כולם לבושים בלבן ומכיוו

שהדוד לבוש בשחור הוא לא יכול לתקשר איתם. הוא פוגש את לין ומבין שהוא אחראי למותה. כשהיא 

 לוקחת אותו לבת זוגו גם הוא הופך ללבוש בלבן.

 

תיכון ע"ש  יעל הרפז 2010 בייבי סטלה 

 בוייר ירושלים

 

. יונתן מעביר את תומר שאמור לעשות בייביסיטר על יונתן לוקח אותו לבר שם הוא נפגש עם חבריו

הזמן ב"עבודה" עם המלצרית. כשאימו מעירה אותו בבוקר הוא מספר לה שעירבב משקאות בלילה 

 בבר. היא מייחסת את הסיפור למוחו הילדותי הממציא סיפורים.

 

הדרך  הדר זומר 2010 הדרך לאוטופיה 

 לאוטופיה

מכות שקיבל בבית הספר, שם הוא בביתו של טרומן ניכור רב. הוא מגיע אל בית החולים, בעקבות 

 –פוגש בגבר שמציע לו לעבור למקום שם אף אחד לא יפגע בו. הסרט מציג את המסע למקום הדמיוני 

 האוטופי ואת האנשים שגרים שם. 

 

תיכון  מאי עמית 2011 היצירה 

"ראשונים", 

 הרצלייה

פה ועושה את מה שהדמות סופר צעיר כותב בבית קפה על דמות של אשה והנה היא נכנסת לבית הק

בספר עושה. בדרכו הוא פוגש דמות נוספת מתוך ספרו. הוא יודע על מהלכים שיקרו בעתיד. חברו 

 משכנע אותו לכתוב סוף טוב לספור ואכן כל הדמויות "במציאות" יוצאות מהמשבר.
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 All - in 2011 ביה"ס הרב  גבי אלנקרי

תחומי 

ה"עמית", 

 ראשל"צ

ר, בתחילה כדי לצבור כסף לניתוח שעל אימו לעבור, ואח"כ משום שהפך למהמר דניאל מהמר בפוק

כפייתי. הוא מנצח בטורניר פוקר ובדרך נשדד. מסתבר שזה היה חלום. הוא הולך לטורניר האמיתי עם 

שני תיקים זהים ומסתבר שגם זה חלום. בסיום הסרט הוא נראה בביה"ח, ליד חדר הניתוח, זורק על 

 'יטון שהחזיק.הרצפה את הז

 

ביה"ס  ירדן קול 2011 סיפורי גן עדן 

"בליך", רמת 

 גן

סיפור גן העדן כתכנית ריאליטי תוך התייחסות צינית לתכניות הריאליטי בכלל. אדם, חוה והנחש 

מציגים את סיפור גן עדן כשבכל פעם אחד מהם הוא גיבור הסיפור. אלוהים מדרג אותם ע"פ 

 דרשים להתקשר ולהחליט מי יעזוב את גן העדן.מועמדותם להדחה והצופים נ

 

אולפנת קרית  שרון פריד 2011 צעד אחד מגן עדן 

 ארבע

אורי, יתום מאביו, רוצה להתחיל ללמוד את ההפטרה לקראת בר המצווה שלו. גבריאל, אותו הוא פוגש 

ו לא מכירה את ברחוב מזמין אותו לבית הכנסת, ללמד אותו. גבריאל טוען שהוא מכיר את הוריו. אמ

גבריאל. כשהיא מגיעה לבית הכנסת לראות את גבריאל, היא רואה את אורי לבד. ביום בר המצווה 

 מקבל אורי מגבריאל תנ"ך עם מכתב מאביו ואח"כ נמוג מהמסך.

 

חניכי קידום נוער,  2006 ליל חג פער דורות

 תמרה

 

חניכי קידום 

 נוער, תמרה

 

שת למבחני הבגרות, נקרע בין רצונו לבין רצון אביו שיעבוד איתו נער שרוצה לסיים את לימודיו ולג

 בנגרייה המשפחתית. הוא מחליט להמשיך בלימודים אבל אז אביו נפטר מהתקף לב.

 

 בליך, רמת גן רותם כהן 2008 סניוריטה 

 

 נערה שמתביישת בסבה העובד כמנקה בבית הספר ומאידך קשורה אליו מאד.

 

תיכון אלון  שירה ברק 2008 מישו 

 רמה"ש

 

ת סרטן. הזקנה מסרבת לקבל טיפול רפואי. כשמצבה מדרדר הנער נער צעיר חונך אישה מבוגרת חול

 מערב רופאים אבל כשהיא כועסת הוא מבין אותה ונותן לה ללכת.

 

תיכון  שיר שוכמאכר 2011 וי איסט יוסלע 

"רוטברג", 

 רמת השרון

 תיעודי

כר שנחטף בגיל שלוש על ידי סבו החרדי מידי הוריו, שחזרו סרט שעשתה בתו של יוסלע שוכמא

וגרמה לקרע  60-בשאלה, והועבר לניו יורק לקהילה החרדית. הפרשה הסעירה את המדינה בשנות ה

עמוק בין דתיים לחילוניים. הבת משחזרת את פרטי הפרשה דרך עיניהם של כל המעורבים בה: אביה 

שהיו מעורבים בפרשה, ביניהם חרדים מהארץ בשכונה בה למד  סבתה של היוצרת ואנשים-יוסלע, אמו

 יוסלע בחדר.

 

פערים 

 חברתיים

דוד מנואל, שירז  2005 איך יוצאים מזה

 ארזי

תיכון ע"ש 

רבין, כפר 

 סבא

 

 סר בית שמתאמץ להגיע לכלא אך זוכה בממון רב שהופך אותו לעשיר ובודד.ח

 

עירוני  עומר זיו 2005 איזי צה"ל

 ראשונים,

 הרצליה

 

הלוקה בתסמונת דאון, חולם להיות הכי קרבי שיש. עליו להבין שלמרות  18איזי, נער בן כמעט 

 מגבלותיו הוא יכול להרגיש שייך.
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ביה"ס מקיף  מאי לצטר 2006 מי הזיז את הגבינה שלי 

עמל, עמק 

 חרוד

 

מה היא רוצה לעשות. לחוצה מאד מכך שהיא עומדת לסיים את ביה"ס ועליה להחליט  17.5רוני בת ה

כשחברותיה שמחות עם סיום הלימודים וקבלת המנילה מהצבא היא כועסת עליהן.  עליה להחליט אם 

תלך לצבא או לשנת שירות. ההחלטה קשה לה  היא מחליטה לקחת פסק זמן ולעשות את הסרט "מי 

 הזיז את הגבינה שלי" כשמו של הספר שעוסק בזרימה עם שינויים.

 

מקיף עמל  זהר מזור 2006 סבוב פרסה 

 עמק חרוד

 

שני חברים, האחד יום לפני גיוסו והשני סרבן מצפון המתכוון לנסוע לחו"ל, משוחחים, בחיק הטבע, על 

דעותיהם השונות אודות הגיוס לצה"ל. בשובם הביתה נהרג המועמד לגיוס. חברו מבטל את נסיעתו 

 לחו"ל וסופו שהופך להיות מפקד בצבא.

 

ביה"ס  רפאל קדישזון 2007 96.6 

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ילין, גבעתיים

אדם האוטיסט נאבק על שאיפתו להיות מגיש בגלי צה"ל, במסגרת שירות בצבא. בסופו של תהליך 

המיון הוא מתקבל. בסצנה האחרונה בסרט נראה אדם משדר מהתחנה. הוא מספר על עצמו ומקדיש 

 ות בתחנה, שיר.לאימו, שליוותה אותו לאורך המאבק לשיר

 

ביה"ס  ליאם חיימוביץ' 2007 אשליות 

טשרניחובסקי, 

 נתניה

 

 תיעודי

"במקום שאין דמיון אין אימה". חבורת נערים שתחביבם מלחמות חרבות. בסרט הסבר על מה שזה 

עושה לשחקנים )נכנסים לדמות, באים כדי לנצח, יציאה מהשגרה( סיכונים. המרואיינים מדברים על 

תה הם יוצאים למשחק התפקידים, מראיינים פסיכולוגים על המשחק. מי הם אלה שמשחקים? הדמות אי

ילדותיים? אוהבי סיכונים? הרפתקנים? השחקנים בונים לבד את הדמויות שלהם. בעקבות המידע 

 שצהל לא מגייס אותם ראיון עם קב"ט בדימוס על סטיגמות לקראת השירות הצבאי.

 

ישיבת נווה  יחאביעד פי 2007 קו התפר 

 שמואל, אפרת

 

הסרט חושף את היחסים בין שני אחים, האחד קצין בצה"ל והשני בחור ישיבה, על רקע משבר האמון 

 בשרות הצבאי בעקבות ההינתקות.

איתן קצין בצבא, דביר בחור ישיבה. דביר טוען בישיבה שלא צריך להתגייס בגלל מה שקרה במדינה. 

שבו מפקדם לא התיר להם להתפלל תפילת שחרית. שני האחים יוצאים יותם חברם נהרג במבצע ביום 

מהשבעה ומתווכחים איך להנציח את יותם. איתן רוצה ספר תורה על שם יותם ודביר רוצה משהו 

ביחידה. דביר מפקד על מחלקתו לקראת יציאה לפעולה. כשאחד החיילים שואל אותו מה עם תפילת 

שואלים את אותה השאלה. הוא מאפשר לחייליו להתפלל. איתן  שחרית הוא רואה את פניו של יותם

 הולך עם אחיו ללמוד כמה שעות בישיבה.

 

תיכון עמי  אופיר דותן 2008 מי שידליק לך את הלב 

 אסף, בית ברל

 

הסרט מתרחש בזמן מלחמת לבנון. מתואר מפגש בין נער מהצפון המתארח במרכז לבין הנער במשפחה 

 הות עם הפעולה הצבאית ושוקל לא להתגייס.המארחת המתקשה להזד

 

 אילון, חולון נופר דרוקמן 2008 חלומות באספמיה 

 

 התייחסות החברה אל הלום קרב ממלחמת יום הכיפורים.

 

ביה"ס התיכון  ספיר פרץ 2009 ובחרתי בחיים 

בגין, ראש 

 העין

 סיפורו של פצוע צה"ל המשקם את עצמו בהצלחה רבה.
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ביה"ס אורט  אביבה חיימוביץ' 2009 הזכות להרוג 

מגדים, 

 כרמיאל

 

הסרט נפתח בקול דובר שאומר: "מי קובע מה טוב ומה רע"..."מי אנחנו שנחליט מי יזכה למות ומי 

 יזכה לחיות".

חייל מכוון רובה בעל כוונת טלסקופית אל ערבי המשחק עם בנו. אנחנו רואים את השניים דרך עינית 

את הצילומים אומר כי לערבי "דם על הידיים". החייל מתלבט אם מותר לו הטלסקופ. הקול המלווה 

 לקחת לילד את אבא שלו והאם מותר לו להחליט אם האדם יחיה.

מידי פעם נכנס צילום של אישה צעירה העומדת מעל קבר ולידה בנה הצעיר. ברקע קולו של קריין 

 חדשות המדבר על כשלון מבצע בלבנון.

יים במשפט שאומר החייל "במלחמה כמו במלחמה" על רקע קול של יריה הסרט הקצר מאד מסת

 והחשכת המסך.

 

מקיף עמל  אליהו ברום 2009 אחריה 

"נופרים 

בגליל", 

 טבריה

 

גיבורת הסרט רוצה לשרת כחיילת קרבית בקרקל למרות היותה חולת אסטמה. הסרט מתאר את 

 .פעילותה ב"אחרי" ומאבקה להעלאת הפרופיל הצבאי שלה

 

אולפנת  אמלי דהארי 2009 בזמן שישנתי 

להב"ב, 

 קדומים

 

נערה שכליותיה לא מתפקדות זקוקה לתרומת כליה מאחיה. האח, שמקבל זימון לקורס טיס, מתלבט. 

לבסוף הוא מחליט לתרום לאחותו את כליתו. בדרכו לביה"ח הוא נהרג בתאונת דרכים. אחותו מקבלת 

 את כליתו.

 

תיכון ע"ש  נטע אבלס 2010 קרבי זה אחי 

 בוייר ירושלים

 

ברק הוא אח שכול. אמו מסרבת לחתום על אישור לשירות קרבי עבור ברק. ברק מפסיק לדבר איתה. 

אביו של ברק בעד החתימה. בלילה מופיעה בחלומה של האם בנה שנהרג ומבקש ממנה לחתום. האם 

 חותמת ואח"כ נראית מלווה את ברק שבמדים, בלשכת הגיוס.

 

מיכל מוקדס,  2010 באמונה שלמה 

 קוליה דין

 הרצוג חולון

 

הסרט עוקב אחר אדי אליעזר, נער חילוני שחזר בתשובה ולומד בישיבה בירושלים. הסרט מעלה את 

 בעיית הגיוס, את היציאה לעבודה ועוד.

 

גימנסיה  עידו אוחנה 2011 שרות עצמי 

"הרצוג", 

 חולון

 תיעודי

יבים על שאלות אודות הרצון להתגייס, לאן, המתח בין הגשמת השאיפות בני נוער לקראת גיוס מש

 האישיות לבין הגיוס לצה"ל, האם להתגייס, האם מותר להשתמט ועוד. 

 

צרכים 

 מיוחדים

עירוני  עומר זיו 2005 איזי

ראשונים, 

 היהרצלי

 

להבין שלמרות הלוקה בתסמונת דאון, חולם להיות הכי קרבי שיש. עליו  18איזי, נער בן כמעט 

 מגבלותיו הוא יכול להרגיש שייך.

 

תיכון עירוני  תמר ליפל 2006 אלין 

 חדש, הרצלייה

 

 תיעודי.

הסרט מביא את סיפורה של אלין הלוקה בתסמונת טורט תוך מעקב  אחר  מאמציה להשתלב בחברה 

 נורמטיבית. בסרט מועלים הקשיים וההישגים.
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קריית  אולפנת תהילה משה 2006 מעל ומעבר 

 ארבע

 

 תיעודי

 הסרט עוקב במשך סוף שבוע אחרי בני נוער הלוקים בתסמונת דאון.

 

אלעד בן העשר מתכונן בהתרגשות לביקור של סבו. אבל כשמגיע הסב מתברר שהוא חולה באלצהיימר  אולפנת עפרה תאיר בר אור 2011 משחק זכרון 

 על סבו ואינו רוצה להיות בחברתו.ואינו יכול לשתף פעולה עם אלעד. אלעד המתוסכל כועס 

 

קבוצת 

 השווים

תיכון ע"ש  ניר משולם 2006 איך זה מרגיש

ברל כצנלסון, 

 כפר סבא

 

דין מואשם ע"י חבריו בהלשנה. כתוצאה מכך הוא מנודה חברתית. חבריו פוגעים בו בביה"ס ולבסוף 

 בייאושו הוא תולה עצמו בחורשה. אף פורצים לביתו ומכים אותו שם. 

 

ביה"ס התיכון   נמרוד פולונסקי 2006 בן בול רצח כפול 

ע"ש אלון, 

 רמת השרון

 

  נער שהרג בשוגג את שכנתו מתבגר עם הסוד הנורא שחבוי בליבו.

 

ביה"ס כפר  נטלי חג'ג' 2006 דרך העיניים שלי 

הנוער,אשל 

 הנשיא

 

 תיעודי.

הגיעה אליו. בסרט מתוארים יחסיה  יוצרת הסרט נערה בכתה י"ב, תיעדה את חייה בבית הספר מיום

 החברתיים  כפי שראתה אותם על רצף השנים.

 

בי"ס תיכון  ברית הראל 2006 הגולם 

ע"ש רבין, 

 כפר סבא

 

סלומון ועידו חברים אך שונים מאד. סלומון לא מוצא ענין במפגשים של עידו עם הבנות וזוכה 

וטרינר הוא פוגש שם את גלית, חברתו לכתה, לביקורת מצד עידו. כשהוא לוקח חתולה שמצא ברחוב ל

שמוצאת חן בעיניו. התנהלותו האיטית עם גלית נתקלת בביקורת וציניות מצד עידו. כשהוא מגיע אל 

הוא רואה אותה מתחבקת עם חיל ונמלט משם אל גבעה בשולי העיר. פרפר שצייר גלית לתת לה מתנה 

מתנשקים. בסצנת הסיום עידו וחבר נוסף רואים את גלית מגיעה לשם ומסבירה שהחיל הוא אחיה. הם 

 למרגלות הגבעה והם תוהים האם הוא חי או מת. , על הפרפר שהביא לגלית, סלמון שוכב על גבו

 

תיכון ע"ש  איגור רוחלין 2006 המלחמה שלנו 

אחד העם, 

 פתח תקווה

 

בשל בידודו החברתי ת. סרט חברתי שעוסק בניתוק של תלמיד, עולה מחבר העמים, מהחברה הישראלי

 מצטרף הנער לקבוצה ניאו נאצית ויחד איתה מבצע מעשים אלימים.

 

חניכי קידום נוער,  2006 הפריצה 

 מגדל העמק

 

חניכי קידום 

מגדל נוער, 

 העמק

 

של הקהילה ההומו לסבית.  ןבמהלך פריצה שמבצעת חבות בני נוער, מוצאת אחת הנערות ביטאו

 "לצאת מהארון" ולקבל את זהותה המינית הלסבית.החשיפה לעיתון עוזרת לה 

 

ביה"ס  מאי שבח 2006 זן נדיר 

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ילין, גבעתיים

 תיעודי

נער הומוסקסואל מספר על  הרגע בו נחשף לפני הוריו, על מכות שחטף מקבוצת נערים ועל הקמת 

 תנועת נוער שיוצאת לפעילויות למען הקהילה.
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בי"ס תיכון  ליאת בלומברג 2006 טיפה שונה 

אוסטרובסקי, 

 רעננה

 

ולריה, נערה עולה ותיקה מברית המועצות, מנסה להיקלט בכל מחיר בחברה הישראלית. לשם כך היא 

 ., מתייחסת בזלזול לחברת הרוסים ואף מתכחשת לסבתהמשקרת בקשר למוצאה

 

אולפנת קרית  יוכי פכל 2006 נבנית מרסיסים 

 ארבע

 

 

 ממצבה מתעמתת עם הוריה, עם מורתה ועם חברותיה. נערה מיואשת

 

חניכי קידום נוער,  2006 שיעור חופשי 

 עפולה

 

חניכי קידום 

 נוער, עפולה

 

ת הספר לשלושה ימים. הוא מגיע לחנות אופניים כדי לתקן את ירוני ניר, נער אלים מסולק מב

תן לו לנקות אבק. כשבעל החנות פניים שלו. בעל החנות מסכים לקבל אותו לעבודה ובתחילה נווהא

ידורים ומשאיר את החנות באחריותו של רוני מגיעה נערה לתקן את אופניה. רוני רוצה סיוצא ל

להרשים את ידידתו שבאה לבקרו ו"מתקן" את האופניים. הנערה יוצאת עם האופניים לכביש ונפגעת 

לוקח אחריות על מעשיו. ידידתו הוא מסתלק בזעם ולא ובתאונת דרכים. בעל החנות כועס על רוני 

מסרבת לצאת איתו בגלל התנהגותו. רוני מבין שעליו לעשות שינוי. הוא חוזר לעבוד בחנות האופניים, 

 חוזר לבית הספר, מבקש את סליחת המורות והמנהלת וחוזר לכיתתו.

 

ביה"ס  ליאם חיימוביץ' 2007 אשליות 

טשרניחובסקי, 

 נתניה

 

 תיעודי

יון אין אימה". חבורת נערים שתחביבם מלחמות חרבות. בסרט הסבר על מה שזה "במקום שאין דמ

עושה לשחקנים )נכנסים לדמות, באים כדי לנצח, יציאה מהשגרה( סיכונים. המרואיינים מדברים על 

הדמות איתה הם יוצאים למשחק התפקידים, מראיינים פסיכולוגים על המשחק. מי הם אלה שמשחקים? 

י סיכונים? הרפתקנים? השחקנים בונים לבד את הדמויות שלהם. בעקבות המידע ילדותיים? אוהב

 שצהל לא מגייס אותם ראיון עם קב"ט בדימוס על סטיגמות לקראת השירות הצבאי.

 

תיכון בן צבי,  טל רוט 2007 מסיבת מחזור 

 קרית אונו

 

היא רואה בדודתה דמות  כל הילדים רואים את הבגדים המוכתמים כשגלי מקבלת את המחזור בכיתה. 

לדבר איתה ועם אמה מסרבת לדבר.לאחר שרבה עם החבר שלה היא  מבקשת מאמה לערוך מסיבה 

 להצטרפותה למעגל הנשים. דודתה עושה מעגל עם שש נשים. ערן בא ומביא לה פסל של ונוס.

 

טוביה כוכבי,  2007 כרטיס ביקור 

 אלחנן גולן

ישיבת נווה 

 שמואל, אפרת

 

ובד כמנקה בביה"ס בו לומד שי. שי לא מצליח בלימודיו ואיגור מדבר איתו כשרואה אותו יושב איגור ע

עצוב ובודד בחצר ביה"ס. שי מצידו עוזר לאיגור בעבודתו. איגור מפוטר מהעבודה. כששי פוגש אותו 

במרכז המסחרי, מיואש ממצבו, הוא מדרבן אותו להנפיק לעצמו כרטיסי ביקור עם ההתמחות שלו 

 כפסיכולוג ועוזר לו להפיץ את הכרטיסים.

 

מועדון נוער  צביקה וואקראט 2007 חברים על תנאי 

"ביאליק", 

 רמת גן

 

חבורת ילדים משועממת יוזמת פריצה למכונית. הם מביאים את המכונית לחברה ורוקדים סביבה. 

ד שרואים בו כשהמשטרה מגיעה, כולם בורחים. אחד הילדים נתפס ונלקח למאסר. החברים במוס

 מלשין מכים אותו.
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אולפנת  מעין סבן 2007 דרך מוצא 

להב"ה, 

 קדומים

 

דניאלה רבה עם אמה משום שהיא לובשת חולצה צבעונית לקראת טיול כיתתי עוד טרם מלאה שנה 

למות אחותה. כשהיא יוצאת לטיול אמה נפרדת ממנה ביובש. דניאלה מקנאה בחברתה על הפרידה 

אמה. במהלך הטיול היא רבה עם חברה אחרת. דניאלה משכנעת שתי חברות לצעוד  החמה בינה לבין

במסלול נפרד. הן הולכות לאיבוד. כששתי החברות הולכות לשירותים מגיעה החברה שדניאלה רבה 

איתה ומתפתחת ביניהן שיחה אינטימית על אחיות. הילדה משאילה לדניאלה את הסוללה של הטלפון 

 קשר. כשדניאלה מגיעה הביתה היא נפגשת בחום עם אמה.שלה כדי שתוכל להת

 

ביה"ס עמי  טל בן אדיבה 2008 לכודים 

 אסף, בית ברל

 

בני נוער יוצאים למסיבת יום הולדת שם מסתבר כי אחד הנערים הוא רוצח סדרתי שרוצח במסיבה את 

 ה עם החבר שלה.חבריו. לקראת סיום הסרט מסתבר שהכול היה חלום של נערה שעומדת לצאת למסיב

 

תלמה ילין,  רון רוטשילד 2008 בחור רגיש 

 גבעתיים

 נער לא מקובל מנסה "להתחיל" עם בנות ומנסה להשתלב בחברת בני גילו, ללא הצלחה.

 

אור וייס, תום  2008 לשבור את הכלים 

 ווגמן

עמל, עמק 

 חרוד

 

ריה נפצע קשה. בעקבות להקת רוק מצליחה עוברת תאונת דרכים בשל נהיגה מסוכנת ואחד מחב

 התאונה מתפרקת הלהקה.

 

עמית עמל,  טל קינן 2008 ורד שחור 

 ראשל"צ

 

נערה מטפלת באימה חולת הנפש. החברה, שאינה מכירה את סיפורה, דוחה אותה בתואנה שהיא 

 מתבדלת ומתנשאת. נער אחד מגלה את הסיפור האמיתי שלה.

 

ון ביה"ס התיכ ברק בן יוסף 2009 רגע אמיתי 

רנה קסין, 

 ירושלים

כשלשחר, שנבחרה לשחק בתפקיד ראשי בהצגה, מסתבר שהיא לא בחירתו של הבמאי, היא נעלבת 

 ופורשת. לבסוף היא מתרצה וחוזרת לתפקיד שלקחה בינתיים חברתה הטובה.

 

ביה"ס ויצ"ו,  אדיסו יוסף 2009 בוחן עליון 

 הדסים

 

. הוא פורץ למקום ומתחבא מאנשי הביטחון בבית נער ממוצא אתיופי מפוטר מעבודתו בבית הקפה

 הכנסת. הרב לא מסגיר את הנער ומזמין אותו לשיעור. הנער מתחיל בדרך של חזרה בתשובה.

 

קבלת 

 החלטות

תיכון  יעל חסיד 2006 אין לה אחות

הראשונים, 

 הרצליה

 

ל עצמה שהיא הרבה אביגיל כותבת ביומנה על חייה: על הוריה, על אחותה היפה שתמיד מצטיינת וע

פחות מוצלחת מאחותה.  היא מתכננת איך להפוך ליותר מוצלחת מאחותה: להשיג חבר, לרזות, 

להצליח בלימודים. ידיד שמלווה אותה בתהליך מאמת אותה עם העובדה שהיא בעצם לא מאושרת 

א נראית מהתהליך שהיא עוברת. אביגיל מסכימה איתו, משנה חלק מאורח חייה. בתמונות הסיום הי

 מחייכת.

 

בית חינוך  חן סמואל 2006 ימי התום 

תיכון ע"ש 

ברל כצנלסון, 

 כפר סבא

 

ובמסיבה , תלמיד י"ב, שמבוגר ממנה בכמה שנים. הוא מפתה אותה לעשן סמים לעומר יש חבר, תום,

היא מתרחקת מאמה ומחברותיה שלמעשה מרדימים אותה.  "כדורים לכאב ראש"עם חבריו אף נותן לה 

אמה מבקשת לשוחח איתה על יחסיה עם עומר אך תום לא מוכנה לשתף אותן במה שעובר עליה. ו

מסרבת. חברותיה אומרות לה שהשתנתה ושהיא מושפעת מעומר אך תום חושבת שהן ילדותיות. עומר 

סוע איתו ל"מסיבת טבע" בגליל ותום אינה מסוגלת לסרב לו למרות שהיא פוחדת מאד נמציע לה ל

 סיבה.מאופי המ

 בסצנת הסיום נראית משפחתה של תום וחבריה יושבים עליה שבעה כשתמונתה של תום ברקע.
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בי"ס ע"ש זיו  הדר ממן 2006 לב של גבר 

ומרקס, 

 ירושלים

 

 תיעודי.

יובל הבינה בגיל צעיר שהיא לסבית תמיד אהבה להתלבש כגבר וכשחברתה מנסה להלבישה בשמלה 

לא נוח. היא מספרת על רגע היציאה מהארון מול אימה. יובל בודדה ובנעלי עקב היא מרגישה מוזר ו

 בחברת התלמידים בתיכון ומוצאת אהבה ותמיכה בסניף של הקהילה הגאה.  

 

ביה"ס מקיף  מאי לצטר 2006 שלי  מי הזיז את הגבינה 

עמל, עמק 

 חרוד

 

ט מה היא רוצה לעשות. לחוצה מאד מכך שהיא עומדת לסיים את ביה"ס ועליה להחלי 17.5רוני בת ה

כשחברותיה שמחות עם סיום הלימודים וקבלת המנילה מהצבא היא כועסת עליהן.  עליה להחליט אם 

תלך לצבא או לשנת שירות. ההחלטה קשה לה  היא מחליטה לקחת פסק זמן ולעשות את הסרט "מי 

 הזיז את הגבינה שלי" כשמו של הספר שעוסק בזרימה עם שינויים.

 

חניכי קידום נוער,  2006 ופשישיעור ח 

 עפולה

 

חניכי קידום 

 נוער, עפולה

 

ת הספר לשלושה ימים. הוא מגיע לחנות אופניים כדי לתקן את ירוני ניר, נער אלים מסולק מב

פניים שלו. בעל החנות מסכים לקבל אותו לעבודה ובתחילה נותן לו לנקות אבק. כשבעל החנות והא

ות באחריותו של רוני מגיעה נערה לתקן את אופניה. רוני רוצה ידורים ומשאיר את החנסיוצא ל

להרשים את ידידתו שבאה לבקרו ו"מתקן" את האופניים. הנערה יוצאת עם האופניים לכביש ונפגעת 

הוא מסתלק בזעם ולא לוקח אחריות על מעשיו. ידידתו ובתאונת דרכים. בעל החנות כועס על רוני 

תו. רוני מבין שעליו לעשות שינוי. הוא חוזר לעבוד בחנות האופניים, מסרבת לצאת איתו בגלל התנהגו

 חוזר לבית הספר, מבקש את סליחת המורות והמנהלת וחוזר לכיתתו.

 

 mi – amor כפר הנוער  אריאל כהנא 2006 אהובתי

 ויצ"ו הדסים

 

ק אך מרגיש זר דמניאן, נער שעלה מארגנטינה מרגיש זר בישראל. הוא מתחבר עם נער שהוא עולה ותי

בקרב חברי של אותו הנער. דמניאן מתכנן לחזור לארגנטינה לביקור טרום הצבא אך לא לחזור לארץ. 

 .כשהוא פוגש נערה ומתאהב בה, תכניותיו משתנות, הוא נשאר בארץ ומתגייס לצבא

 

ביה"ס  רפאל קדישזון 2007 96.6 

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ילין, גבעתיים

 

על שאיפתו להיות מגיש בגלי צה"ל, במסגרת שירות בצבא. בסופו של תהליך  אדם האוטיסט נאבק

המיון הוא מתקבל. בסצנה האחרונה בסרט נראה אדם משדר מהתחנה. הוא מספר על עצמו ומקדיש 

 לאימו, שליוותה אותו לאורך המאבק לשירות בתחנה, שיר.

 

אולפנת  אמלי דהארי 2009 בזמן שישנתי 

להב"ה, 

 קדומים

שכליותיה לא מתפקדות זקוקה לתרומת כליה מאחיה. האח, שמקבל זימון לקורס טיס, מתלבט.  נערה

לבסוף הוא מחליט לתרום לאחותו את כליתו. בדרכו לביה"ח הוא נהרג בתאונת דרכים. אחותו מקבלת 

 את כליתו.

קליטת 

עלייה + 

 עולים

משה שטיינבר,  2005 מדור לדור

 אלחנן לוי

ה וישיבת נו

 פרתשמואל, א

 נער אתיופי נקרע בין המסורת מבית אבא להלכה אותה הוא לומד בישיבה.

תיכון ע"ש  איגור רוחלין 2006 המלחמה שלנו 

אחד העם, 

 פתח תקווה

בשל בידודו החברתי סרט חברתי שעוסק בניתוק של תלמיד, עולה מחבר העמים, מהחברה הישראלית. 

 ע מעשים אלימים.מצטרף הנער לקבוצה ניאו נאצית ויחד איתה מבצ
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בי"ס תיכון  ליאת בלומברג 2006 טיפה שונה 

אוסטרובסקי, 

 רעננה

ולריה, נערה עולה ותיקה מברית המועצות, מנסה להיקלט בכל מחיר בחברה הישראלית. לשם כך היא 

 ., מתייחסת בזלזול לחברת הרוסים ואף מתכחשת לסבתהמשקרת בקשר למוצאה

 

ום נוער, חניכי קיד 2006 מחכים לשמעון 

 קרית גת

 

חניכי קידום 

 נוער, קרית גת

 

חבורת נערים מחכה למנהיגה שמאחר להגיע. תוך כדי הצפייה מתוודעים בני החבורה לסיפורה של 

 אחת מהנערות. דרך סיפור זה הם מועשרים בתובנות נוספות אודות יחסיהם עם הוריהם.

 

 Mi – amor כפר הנוער  אריאל כהנא 2006 אהובתי

 הדסים ויצ"ו

 

דמניאן, נער שעלה מארגנטינה מרגיש זר בישראל. הוא מתחבר עם נער שהוא עולה ותיק אך מרגיש זר 

בקרב חברי של אותו הנער. דמניאן מתכנן לחזור לארגנטינה לביקור טרום הצבא אך לא לחזור לארץ. 

 .כשהוא פוגש נערה ומתאהב בה, תכניותיו משתנות, הוא נשאר בארץ ומתגייס לצבא

 

טוביה כוכבי,  2007 כרטיס ביקור 

 אלחנן גולן

ישיבת נווה 

 שמואל, אפרת

 

איגור עובד כמנקה בביה"ס בו לומד שי. שי לא מצליח בלימודיו ואיגור מדבר איתו כשרואה אותו יושב 

עצוב ובודד בחצר ביה"ס. שי מצידו עוזר לאיגור בעבודתו. איגור מפוטר מהעבודה. כששי פוגש אותו 

סחרי, מיואש ממצבו, הוא מדרבן אותו להנפיק לעצמו כרטיסי ביקור עם ההתמחות שלו במרכז המ

 כפסיכולוג ועוזר לו להפיץ את הכרטיסים.

 

אולפנת  מירב מלכה 2008 על הבמה שלי 

להב"ה, 

 קדומים

 

נערה חילונית ממוצא רוסי לומדת באולפנה דתית וחולמת להיות שחקנית.חברותיה בפנימייה הן בנות 

צא אתיופי. המפגש עם אורח החיים הדתי, החברות החדשות והחלום להיות שחקנית מציב שאלות ממו

 זהות מבלבלות ופתוחות.

 

ביה"ס עמל  יוסף אברהם 2008 שם וכאן 

גבעת המורה 

 עפולה

 

 תיעודי + עלילתי

 סיפור על העדה האתיופית בראי העבר וההווה.

 

מיכאלה להט  2009 בין הצלילים 

 שטראוס

פוס אריסון קמ

לאומנויות, תל 

 אביב

הסרט עוקב אחר תהליך התפכחות מסטיגמות חברתיות. נערה אתיופית העובדת כמנקה בביתו שלל גבר 

 גרוש מצליחה לעזור לבנו להתמודד עם מצוקותיו למרות הדחייה הראשונית שהוא מפגין כלפיה.

 

ביה"ס ויצ"ו,  אדיסו יוסף 2009 בוחן עליון 

 הדסים

 

צא אתיופי מפוטר מעבודתו בבית הקפה. הוא פורץ למקום ומתחבא מאנשי הביטחון בבית נער ממו

 הכנסת. הרב לא מסגיר את הנער ומזמין אותו לשיעור. הנער מתחיל בדרך של חזרה

ביה"ס ניר  ויקטוריה פילבסקי 2009 מיהודי 

 העמק, עפולה

 

ות לאומית ושייכות למקום, האם זו נערות עולות המתלבטות לגבי הגיור. הסרט מציף שאלות של זה

 בחירה אישית, האם זו בחירה דתית והאם יש צורך באישור חיצוני לבחירה כזו. 

 

תיכון רביבים  שקד קליינמן 2010 עולמות מקבילים 

 ראשל"צ

 

רונן כותב על שולחנו בכתה הגיגים ואנה המנקה יוצאת רוסיה עונה לו מבלי שהם מזהים האחד את 

תברר להם מי הוא מי מזמין רונן את אנה לצאת איתו. יותם, חברו של רונן שלא סובל השנייה. כשמ

"רוסים" לועג לו. רונן ואנה חוזרים מסרט ונפגשים עם חבריה של אנה. כשיותם רואה אותם הוא מקלל 

ופורצת קטטה. אנה נמלטת וכשרונן מוצא אותה היא טוענת שההבדלים ביניהם רבים מידי. בטקס 

 רונן רואה את אנה. בסצנת הסיום נראה רונן שר את "התקווה".בביה"ס 
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רב 

 תרבותיות

לילך מרקוביץ,  2006 דקות שני עולמות 20

 קרן שוקר

ביה"ס אשל 

 הנשיא

 

 תיעודי.

בת קיבוץ, נפגשת עם נערה בגילה, בת כת הכושים העיבריים בדימונה. הסרט מציג  יוצרת הסרט,

 מפגש בין שני העולמות.

 

 It is not a peace of 

cake 

בי"ס ברנר  ספיר הרפז 2006

 פ"ת

 

 תיעודי.

ערבים. מובילי הפרויקט והתלמידים השותפים בו מדברים על הפרויקט. הסרט -תיעוד מפגשי יהודים

 מביא צילומים מיום השיא של הפרויקט.

 

תיכון ע"ש  איגור רוחלין 2006 המלחמה שלנו 

אחד העם, 

 פתח תקווה

 

בשל בידודו החברתי ק בניתוק של תלמיד, עולה מחבר העמים, מהחברה הישראלית. סרט חברתי שעוס

 מצטרף הנער לקבוצה ניאו נאצית ויחד איתה מבצע מעשים אלימים.

 

בי"ס תיכון  ליאת בלומברג 2006 טיפה שונה 

אוסטרובסקי, 

 רעננה

 

ישראלית. לשם כך היא ולריה, נערה עולה ותיקה מברית המועצות, מנסה להיקלט בכל מחיר בחברה ה

 ., מתייחסת בזלזול לחברת הרוסים ואף מתכחשת לסבתהמשקרת בקשר למוצאה

 

ישיבת נוה  נתנאל אזואלוס 2006 לחיות מחדש 

 שמואל, אפרת

 

גיבור הסרט חוזר בתשובה בעקבות תאונת דרכים שעבר. הוא ואשתו, המתנגדת לתהליך, מגיעים 

 לפשרה.

 

ביה"ס הריאלי  רעות ורנסקי 2011 אוולין 

 העברי, חיפה

אוולין בת החמש עשרה וחצי היא בת של עובדת זרה מקולומביה. בסרט היא מספרת על החיים מלאי 

 הפחד ועל הצורך לעבוד בשתי עבודות, נוסף ללימודים בתיכון, כדי לעזור בפרנסת משפחתה.

 

אולפנת  בתיה פריד 2006 שברים שואה

להב"ה, 

 קדומים

ורתה בנוגע לציור שציירה וכעונש היא נשלחת לעזור לקשישה ניצולת שואה וחולת שני מתעמתת עם מ

אלצהיימר. לאחר רתיעתה הראשונית מפתחת שני רגשות חיבה להניה הקשישה שחושבת ששני היא 

אחותה שנספתה. שני מסרבת לספר להניה על טעותה ואף מוציאה אותה לטיול אסור אל מחוץ למוסד 

 . בו היא שוהה
 

אולפנת  מוריה עראמי 2009 ל משבריךכ 

להב"ה, 

 קדומים

תלמידת מגמת תיאטרון נאלצת לארח את סבתה בביתה כשזאת באה לגור עם משפחתה. הסבתא חווה 

סיוטים עקב אירועי השואה ומספרת לנכדתה את שעבר עליה. הנכדה מתחברת למונולוג שהיא עושה 

ה עם הסבתא אבל כשהאם רוצה להעבירה במסגרת לימודיה, דרך הסבל של סבתה. למשפחה קש

 .למוסד הנערה מתנגדת
 

תיכון  מישל קיקיון 2011 דפים ריקים 

"רביבים" 

מקיף ז', 

 ראשל"צ

סבו אבל כשהוא מוצא דפים מיומנו שנכתבו בזמן השואה,הוא מבקש לדעת  תיוני מסרב ללכת להלוויי

הוא משכנע את אימו ללכת לחפש  בבית התפוצות ואצל אימו. לבסוף אעוד עליו. הוא מחפש לשו

 בדירת הסב המת.
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שונות / 

קבלת 

 השונה

עירוני  עומר זיו 2005 איזי

ראשונים, 

 יהיהרצל

 

הלוקה בתסמונת דאון, חולם להיות הכי קרבי שיש. עליו להבין שלמרות  18איזי, נער בן כמעט 

 מגבלותיו הוא יכול להרגיש שייך.

 

ין, דורון אדרוא 2005 כללי המשחק 

 יפתח מוטעי

ביה"ס עמק 

החולה, כפר 

 בלום

 

מתבגרת מקיימת יחסי מין עם חבר לכתה שכופה אותם עליה. חברותיה לכתה מסרבות להאמין 

 לסיפורה ומנדות אותה.

 

לילך מרקוביץ,  2006 דקות שני עולמות 20 

 קרן שוקר

ביה"ס אשל 

 הנשיא

 

 תיעודי.

לה, בת כת הכושים העיבריים בדימונה. הסרט מציג בת קיבוץ, נפגשת עם נערה בגי יוצרת הסרט,

 מפגש בין שני העולמות.

 

 It is a peace of cake 2006 בי"ס ברנר  ספיר הרפז

 פ"ת

 

 תיעודי.

ערבים. מובילי הפרויקט והתלמידים השותפים בו מדברים על הפרויקט. הסרט -תיעוד מפגשי יהודים

 מביא צילומים מיום השיא של הפרויקט.

 

 

 

תיכון עירוני  תמר ליפל 2006 אלין 

 חדש, הרצלייה

 

 תיעודי.

הסרט מביא את סיפורה של אלין הלוקה בתסמונת טורט תוך מעקב  אחר  מאמציה להשתלב בחברה 

 נורמטיבית. בסרט מועלים הקשיים וההישגים.

 

חניכי קידום נוער,  2006 הפריצה 

 מגדל העמק

 

חניכי קידום 

מגדל נוער, 

 העמק

 

של הקהילה ההומו לסבית.  ןריצה שמבצעת חבות בני נוער, מוצאת אחת הנערות ביטאובמהלך פ

 החשיפה לעיתון עוזרת לה "לצאת מהארון" ולקבל את זהותה המינית הלסבית.

 

ביה"ס  מאי שבח 2006 זן נדיר 

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ילין, גבעתיים

 

מכות שחטף מקבוצת נערים ועל הקמת  נער הומוסקסואל מספר על  הרגע בו נחשף לפני הוריו, על

 תנועת נוער שיוצאת לפעילויות למען הקהילה.

 

אולפנת קריית  תהילה משה 2006 מעל ומעבר 

 ארבע

 הסרט עוקב במשך סוף שבוע אחרי בני נוער הלוקים בתסמונת דאון.

 

ביה"ס  רפאל קדישזון 2007 96.6 

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ילין, גבעתיים

נאבק על שאיפתו להיות מגיש בגלי צה"ל, במסגרת שירות בצבא. בסופו של תהליך אדם האוטיסט 

המיון הוא מתקבל. בסצנה האחרונה בסרט נראה אדם משדר מהתחנה. הוא מספר על עצמו ומקדיש 

 לאימו, שליוותה אותו לאורך המאבק לשירות בתחנה, שיר.
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אולפנת  לירון זימני 2007 בגן העדן של ילדות 

להב"ה 

 דומיםק

 

הפרידה מהבית בגוש קטיף מתרחשת דרך מבטה של עדן שגדלה במקום וכל זהותה קשורה בו. במהלך 

בק לחייה בגינה בכל מיני גילאים.לפני כל סצנה היא מעלה שאלות שמציקות -הסרט אנו צופים בפלאש

הם באים"  לה כמו איך להתנהג כלפי החיילים והקושי להיפרד מבית ילדותה כשאמה אומרת לה "עדן,

 "ומה עם הרצונות שלי?". -היא עונה

 

ביה"ס  אוריין גל 2007 כאן גרים בכייך 

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ילין גבעתיים

 

משל הזוי על אישה שמחליטה להחליף את משפחתה כדי להיחלץ מבדידותה, אך ממהרת לחזור אליהם 

 ומגלה את היופי במקום שאליו היא שייכת.

הביתה עם קניות, הבית מלוכלך, הטלוויזיה רועשת וכולם אדישים כלפיה. היא כשאם המשפחה  נכנסת 

מחפשת משפחה חדשה אצל אדם שהקים חברה למשפחות חדשות: "השכרת משפחה לחיים שוטפים". 

היא מגיעה לבית המשפחה החדשה ומגלה כי המנהגים החדשים של "הכל פרפקט" זרים לה והיא 

 ני ביתה.בורחת לביתה ומשתלבת במנהגי ב

 

ישיבת נווה  אביעד פייח 2007 קו התפר 

 שמואל, אפרת

 

הסרט חושף את היחסים בין שני אחים, האחד קצין בצה"ל והשני בחור ישיבה, על רקע משבר האמון 

 בשרות הצבאי בעקבות ההינתקות.

מדינה. איתן קצין בצבא, דביר בחור ישיבה. דביר טוען בישיבה שלא צריך להתגייס בגלל מה שקרה ב

יותם חברם נהרג במבצע ביום שבו מפקדם לא התיר להם להתפלל תפילת שחרית. שני האחים יוצאים 

מהשבעה ומתווכחים איך להנציח את יותם. איתן רוצה ספר תורה על שם יותם ודביר רוצה משהו 

לת ביחידה. דביר מפקד על מחלקתו לקראת יציאה לפעולה. כשאחד החיילים שואל אותו מה עם תפי

שחרית הוא רואה את פניו של יותם שואלים את אותה השאלה. הוא מאפשר לחייליו להתפלל. איתן 

 הולך עם אחיו ללמוד כמה שעות בישיבה.

 

שלומית אטיאס,  2007 עין לציון 

 חנה זץ

אולפנת קריית 

 ארבע

 

 .תיעודי

 למם הציונית.על תפיסת עו -דתית וחילונית  –ראיונות אישיים עם שתי משפחות ישראליות 

 חילוניים. -דורות משפחת כהן שלושה

 דתיים. -דורות משפחת ארליך שלושה

דנים במה זאת ציונות. איזה חינוך קיבלו בבית, איזה חינוך נותנים בבית. העלייה לארץ ישראל של 

 הדור הראשון. האדמה הקדושה )הדתיים( לעומת אהבה לאדמה )חילוניים(.

 

אורט אבין,  פולקגל  2008 תפסו את הולדן 

 רמת גן

 

ראיונות עם אנשים שבתקופות שונות בחייהם חוו בעיות בשהייה במסגרת )בי"ס, עבודה ועוד(. הסרט 

 עושה הקבלה עם הספר "התפסן בשדה השיפון".

 

תיכון טכנולוגי  בו שחר 2009 התשמע קולי 

השרון נעמת, 

 הוד השרון

 

 

 

דדות שלו ושלה מרגע הלידה. ההתמודדות נעשית עם משפחתו של ילד כבד שמיעה מספרת על ההתמו

 הרבה אהבה ונתינה.
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כפר הנוער  תום ליבוביץ' 2009 עיניים נוצצות 

 אשל הנשיא

 

 מבוסס על סיפור של אתגר קרת.

סיפורה של נערה עיוורת שחוזרת במחשבותיה לתקופת ילדותה בגן אז רצתה עיניים נוצצות כמו לאחד 

תה רגילה לקבל כל מה שדרשה סירבה להבין שאינה יכולה לקבל עיניים כמו הילדים בגן. משום שהיי

 של החבר בגן ופגעה בו.

 

ביה"ס ויצ"ו  טל חיטקין 2009 נועה של הים 

 הדסים

 

לא מוצאת את מקומה בקרב הבנות ומסתובבת רק עם הבנים. כשבנות המצווה  12 –נועה בת ה 

 בקרב הבנים. צריכות לעמוד על הבמה עם שמלה, נוצר משבר

 

 אורט חולון אושיר אלבן 2010 סימנים 

 

הסרט הוא על נעמה, כבדת שמיעה, בת דודתה של אושיר. הסרט מעמת את משפחתה של נעמה עם 

 השאלה מדוע לא למדו את שפת הסימנים כדי לתקשר טוב יותר עם נעמה.

 

 

 אולפנת עפרה אסתי בן דוד 2010 הנסיכה והעדשה 

 

מאד. היא נוסעת לשבת לבית ארוסה, מיכאל. מכיוון שאימו של מיכאל לא רוצה  חדוה קצרת ראייה

לקבל למשפחה אנשים עם לקות ראייה, חדוה עושה עצמה רואה היטב ובמבחן הראיה שעורכת האם 

היא קוראת את הספרות בע"פ. לאחר שנישאו מגלה האם נוזל לעדשות ששכחה חדוה בביתה. בסיום 

 משקפי קריאה. הסרט נראית האם מרכיבה

 

תיכון  אספי דוד 2011 דלת לתקווה 

"רוטברג", 

 רמת השרון

 תיעודי

דייב, מכור שנגמל, מספר על בית המחסה שהקים לזונות שמכורות לסמים. בבית הן מקבלות מיטה, 

אוכל ואהבה. למרות שעיריית ת"א מאיימת לסגור את המקום עובדת לשכת הרווחה העירונית מתאהבת 

 מת לעזור לדייב. במקום ונרת

 

ביה"ס הריאלי  רעות ורנסקי 2011 אוולין 

 העברי, חיפה

אוולין בת החמש עשרה וחצי היא בת של עובדת זרה מקולומביה. בסרט היא מספרת על החיים מלאי 

 הפחד ועל הצורך לעבוד בשתי עבודות, נוסף ללימודים בתיכון, כדי לעזור בפרנסת משפחתה.

 

עירוני א'  אמנון דירקטור 2008 יםיידיש למתחיל שייכות

לאומנויות, 

 ת"א

הסרט מלווה את מרכז החייאת היידיש בתל אביב. פגישה עם אנשים המוצאים בעשייה זו שליחות של 

 שימור זהות תרבותית המשמעותית לתרבות הישראלית.

 

היובל,  דפנה ששון 2008 עקבות 

 הרצלייה

 

תה צעירה. הרצון לאתרו ולהכירו מוביל אותה להתנסויות סיפור על נערה שאביה עזב את הבית כשהיי

חדשות ולהכרות מחודשת עם זהותה: היא עובדת בפיצוציה ליד מקום מגוריו של האב הנכה וכשהיא 

 מביאה לו אוכל שנשלח על ידי בעל הפיצוציה היא מצליחה ליצור קשר מחודש איתו.

 

י תיכון עמ אופיר דותן 2008 מי שידליק לך את הלב 

 אסף, בית ברל

 

הסרט מתרחש בזמן מלחמת לבנון. מתואר מפגש בין נער מהצפון המתארח במרכז לבין הנער במשפחה 

 המארחת המתקשה להזדהות עם הפעולה הצבאית ושוקל לא להתגייס.

 

ישיבת נוה  אבישי נמיר 2008 תיק סגור 

 שמואל, אפרת

 וץ שלו.לבטיו של נער מאומץ לפני החלטתו לפתוח את תיק האימ
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אורט אבין,  גל פולק 2008 תפסו את הולדן 

 רמת גן

 

ראיונות עם אנשים שבתקופות שונות בחייהם חוו בעיות בשהייה במסגרת )בי"ס, עבודה ועוד(. הסרט 

 עושה הקבלה עם הספר "התפסן בשדה השיפון".

 

מקיף עמל,  אופיר, יערה, סתיו 2008 ילדים גרושים 

 עמק חרוד

 

רים על חוויותיהם כבנים למשפחות שעברו גירושים. בסרט מוצגות גישות שונות בני נוער מספ

 בהתמודדות בני הנוער עם חווית הגירושים.

 

ישיבת נוה  רעי הללה 2008 כמו בסרטים 

 שמואל, אפרת

 

 ילדים ממשפחה גרושה מתכננים שוד בבנק שבו עובד אביהם משום שזה  אינו משלם מזונות.

 

אולפנת קרית  רננה פאלק 2009 תבורך מנשים 

 ארבע

 

סיפורה של יעל בן דוב לוחמת לח"י. הסרט משלב בין סיפוריה אודות תקופת חברותה בלח"י ובין חייה 

 כיום בקרב חברים ובני משפחה.

 

ביה"ס התיכון  יונתן ויינשטיין me 2009 -אני  

ע"ש אלון, 

 רמת השרון

 ות מקומו בחברה וקשיו עם בנות המין השני.הסרט מביא את לבטיו של ניר, נער מתבגר, אוד

 לאורך הסרט כולו, עד הסצנה האחרונה, לא רואים את הגיבור. 

 

ישיבת נווה  אורי פרדניק 2009 ניגון מכוון 

 שמואל, אפרת

 

יענקל, תלמיד ישיבה, הולך לאודישן בבגדי חילוני ומופיע בשישי בערב במועדון. גל, שנמצא בתהליך 

 ליט לא ללכת לאודישן אלא ללכת לבית הכנסת.חזרה בתשובה מח

 

ביה"ס ניר  ויקטוריה פילבסקי 2009 מיהודי 

 העמק, עפולה

 

נערות עולות המתלבטות לגבי הגיור. הסרט מציף שאלות של זהות לאומית ושייכות למקום, האם זו 

 בחירה אישית, האם זו בחירה דתית והאם יש צורך באישור חיצוני לבחירה כזו. 

 

 

כפר הנוער,  חגי טל 2009 בין שדרות לעזה 

 אשל הנשיא

 

הסרט עוקב אחר התמודדותם של תושבי קו העימות בישובי עוטף עזה עם מצב המלחמה שנכפה עליהם 

 ומכתיב להם חיים "במדינה אחרת".

 

ביה"ס  אור דגן 2009 האזרח האחד 

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ילין

 

דם שנשאר יחידי במדינה שהתרוקנה לחלוטין. לאחר שהוא  הסרט מתאר סיוט מעורר מחשבות על א

מוודא שהכל התרוקן הוא מנסה להתחיל הכל מחדש... להכריז על המדינה ולהלחם למענה בעצמו. הוא 

 מנסה כל דרך שתמחיש לו שהמדינה עדיין קיימת.

 

אביגיל מרמרי,  2009 קול קטן 

 נועה שמי

קמפוס אריסון 

לאומנויות, תל 

 אביב

של שני ילדים הבורחים מהבית אל העיר הגדולה תל אביב. המפגשים המקריים במשך היום רק מסע 

 מעלים את געגועיהם הביתה. האם גם זו בחירה?

 

מקיף עמל  אליהו ברום 2009 אחריה 

"נופרים 

בגליל", 

 טבריה

גיבורת הסרט רוצה לשרת כחיילת קרבית בקרקל למרות היותה חולת אסטמה. הסרט מתאר את 

 פעילותה ב"אחרי" ומאבקה להעלאת הפרופיל הצבאי שלה.
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ביה"ס הריאלי  רעות ורנסקי 2011 אוולין 

 העברי, חיפה

אוולין בת החמש עשרה וחצי היא בת של עובדת זרה מקולומביה. בסרט היא מספרת על החיים מלאי 

 סת משפחתה.הפחד ועל הצורך לעבוד בשתי עבודות, נוסף ללימודים בתיכון, כדי לעזור בפרנ

 

גימנסיה  עידו אוחנה 2011 שרות עצמי 

"הרצוג", 

 חולון

 תיעודי

בני נוער לקראת גיוס משיבים על שאלות אודות הרצון להתגייס, לאן, המתח בין הגשמת השאיפות 

 האישיות לבין הגיוס לצה"ל, האם להתגייס, האם מותר להשתמט ועוד. 

 

תיכון  דרור שלומי 2011 יבשה –ים  

בים" "רבי

 ראשל"צ

תום, שאביו נהרג שנתיים קודם, בורח מהבית לים משום שאמו הביאה גבר חדש הביתה. הוא שולח 

לאביו המת מכתב בבקבוק. גילי, צוללנית, מוצאת את הבקבוק ומביאה אותו לתום. היא גם מוצאת 

א מסלק עבורו את דסקית אביו שאיבד בחול. כשמתברר לתום שגילי קראה את המכתבים ששיגר הו

 אותה. למחרת הוא מוצא מכתב ממנה, בבקבוק, שימשיך בחייו. הוא שב הביתה.

 

אולפנת קרית  שרון פריד 2011 צעד אחד מגן עדן 

 ארבע

אורי, יתום מאביו, רוצה להתחיל ללמוד את ההפטרה לקראת בר המצווה שלו. גבריאל, אותו הוא פוגש 

בריאל טוען שהוא מכיר את הוריו. אמו לא מכירה את ברחוב מזמין אותו לבית הכנסת, ללמד אותו. ג

גבריאל. כשהיא מגיעה לבית הכנסת לראות את גבריאל, היא רואה את אורי לבד. ביום בר המצווה 

 מקבל אורי מגבריאל תנ"ך עם מכתב מאביו ואח"כ נמוג מהמסך.

 

תלמה ילין,  דניאל דפני 2005 חלומות נעורים שינוי

 גבעתיים

 

 יבוץ מתעמתת עם אמה ילידת הקיבוץ על החיים בקיבוץ והרצון לצאת ממנו.מתבגרת בת ק

 

ביה"ס מקיף  מאי לצטר 2006 מי הזיז את הגבינה שלי 

עמל, עמק 

 חרוד

 

לחוצה מאד מכך שהיא עומדת לסיים את ביה"ס ועליה להחליט מה היא רוצה לעשות.  17.5רוני בת ה

המנילה מהצבא היא כועסת עליהן.  עליה להחליט אם כשחברותיה שמחות עם סיום הלימודים וקבלת 

תלך לצבא או לשנת שירות. ההחלטה קשה לה  היא מחליטה לקחת פסק זמן ולעשות את הסרט "מי 

 הזיז את הגבינה שלי" כשמו של הספר שעוסק בזרימה עם שינויים.

 

חניכי קידום נוער,  2006 שיעור חופשי 

 עפולה

 

חניכי קידום 

 נוער, עפולה

 

ת הספר לשלושה ימים. הוא מגיע לחנות אופניים כדי לתקן את ירוני ניר, נער אלים מסולק מב

פניים שלו. בעל החנות מסכים לקבל אותו לעבודה ובתחילה נותן לו לנקות אבק. כשבעל החנות והא

ידורים ומשאיר את החנות באחריותו של רוני מגיעה נערה לתקן את אופניה. רוני רוצה סיוצא ל

שים את ידידתו שבאה לבקרו ו"מתקן" את האופניים. הנערה יוצאת עם האופניים לכביש ונפגעת להר

הוא מסתלק בזעם ולא לוקח אחריות על מעשיו. ידידתו ובתאונת דרכים. בעל החנות כועס על רוני 

ים, מסרבת לצאת איתו בגלל התנהגותו. רוני מבין שעליו לעשות שינוי. הוא חוזר לעבוד בחנות האופני

 חוזר לבית הספר, מבקש את סליחת המורות והמנהלת וחוזר לכיתתו.

 

ביה"ס התיכון  ברק בן יוסף 2009 רגע אמיתי 

רנה קסין, 

 ירושלים

 

כשלשחר, שנבחרה לשחק בתפקיד ראשי בהצגה, מסתבר שהיא לא בחירתו של הבמאי, היא נעלבת 

 חברתה הטובה. ופורשת. לבסוף היא מתרצה וחוזרת לתפקיד שלקחה בינתיים
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משה מרכוס, עמית  2009 לצאת מהמים 

 דוידמן

ישיבת נווה 

 שמואל, אפרת

 

אחיו של עידן טבע בבריכה בעת שבילו יחדיו בילדותם. עידן חש אשמה על מות אחיו ולא מצליח 

להיכנס למים. בעקבות מפגש עם ידידה שאף היא עברה טראומה, הוא מגיע להכרה שלא בו האשם 

 ו.בטביעת אחי

 

ביה"ס  שי אטר 2011 האיש שלא ידע לצחוק 

לאומנויות 

ע"ש תלמה 

 ילין, גבעתיים

אלון, שהעולם אוהב אותו בזכות חיוכיו אותם הוא מזייף, מאושפז בביה"ח בעקבות התקף אסטמה. 

האבחון קובע שההתקפים באים משום זיוף החיוכים. אלון מפסיק לזייף ואז מסתבר שההבחנה היתה 

ף האסטמה אמיתי. למרות זאת אלון, שהפסיק לזייף חיוכים, מחליט להפסיק לזייף גם שגויה והתק

 בתחומים אחרים בחייו, נפרד מחברתו ומפסיק לעבוד עם אביו.

 

חוות הנוער  אניה סחרוביץ 2005 מש שכול

הציוני, 

 ירושלים

 

 משה נהרג בפיגוע במדרחוב בירושלים. הסרט מביא את סיפורו.

 

ביה"ס עמק  גיל כנר 2005 ללא מוצא 

החולה, כפר 

 בלום

 

 נער המתמודד עם אובדן ושכול מנסה להתבגר על רצונו להתאבד.

 

אולפנת  תמר ליפל 2006 אני פה ואתה שם 

 להב"ה

 

אביו של תום נפטר ותום "נפגש" איתו בבית העץ שבנה ו"משחק" איתו כדורגל במגרש. הילדים 

 תום שאביו איננו.צוחקים עליו. בעזרת אחיו הגדול מבין 

 

אולפנת שבי  עליזה דנציגר 2006 החיים בלעדיה 

 רחל

 

 תיעודי.

דובר אנגלית ועברית. אמה של עטרה נרצחה בפיגוע. עטרה, מהישוב אפרת, מספרת על האירוע ועל 

 התחושות שאחרי.

 

תיכון ע"ש  איגור רוחלין 2006 המלחמה שלנו 

אחד העם, 

 פתח תקווה

 

בשל בידודו החברתי יתוק של תלמיד, עולה מחבר העמים, מהחברה הישראלית. סרט חברתי שעוסק בנ

 מצטרף הנער לקבוצה ניאו נאצית ויחד איתה מבצע מעשים אלימים.

 

ישיבת נווה  אביעד פייח 2007 קו התפר 

 שמואל, אפרת

 

האמון הסרט חושף את היחסים בין שני אחים, האחד קצין בצה"ל והשני בחור ישיבה, על רקע משבר 

 בשרות הצבאי בעקבות ההינתקות.

איתן קצין בצבא, דביר בחור ישיבה. דביר טוען בישיבה שלא צריך להתגייס בגלל מה שקרה במדינה. 

יותם חברם נהרג במבצע ביום שבו מפקדם לא התיר להם להתפלל תפילת שחרית. שני האחים יוצאים 

פר תורה על שם יותם ודביר רוצה משהו מהשבעה ומתווכחים איך להנציח את יותם. איתן רוצה ס

ביחידה. דביר מפקד על מחלקתו לקראת יציאה לפעולה. כשאחד החיילים שואל אותו מה עם תפילת 

שחרית הוא רואה את פניו של יותם שואלים את אותה השאלה. הוא מאפשר לחייליו להתפלל. איתן 

 הולך עם אחיו ללמוד כמה שעות בישיבה.
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אולפנת קרית  רחל תורג'מן 2008 בדרכי נועם 

 ארבע

 

 הגיבורה מאבדת את חברה בתאונת דרכים בצבא. החייל שגרם לתאונה מנסה להתקרב אליה.

 

כפר הנוער  ורד ספיר 2009 ושבו בנים לגבולם 

 אשל הנשיא

 

 בני משפחות בני אברהם ואלדד רגב שנחטפו בלבנון, מספרים את סיפורם ועל החיים ללא יקיריהם.

 

ישיבת נווה  אברמי קלמנזון 2010 םגלי 

 שמואל, אפרת

 

אביו של יוני נהרג בפיגוע. יוני גר עם אימו ואחותו בקרוון משום שפונו מהישוב בו גרו. יוני מקבל 

זימון לסיירת אך אומר לאחותו שלא ילך לצבא שלא שמר על אבא שלו. איש המינהלת מודיע לאימו 

וני מנקב את צמיגי מכוניתו. הוא עובר לישוב אחר לאחר שאומר של יוני כי הפיצויים שוב מתעכבים. י

לאימו בכעס שהקרוון הוא לא בית. אימו מודיעה לו שאחותו נדקרה בפיגוע. הוא חוזר הביתה. בסצנה 

 האחרונה הוא מסתכל בתמונה של אביו על רקע הבית שהיה להם.

 

אוהד נויפנד, חיים  2010 לאמץ את הלב 

 פרידמן

 ישיבת נווה

 שמואל, אפרת

 

עידו ודפנה מתייתמים מהוריהם. רחל, עובדת הרווחה, מוצאת משפחה שמוכנה לאמץ את אחד הילדים 

אך אלה מסרבים להיפרד ובורחים. כשרחל מקבלת הודעה שההפריה שביצעה לא הצליחה היא ובעלה 

 מחליטים לקחת אליהם את הילדים.

 

 צורית חבר 2010 למענם 

 שיראל שמיר

רית אולפנת ק

 ארבע

 

ענבל איבדה את שני הוריה ועוברת לגור עם סבתה. היא אינה מצליחה להתאושש: מפסיקה לרקוד, 

 אינה מצליחה לישון. 

סבתה מספרת לה כי איבדה את הוריה במלחמת העולם השניה ואיך אביה של ענבל, באהבתו, חיזק 

 את הוריה. אותה. היא מדברת על ליבה של ענבל להמשיך לחיות משום שכך תזכור

 כתנאי להישארותה עם סבתה מסכימה ענבל לשוב ולרקוד. היא מעזה לחזור לבית הוריה ושם רוקדת.

 

תיכון ע"ש  נטע אבלס 2010 קרבי זה אחי 

 בוייר ירושלים

 

ברק הוא אח שכול. אמו מסרבת לחתום על אישור לשירות קרבי עבור ברק. ברק מפסיק לדבר איתה. 

מה. בלילה מופיעה בחלומה של האם בנה שנהרג ומבקש ממנה לחתום. האם אביו של ברק בעד החתי

 חותמת ואח"כ נראית מלווה את ברק שבמדים, בלשכת הגיוס.

 

תיכון ע"ש  נופר נחום 2006 צריך שניים לסלסה תחרות

ברל כצנלסון, 

 כפר סבא

 

אודישנים למספר  נופר רוצה להשתתף בתחרות ריקודי סלסה. היא מחפשת בן זוג מתאים ולכן עושה

היא ניגשת לתחרות וזוכה במקום הרביעי. למרות האכזבה היא שמחה הנבחר מועמדים. יחד עם בן הזוג 

חיים  ןהתחרות, לדעתה, העניקה לה ניסיו הטובה שעברה. העל שהעיזה והשתתפה בתחרות ועל החווי

 והביאה אותה למקום חדש.

 

ביה"ס בליך,  נופר כהן 2011 עמידה ראשונה 

 רמת גן

רקדנית בלט קשורה מאד למורתה ועוזרת לה לנהל את קבוצת הבלט. המורה המחליפה שמגיעה לא 

רואה בנערה את כוכבת הקבוצה. הנערה מאבדת את מעמדה אך כשהיא מסכימה לקבל את הדרכת 

 המורה המחליפה היא הופכת לרקדנית טובה יותר.

 

חניכי קידום נוער,  2006 המאפייה תמיכה

 רחובות

חניכי קידום 

 נוער, רחובות

מאפייה ברחובות שמשמשת מרכז תמיכה לנוער מהסביבה הבא לשוחח עם העובדות במקום על בעיותיו 

 האישיות. בסרט נחשפים סיפורים קשים של נוער במצוקה.
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טשרניחובסקי,  פזית וייסברגר 2005 פשוט תנועת נוער

 נתניה

 

 בד ביפו ואת האידיאולוגיה בה הם מאמינים.הסרט מתאר את החיים בקומונה של הנוער העו

 

תרבות 

 הצריכה

ביה"ס  רועי בוגט 2005 הסרט של דן 

הימלפרב, 

 מעלה אדומים

 

נער שמילדות מכור לצפייה בקלטות וידיאו לא מפתח מיומנויות חברתיות ונכשל בניסיונות ליצירת 

 קשר.

 

קמפוס  פוקר-עידו בחר  2011 חברות בקליק 

 אריסון, 

 ביבתל א

נער בודק את הקשר בין חברות למחשבים. הוא מברר את המושג חברות דרך חבריו של סבא שלו 

 ודרך הפייסבוק. מדבר על הסכנות בפייסבוק ואיזה דברים הפייסבוק לא יוכל להחליף.

אולפנת  רעות כהן 2011 כבלים מודרניים 

להב"ה, 

 קדומים

ידי אמצעי תקשורת. את יחסיה החברתיים היא  נערה והסובבים אותה מתנהלים בחיים הנשלטים על

 היא מנתקת את כבל החשמל בבית כדי לגרום לשינוי. המנהלת בעזרת המחשב. בייאוש

ביה"ס  ירדן קול 2011 סיפורי גן עדן 

"בליך", רמת 

 גן

סיפור גן העדן כתכנית ריאליטי תוך התייחסות צינית לתכניות הריאליטי בכלל. אדם, חוה והנחש 

ם את סיפור גן עדן כשבכל פעם אחד מהם הוא גיבור הסיפור. אלוהים מדרג אותם ע"פ מציגי

 מועמדותם להדחה והצופים נדרשים להתקשר ולהחליט מי יעזוב את גן העדן.

 

 


