
החוג לתקשורת במכללת אורנים גאה להציג:

בום בפריים, פסטיבל הסרטים של החוג לתקשורת - 2016

יסודות ההפקה: 

תקציר: סטודנטית במכללה
שמתמודדת עם מחלה כרונית
והפרעות אכילה. הסרט מלווה

את התהליך בו ירדן חושפת 
לראשונה את סיפור חייה בפני החברים מהמכללה

שמות היוצרות: עולא אבו חלא ושיר ישי. 

שם הסרט: מי זאת ירדן?

תקציר: מריה היא לא הערבייה
הקונבנציונלית. בעוד שהחברה

ממנה הגיעה מצפה ממנה לקבל
על עצמה לאמץ התנהגויות

נשיות, היא בוחרת ללכת בנתיב שונה. הסרט ילווה את מריה 
בהתמודדותה עם הקונפליקט בין תפישת המגדר הייחודית 

שלה לבין זו של החברה הערבית המסורתית.
שמות היוצרות: עולא אבו חלא ושיר ישי. 

שם הסרט: השמיים הם הגבול / حدودي الس�

תקציר: סוהיל, בן למשפחה 
מעורבת, נולד בגרמניה לאם 

נוצריה וגדל בכפר מנדא אצל
אביו המוסלמי, חווה חוסר 

שייכותהמלווה את חייו כחוט השני. הסרט יתאר את 
הקונפליקט בו נמצא סוהיל, בקו שבין גרמניה לישראל.

שמות היוצרות: מירב אדרי ועינב שרוף

X שם הסרט: האזרח

תקציר: לשרית אין זמן. היא
עסוקה בין להיות סטודנטית,לבין 

ללמד בבית ספר, ובין השאר, היא
גם אמא, לבד. הסרט יציג את

התמודדותה עם שגרת החיים הלא פשוטה - שילוב 
בין לוח זמנים צפוף להורות שהיא קצת אחרת.

שמות היוצרות: הילה זגורי, לירז ג'יבלי וזהרה סעיד 

שם הסרט: יחידנית

תקציר: בעודה בת 14, חלה
נקודת מפנה בחייה של שירן.

לאחר מות אביה התגלתה אצל
אמה מחלת האלצהיימר. הסרט

מגולל את סיפורה של שירן מרגע גילוי המחלה 
ועד היום, כשהיא עומדת להפוך לאימא בעצמה.

שמות היוצרות: אודליה בן יאיר ואביב אורנר

שם הסרט: פעמיים אימא

תקציר: סיפור על עליה לארץ
מארגנטינה, על הגעגוע, על

השפעות העליה על הזהות של
הדמות, על תחושת שייכות

ושילוב בין שתי תרבויות
שמות היוצרות: הילה זגורי, לירז ג'יבלי וזהרה סעיד 

שם הסרט: ג'סיקה

תקציר: כשאסתר, מנקה אתיופית
במרכז קהילתי, פוגשת לראשונה
את נשות קבוצת התיאטרון, היא

לא מתארת לעצמה שעד מהרה
הן יהפכו להיות שותפות למסע. הסרט מביא אל קדמת

הבמה את המסר של הנשים האתיופיות דרך אמנות
התיאטרון ומציג את השתלבותן בחברה הישראלית. 

שמות היוצרות: יורי גרשוביץ וגל בנג'יו

שם הסרט: תאטרון מהחיים
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https://www.youtube.com/watch?v=4FP7cgH9nI4&list=PLWCY_PxNQo6-GKUEIAg3DFpJgZY4kA15_&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=gZwA43HkV5I&index=8&list=PLWCY_PxNQo6-GKUEIAg3DFpJgZY4kA15_
https://www.youtube.com/watch?v=HC4i0H1AFPk&list=PLWCY_PxNQo6-GKUEIAg3DFpJgZY4kA15_&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=Gu3T3pQdItg&list=PLWCY_PxNQo6-GKUEIAg3DFpJgZY4kA15_&index=9
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https://www.youtube.com/watch?v=A5HDrCi6CGQ&feature=youtu.be


מתקדמים:

תקציר: את הצורך בהתחלת
חיים חדשים, ניצה זוכרת היטב. 

לאחר שבגיל 23 איבדה את 
אהובה, גם חלומה לעבוד את

האדמה התרחק. בשנה האחרונה איבדה גם את אימה.
מתוך הזיכרון ניצה בוחרת לטפח את דור העתיד. 

הסרט יציג את כוחות ההומור והחיוניות הייחודיים לה,
על אף החיים בצל הזיכרון.

שמות היוצרות: נוי חדד ועדי שטיין

שם הסרט: קצת שמח קצת עצוב

תקציר: הילה ומירב הן נשים
צעירות בשנות ה-20 המאוחרות

שכבר הספיקו לחוות גירושין.
לצד אות הקין שהחברה הטביעה

עליהן, הסרט ילווה אותן החל מרגעי השבירה
ועד לבניית חייהן החדשים.

שמות היוצרות: נוי דוידוב וגילי סילמן

שם הסרט: בת אדם

תקציר: הסרט מספר את סיפורם
של יונתן ומופסה, הכלב שלו,

חברו הטוב ביותר. לשניהם אותה
מוגבלות ואין מי שמבין ומצליח

לגרום ליונתן להסתכל על החיים בדרך חיובית, יותר ממנו.
דרך סיפורם ניחשף להתמודדות היומיומית שהם חווים ביחד 

זה לצד זה ועל הקשר המיוחד והמרגש אשר הציל את שניהם.
שמות היוצרות: הילה זגורי, לירז ג'יבלי וזהרה סעיד

שם הסרט: לא רואים בעיניים

עוצמה נשית

אהבה ובחירה
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https://www.youtube.com/watch?v=MUgjRfcEzDw&list=PLWCY_PxNQo6-GKUEIAg3DFpJgZY4kA15_&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=UW25Y1feQbY&list=PLWCY_PxNQo6-GKUEIAg3DFpJgZY4kA15_&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Qbvj1YdV_Os&list=PLWCY_PxNQo6-GKUEIAg3DFpJgZY4kA15_&index=3



