
 מפתחות פתרונות הדרכה -ייעוץ מתודולוגי

 

 אודות הסדנאות 

 

 כמצע להתמודד עם דילמות וקונפליקטיםקולנוע חוויותיות בנושא "מעברים" דנאות מוצעות לך שלוש סוגי ס

 .האתיופית בישראל ההעלייהמאפיינים את 

  המורכבת. הארצישראליתהמציאות  בין העולים על רקע בין משפחתייםעוסקים ביחסים ה סרטיםיוקרנו   בסדנאות 

  התנסות קולנועית כוללפתוח,  הקרנה ודיוןהתוכנית הכוללת. 

  בגילאים שונים.  לקבוצות מגוונות מתאימות הסדנאות 

 

 מרכזיים בסרטים:הנושאים ה

 יחסים בין הורים וילדים .א

 שינוי תפקידים במשפחה  .ב

 מקום האישה והדימוי שלה בפני עצמה .ג

 התמודדות של ילדים ונוער במעבר התרבותי .ד

לעורר את השיח בקבוצה, לגעת בנושאים מעוררי מחלוקת שחלקם בגדר "טאבו". לעודד שיתוף :  ממטרות הסדנאות

  ים מאליהם.בחוויות ותובנות, וליצור התבוננות עצמית מחודשת על תהליכים מובנ

 

 מבנה הסדנאות:

מתחילה במתן רקע  קצר לשומעים, הקרנת הסרטים לפי התאמה לקהל היעד , ועריכת דיון ער ופעיל בשיתוף  הסדנה

 מלא של המשתתפים בסדנה. 

 ..רצתה להעביר.אלמורק סרט, היינו ממש מעורבים במה שלא רק ראינו את ה " ..

 ,נו בתור צופים גם ראינונחא...את הסרט בצורה הזו  עשתההיא אתה לא רק רואה. אתה חושב למה  

  ."הקהילהשל את הסיפור של העדה,  ו בעצמן הדמויות הראשיות ספר...היינו ממש בתוך הסרטוגם 

  נופר, השתתפה בסדנה

קולנועבסדנאות "מעברים"   

 יוצרת קולנוע -אלמורק מרשה

 

הדמויות  בסרטים  נקלעות "..

לסיטואציות המעמידות אותן על 

קו שיש בו מפגש תרבותי ושינוי 

תודעתי. מתוך הסיטואציות 

המורכבות עולות שאלות רבות 

לא מענה. מעניין להציף שנשארות ל

הרעיונות, ומעניין  , אתאת השאלות

אלוג ולשמוע את הקולות דילדון ב

 ."של המשתתפים בסדנה.

 



 פתרונות הדרכהמפתחות  -ייעוץ מתודולוגי

 

 פירוט הסדנאות  

 

 מזמינה אותך ואת קבוצתך, אני לסיכום, 

 מחשבה. מפגש ייחודי ומעורר לארח את דמויות הסרט על מורכבותיהם ב

 050-5904095להתקשר, אלמורק מרשה,  וובכל שאלה אל תהסס

  

 מפגש חוויתי  .1

 שעה וחצי  אורך המפגש

 הקרנה של סרט ולאחריו דיון פתוח. מה במפגש? 

לסדנאות הורים כסיכום או פתיחה לשלב את הסדנה הנוכחית אמליץ לכם 

ים רלוונטים כגון קורס כפתיחה של קורסאו וילדים, כדוגמא למקצוע לא שגרתי, 

 .תקשורת

 בו".אטנעורר את השיח בקבוצה, ניגע בנושאים מעוררי מחלוקת שחלקם בגדר " מפגשב ייחודיות 

 וניצור התבוננות עצמית מחודשת על תהליכים מובנים מאילהם.נעודד שיתוף בחוויות ותובנות, 

 שלי   רשימת הסרטיםבתוך לקבוצה ביותר  שיוכל להתאים בצורה הטובהסרט אחד נבחר יחד  סרטים 

 פעמי  -מפגש אחד חד מפגשים 

 מגוון קהל יעד 

 משתתפים  7-51 כמות מומלצת 

 , וקבלת טעימה מנפלאות עולם הקולנוע.דוגמא אישיתמתן מפגש חוויתי,  ייחודיות 

 החדר , רמקולים, אפשרות להחשכתDVDקרן, מ דרוש  כניטציוד 

  ₪ 5,211  עלות 



 פתרונות הדרכהמפתחות  -ייעוץ מתודולוגי

 

 פירוט הסדנאות  

 

 מזמינה אותך ואת קבוצתך, אני לסיכום, 

 מחשבה. מפגש ייחודי ומעורר לארח את דמויות הסרט על מורכבותיהם ב

 050-5904095להתקשר, אלמורק מרשה,  וובכל שאלה אל תהסס

 

  

 פעמית  -סדנה חד .2

 חמש שעות   -ארבע אורך הסדנה

 הקרנה של סרט, ולאחריו דיון פתוח    מה בסדנה?

 בחר העברת נושא מרכזי שיודה לתסרטון כחלק ממנפיק  -התנסות קולנועית בקבוצות

  עם מדריכי הקבוצה בפגישה מקדימה  מראש

  הצגת פירות הסדנה וסיכום 

 קיימת: הורים,קבוצה כתהליך גיבוש ללשלב את הסדנה הנוכחית אמליץ לכם 

 ילדים, בני נוער, סטודנטים, ועוד. -הורים

 בו".אטבסדנה נעורר את השיח בקבוצה, ניגע בנושאים מעוררי מחלוקת שחלקם בגדר " ייחודיות 

 התבוננות עצמית מחודשת על תהליכים מובנים מאילהם.נעודד שיתוף בחוויות ותובנות, וניצור 

 שלי   רשימת הסרטיםבתוך לקבוצה שיוכל להתאים בצורה הטובה  ביותר סרט אחד נבחר יחד  סרטים

 פעמי  -מפגש אחד חד מפגשים 

 מגוון קהל יעד 

 7-51 כמות מומלצת 

 רמקולים, אפשרות להחשכת החדר ,DVDמקרן,  דרוש  כניטציוד 

  ₪ 2,511  עלות 



 פתרונות הדרכהמפתחות  -ייעוץ מתודולוגי

 

 פירוט הסדנאות  

 

 מזמינה אותך ואת קבוצתך, אני לסיכום, 

 מחשבה. מפגש ייחודי ומעורר מורכבותיהם בלארח את דמויות הסרט על 

 050-5904095להתקשר, אלמורק מרשה,  וובכל שאלה אל תהסס

 

 

 

  

 מסלול סדנאות 

 שעתיים סדנאות באורך של  חמש אורך הסדנה

במסלול המורחב נחשף לשלושת הסרטים שיצרתי ותהיה לנו הזדמנות של שהות ועומק לכל    מה בסדנאות?

 סרט, לכל נקודת מבט של הדמויות בסרטים, ושל המשתתפים בסדנה. 

 ות, תיאום ציפיות, התנסות ראשונהפתיחה, היכר -מפגש ראשון

 רביעי  -מפגש שני

  סרט, ולאחריו דיון פתוחהקרנה של 

  הנבחרת התנסות קולנועית מעקב אחר 

  הצגת פירות הסדנה וסיכום  -חמישימפגש 

או  קיימתקבוצה כתהליך גיבוש ללשלב את הסדנה הנוכחית אמליץ לכם 

ילדים, בני -הורים : הורים,שנתקבצה לצורך המטרה המשותפת של שיתוף ושיח 

 נוער, סטודנטים, ועוד. 

 בו".אבסדנה נעורר את השיח בקבוצה, ניגע בנושאים מעוררי מחלוקת שחלקם בגדר "ט ייחודיות 

 נעודד שיתוף בחוויות ותובנות, וניצור התבוננות עצמית מחודשת על תהליכים מובנים מאילהם.

 שלי   רשימת הסרטיםבתוך לקבוצה שיוכל להתאים בצורה הטובה  ביותר סרט אחד נבחר יחד  סרטים

 סדרה של חמישה מפגשים  מפגשים 

 מגוון קהל יעד 

 7-51 כמות מומלצת 

 , רמקולים, אפשרות להחשכת החדרDVDמקרן,  דרוש  כניטציוד 

  ₪ 1,211  עלות 



 פתרונות הדרכהמפתחות  -ייעוץ מתודולוגי

 

 אודות 

 

 

 אלמורק מרשה 

 לישראל.  יתיעל 51בגיל אווש', גדלתי באדיס אבבה, וכפר אתיופיה בב 01בשנת  נולדתי

לעולם קליטה, עברתי לאולפנה בירושלים, ובשנות התיכון הגעתי לכפר הירוק. שם נחשפתי  שנה וחצי במוקד גרתי

 אז ועד היום אני עוסקת בדימויים בתוך עולם הקולנוע . , ומהקולנוע

 

 דרך הסרטים היה חשוב לי לנסות להבין את הסרטים  היו הדרך שלי להבין את העולם.וכמהגרת, כאישה 

ידואלית שלי ודרך זה לנסות להבין את התרבות בד" שלי כאישה לבין התפיסה האינדיבין ה"תפקיהקונפליקטים 

  , על כל היופי והמורכבות שלה במפגש עם החברה הישראלית.שממנה אני באה

 כיום אני מצלמת, עורכת, כותבת תסריטים, ועובדת בהפקות מתחומים שונים, ועוסקת בין היתר במפגשים ישירים עם

 שמוע על האופן בו הם חווים את היצירה דרך העיניים שלהם. בני העדה כדי ל

 

  הפילוסופיה שלי בבחירת הקולנוע ככלי לביטוי והעברת מסרים:

 קיימת עדה שלמה שהקול שלה אינו נשמע..התרבות האתיופיתתוך בישראל כמעט ואין סרטים שבאים מ . 

  .כבת העדה, הקולנוע מאפשר לי לראות את מבנה התרבות ממנה אני באה 

  מייצר פתיחות רבה.לות קונפליקטים, ולשמוע נקודות מבט שונותהעלמאפשרים הסרטים , 

 לביטוי תרבותי. כלים מערבייםאני עושה שימוש ב 

 

 ,דימוי העצמי והתרבותי ניזון בעיקר ממסכיםבו הבמיוחד היום, בעידן 

 . בקולנוע, דרך מסכים תרבותכהקיום שלנו בכך לממש את זכות ואת דמות האתיופית,  חשוב לי כיוצרת לשקף

 

  

 

"..במקומות שקשה לי להסביר במילים אני 

בעזרת האמנות משתמשת באומנות הקולנוע. 

יכול אדם לראות דברים ולהבין את העולם 

 .בדרך נהירה יותר מזו שמילים יכולות להציע

דרך פעם אחת  את החוויה שליאני מוציאה 

דיאלוג עם  נוספת דרך, ופעם בימוי דמויות

עם המשתתפים  יםישיר יםבמפגשו צופים

 .." בסדנה.



 פתרונות הדרכהמפתחות  -ייעוץ מתודולוגי

 

 

 

 שלי  הסרטים

 מולו

 

 דק'. מכללת תל חי 21משחק: טטנה קבדה, אסקאי גטה, טספהון אלמו מולו. 

 

 תקציר 

מולו הוא שמה של אישה עולה מאתיופיה, שעיקר עיסוקה בהכנת אנג׳רה )מאכל אתיופי מסורתי( וקליעת 

בהריון. הבת הגדולה שלה, סטודנטית באוניברסיטה, דוחקת  סלים וקישוטי קש אמנותיים. מולו מגלה שהיא

בה להפסיק את ההריון ולא להשתעבד לילד נוסף. אבל בחברה המסורתית ובסביבה החברתית שלה העניין 

סיפור על החופש לבחור, על . אינו פשוט. היא מנסה להסתיר את עובדת הריונה מגנשהו, הגבר במשפחה

 שליטה ועל מעמד האישה בעדה האתיופית. 

 

לבין הרצון , הבו העוטף אותאוהט התפישה המסורתית האתיופיתבין  :שעולים בדיון הפתוח קונפליקטים

בין הרצונות שלה לבין הרצונות של התמודדות האישה בעדה האתיופית, . למימוש עצמי ולאומנות

פעמים רבות עולות עמדות של גברים ונשים היתר לנושא ההפלות ולנושאי טאבו  .הסובבים אותה

המעסיקות אנשים  טריוויאליותולעיתים עולות שאלות היפוך תפקידים בין הורים לילדים משמעותיים, 

 בכלל: מהו הגיל לחתונה, מהו הגיל להבאת ילדים, ועל מערך הבחירות המניע אותנו בתוך כל האמור.  

 

תפקידה משתנה  איך שה באתיופיה,יהמגדר ותפקידה של  אנושא   : בסדנה לשמוע מענייןוד ע יהיה

  י העולמות.  נבמעבר לישראל, וההשוואה הבלתי נמנעת בין ש

 "..אני הולכת למקומות שקשה לי להסביר במילים. בתחושה שלי זה קיים. ברגש שלי זה קיים. זה נמצא ונוכח. כמו סדק . 

 דרך הדמויות".. את החוויה שלי  להיכנס בתוך הסדק, ולהוציא לאור אני רוצה



 פתרונות הדרכהמפתחות  -ייעוץ מתודולוגי

 

 קורקי

   

 בי"ס לקולנוע סם שפיגלדק'.  51 .פנטה אשטה והבטם דרסמשחק: 

 תקציר 

 הבניין, משחקת עם חברתהמימי מבלה את רוב שעות אחר הצהריים במבואה של 

( שמצטרפת אליה מידי פעם. יחד הן נוהגות לשחק במשחקים מאולתרים אותם יוצרות 52קדסט )בת 

מימי מגלה שקדסט שינתה את השיער ועשתה קים של בקבוקי בירות שהן אוספות. כאשר בעיקר מפק

 םישינויהתמודדות של ילדים מתוצאה של בסרט אני מנסה לספר על   .היא מחליטה להעניש אותההחלקה, 

ועל קיום חברות  ,על מודל יופי מערבי על משפחת מהגרים בסביבה של שינויים,סיפור זהו . תרבותיים

 . בצל כל אלו

 

התייחסות למודל יופי , הישראליתרצון להיטמע בחברה ,  חברותה:  שעולים בדיון הפתוח קונפליקטים

 האפריקאית, התבוננות בשאלות מוסר,, אל מול החזות מערבי

אילו דמויות בסרט עוררו הכי הרבה הזדהות , האם  בני הנוער או הוריהם  :בסדנה לשמוע מענייןעוד  יהיה

 בסרט , ועוד.  ל מוסרש מהו יחסם להיבט מתמודדים עם מורכבות דומה,

                    

                                                                                                                                             



 פתרונות הדרכהמפתחות  -ייעוץ מתודולוגי

 

 נולצא

 

 בי"ס לקולנוע סם שפיגל דק'.  51. טטנה קבדה ואסתר רדא משחק: 

 תקציר 

מגיעה  57-מתפרנסת מניקוי בתי עשירים. בתה היילה בת ה 77-אסגדו האתיופית בת ה : אצלנו על הסרט

לעזור לה לאחר הלימודים. כשהן מוצאות מיקרופון ליד מערכת הקולנוע הביתי בסלון, הן משתעשעות איתו 

כאילו היו מרואיינות בטלוויזיה. ברגע של חוסר זהירות, נופל מסך הטלוויזיה ומתנפץ על הרצפה. על אסגדו 

סיפור על  .ואיך ישפיע האירוע על הקשר עם בתה  ליט מה לעשות מול בעל הביתההמומה יהיה להח

 משפחת מהגרים בסביבה של שינויים, על מודל יופי מערבי, ועל קיום חברות בצל כל אלו. 

 

יאליות קונפליקט בין לוויחסים בין אם לבת, על ה סמכות ההורית קונפליקטים שעולים בדיון הפתוח 

השילוב בין  .י במעמד החברתי, הכלכלי והתרבותי, וכל אלו על רקע השונערכי המוסרמשפחתית, לבין 

תפישה התרבותית אתיופית שאומר "האחד למען הכלל" ולבין התפישה המערבית שמקדשת את 

 , איפה זה פוגש אותן? איפה זה פוגש את המשתתפים? םהאינדיבידואליז

פעם מחדש, שבני נוער מצליחים לפענח ניואנסים שגם מפתיע בכל  :בסדנה לשמוע מענייןעוד  יהיה

המשתתפים מעלים פעמים רבות על המוסר הכפול של דמות האם  מבקרי קולנוע מנוסים לא עמדו עליהם..

כפי שהוא מוצג בסרטון. הדיון מעורר לרוב שיתוף ער ופעיל של המשתתפים בחוויות דומות עם הוריהם, 

לשמוע אודות נקודות מבט של הורים ונוער על ההתייחסות עם מוסר  יהיה מענייןומאפשר במה להביע. 

 במצבים קיצוניים לבחון: מערכת יחסים, רעיונות ומחשבות. שמהההתייחסות לעבודות הניקיון  הכפול.

  



 פתרונות הדרכהמפתחות  -ייעוץ מתודולוגי

 

 הסרטים בתקשורת 

 

 מולו

 קרן יהושוע רבינוביץ' לאומניות

 קרן גשר לקולנוע רב תרבותי

  2110 -בהזכה בפרס השחקנית הטו 

 2117השתתף בפסטיבל ראש פינה לטלוויזיה וקולנוע, 

 2117ערב למען יהודי אתיופיה,  -השתתף בפסטיבל יהודי ירושלים

 2117השתתף בפסטיבל ורשה 

 קולנוע על הגירה". -"אנשים בתנועה-2110השתתף בסינמטק ת"א 

 2110תחרות וולג'ין לסרטים קצרים -פסטיבל הקולנוע ירושליםהשתתף ב

 פסטיבל הבן לאולמי לסרטי סטודנטיםהשתתף ב

 2110פסטיבל נשים רחובות השתתף ב

 

 קורקי

 קרן אלי גלפנד לסרטים קצרים

 תרבותיקרן גשר לקולנוע רב 

 מלגת קרן אדלשטיין -הקרן לירושליים

 2155 פסטיבל הקולנוע ירושליםהשתתף ב

  -, בויסבאדן, גרמניהExground Filmfestפסטיבל השתתף ב

 קנדה-פסטיבל מונטריאול השתתף ב

 

 אצלנו 

 קרן אלי גלפנד לסרטים קצרים

 קרן גשר לקולנוע רב תרבותי

  בית ספר לקולנוע סם שפיגל

 2152 פסטיבל הנשים ברחובות

 2152ישתתף בפסטיבל חיפה 

 2152ישתתף בפסטיבל לסרטי נשים רחובות 

  

http://www.cinemaproject.org.il/ns/index.php?option=com_content&view=article&id=361&Itemid=68
http://www.cinemaproject.org.il/ns/index.php?option=com_content&view=article&id=361&Itemid=68
http://www.gesherfilmfund.org.il/Movie.aspx?MovieID=60
http://www.gesherfilmfund.org.il/Movie.aspx?MovieID=60
http://www.third-ear.com/Title/48576/מולו+(See+Wolgin's+Selected+Shorts+2008)
http://www.taufilmfest.com/he/
http://archive.iwff.net/He/Films.asp?Yid=2008&Fid=149
http://www.film-e-good.org.il/siteFiles/1/65/4804.asp
http://www.film-e-good.org.il/siteFiles/1/65/4804.asp
http://www.gesherfilmfund.org.il/
http://www.jerusalemfoundation.org/he/news_article.aspx?MID=765&CID=777&AID=888&ID=2238
http://www.jerusalemfoundation.org/he/news_article.aspx?MID=765&CID=777&AID=888&ID=2238
http://www.jerusalemfoundation.org/he/news_article.aspx?MID=765&CID=777&AID=888&ID=2238
http://www.jff.org.il/?CategoryID=907
http://www.exground.com/2011/ENG/programm-fokus-israelI-korki.html
http://www.exground.com/2011/ENG/programm-fokus-israelI-korki.html
http://toukimontreal.com/actualites/2011/05/21/une-cineaste-d%E2%80%99origine-ethiopienne-primee-au-6e-festival-du-cinema-israelien-de-montreal/
http://www.film-e-good.org.il/siteFiles/1/65/4804.asp
http://www.film-e-good.org.il/siteFiles/1/65/4804.asp
http://www.gesherfilmfund.org.il/
http://www.gesherfilmfund.org.il/
http://www.jsfs.co.il/news/new.aspx?newId=68
http://www.jsfs.co.il/news/new.aspx?newId=68
http://www.jsfs.co.il/news/new.aspx?newId=69
http://www.jsfs.co.il/news/new.aspx?newId=69
http://www.jsfs.co.il/news/new.aspx?newId=68
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 טופס הזמנת סדנה

 

   לארח אותי ואת הדמויות בסרטים במרחב שלכם!שמחה שבחרתם 

אנא מלאו את הפרטים ושלחו אותם אלי  לפניכם פרטים הנחוצים עבורי כדי לתת להתבונם באופן המיטבי לסדנה.

 1117517551טלפון   alambabi26@hotmail.comחזרה במייל 

  פרטי הארגון/ מוסד

 שם הארגון מוסד :

 כתובת :

 

 דרכי יצירת קשר

 : בארגון שם איש קשר

 : טלפון 

 : טלפון נייד 

 : מייל 

 

  קהל היעד 

 גילאים :טווח 

 :מספר הנוכחים בסדנה

 : כמה מילים אודות קהל היעד

 

 מה תרצו לקבל בסדנה?

 

 

 : אמצעי תשלום

 / כרטיס אשראי/ צ'ק העברה בנקאית

 

 

 

 נתראה בהקדם, אלמורק מרשה. 

 

mailto:alambabi26@hotmail.com

