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 פרטים אישיים 1
 ,  אזרחות: ישראליתה, פתח תקוונר ראשון של חנוכה :לידה     

 2: נשואה + מצב משפחתי     

    12, קצינת הדרכה בבה"ד   1960-1962: שירות צבאי     

   69696תל אביב  15: רחוב חיל המשמר כתובת קבועה     

       
   ההשכל  2
 

 תארים אקדמיים 
 

 שנה מחלקה נרכש במוסד תואר אקדמי

בהצטיינות -היסטוריה כללית + ספרות אנגלית  האוניברסיטה העברית, ירושלים  BA ראשוןתואר   1965 

 1969 בהצטיינות -היסטוריה כללית האוניברסיטה העברית, ירושלים  MA  ניתואר ש

 1969 נוךביה"ס לחי  יטת ת"אאוניברס תעודת הוראה

 1982 היסטוריה כללית האוניברסיטה העברית, ירושלים  PhDשלישי  

 - טלוויזיהקולנוע ו תלתקשורת במגמ-ביה"ס אוניברסיטת בוסטון, ארה"ב MScתואר נוסף 
 בהצטיינות 

1988 

פרופ' חבר  
 באומנות 

 המועצה להשכלה גבוהה 

 בישראל

 המכללה האקדמית בית ברל

 המדרשה(   –ס  לאומנות ) בי"ס לחינוך ובי" 

2006 

 
 השכלה בהיסטוריה

 :: באוניברסיטה העברית בירושליםבהיסטוריה תואר שני

 ""כיצד בשלה בבריטניה ההחלטה לעזוב את הודו :נושא התיזה

 .בהדרכתו של פרופ' יעקב טלמון

"יחסה : הדוקטוראט נושא עבודת : באוניברסיטה העברית בירושליםלישי בהיסטוריהתואר ש

  .בהדרכתו של פרופ' יהושע פראוור "12-של האפיפיורות לירושלים במאה ה

 במהלך לימודי לדוקטוראט למדתי שנתיים באוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס. 
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 יזיהווהשכלה בקולנוע וטל

 ה"ב , אוניברסיטת בוסטון, ארטלוויזיהבבי"ס לקומוניקציה, החוג לקולנוע ול תואר שני

סיפורה של המושבה  - "בקבוק הדמעות:  תסריט דרמטי באורך מלא: ק א'חל -עבודת גמר

 .בהנחייתו של פרופ' גו'רג בלוסטון  )עותק מצורף(האמריקאית ביפו" 

"החוויה היהודית בהרוורד   דקות  15מ"מ(  16סרט תיעודי )פילם   חלק ב': -עבודת גמר

ברסיטת הרוורד, בהנחייתם של זיאון השמי של אוניהסרט הופק בשיתוף עם המווברדקליף" 

פרופ ג'רמי מריי בראון  מאוניברסיטת בוסטון, ורוברט גרדנר ראש מרכז קרפנטר לאמנות 

 ויזואלית, מאוניברסיטת הרוורד.

 

 מינויים במוסדות להשכלה גבוהה   3

 עד שנה משנה סוג הפעילות שם המוסד

האונ' העברית, החוג 
 להיסטוריה

 1973 1971 יתאסיסטנט -וריההיסט הוראת

Ambassador College, 

Pasadena, California 

 1976 1975 מרצה  -הוראת היסטוריה 

האונ' העברית, החוג 
 להיסטוריה

 1977 1976 אסיסטנטית -הוראת היסטוריה

תכנון, ריכוז והפקה של הקורס  האונ' הפתוחה, תל אביב
סגל  -"ירושלים לדורותיה"  

 אקדמי 

1977 1981 

 -מרצה –הוראת היסטוריה  קיבוציםסמינר ה
 דוקטור

1981 1996 

מרצה  -הוראת היסטוריה בית ברלהאקדמית  המכללה
 דוקטור

 עד היום  1982

מורה מן  –הוראת קולנוע  אונ' תל אביב, החוג לקולנוע
 החוץ

1993 1997 

 1997 1993 בית ברלהאקדמית  המכללה ראש החוג להיסטוריה

 עצה האקדמית שלהמו חברת
 המכללה 

בתוקף תפקידי כראש חוג 
הקהילתית  טלוויזיהוראש ה

1993 2004 



 בכבלים. 

ראש מרכז למדיה ולוידיאו 
 מט"ח()

מנהלת  הפקות סרטים 
לימודיים, רכישות, והדרכה 
למורים ותלמידים בתחום 

 . והווידיא

 עד היום 1996

בית ברל האקדמית  המכללה
 )המדרשה(

ה נוע במחלקהוראת קול
בבי"ס לאומנות  לקולנוע

 )המדרשה( 

 עד היום  1997

ראש וועדת היגוי וועדת 
התכניות של הטלוויזיה 

 הקהילתית במכללה

אחראית על התכנים וגיוס 
 משאבים.

 עד היום 1998

מנהלת הטלוויזיה הקהילתית 
 של מכללת בית ברל

מגאזין . ראשית-בימאית-מפיקה
 90בכבלים,  25וץ ער:המכללה

 ל ארצי. כלבלווין, בשידור 

1999 

 

 עד היום

 

 

 
 

  תעסוקה במוסדות אחרים  4
 

  הוראת היסטוריהא.  
 

 שנים תפקיד המוסד והמסגרת

 1969-1971 הוראה הוראת היסטוריה     -תיכון עירוני ה'   

 1972-1973 הוראה הוראת היסטוריה של ימי הביניים  -האונ' העברית, החוג לחינוך   

 1979-1978 הוראה הוראת היסטוריה של ארץ ישראל -"ל   לפיקוד ומטה, צה"ס ביה

בכל רחבי הארץ.  ההרצאות הן בתולדות  מרצה במכון יד בן צבי
ימה"ב, תולדות ממלכת הצלבנים בא"י, וסיפורה של המושבה 

 האמריקאית ביפו. 

 1977משנת  מרצה

למושבה , הרצאות בנושאים הקשורים לצלבנים ומכון אבשלום
 יפוהאמריקאית ב

 1995-6 מרצה 

 2001-2004 מרצה הרצאות בתולדות א"י -"קתדרה" רחובות  

 2002-2004 מרצה  הרצאות בתולדות א"י  -"קתדרה"  אשקלון 

 מרצה בהשתלמויות מורים במגוון נושאים ברחבי הארץ  



 
 

  הוראת קולנועב. 
 

 שנים תפקיד המוסד והמסגרת

על הנושא: "ארץ ישראל  בכל רחבי הארץ  צבימרצה במכון יד בן 
 לתקופותיה בקולנוע"

 1977משנת  מרצה

," הרצאות, בשילוב הסרט שעשיתי על רחל,  "מחלונה של רחל
 בקיבוצים, במתנ"סים ובתכניות למורים

 1998משנת  מרצה

 – 2002 מרצה   סינמטק ת"א, סדנאות  לכיתות תקשורת –סדנאות יוצרים 
2001 

 
 
  נים ומוסדות חינוך ותרבות:ארגו עבורסרטים  קתהפג. 

 )מידע נוסף ברשימת הסרטים(
 
. חמישה  סרטים לקורס "ירושלים לדורותיה" של האוניברסיטה הפתוחה, להם עשיתי תחקיר 1

   )ר' פירוט ברשימת הסרטים( ותסריט.
 
2Harvard Semitic Museum, Harvard University, Cambridge. MA:  גרת סרט במס

  .1987לאוניברסיטה.  הפקה ובימוי  שנה 350 יועאיר
 The Jewish Experience at Harvard & Radcliff שם הסרט: 

 
" סרט באותו שם  "ירושלים בחומר וברוח. מוזיאון ארץ ישראל תל אביב עבור תערוכה בשם 3

 . 1993כחלק מהתערוכה . תסריט הפקה ובימוי  
                                             

ייעוץ אקדמי בנושא תסריט  התפתחות הכתב.   מוזיאון ארצות המקרא, ירושלים, סרט על 4
1994 

 
חצר ב מרכז המבקרים  .   המועצה לשימור אתרים בשיתוף עם החברה להגנת הטבע עבור5

 .1996   "כנרת מחלונה של רחל"כנרת סרט על המשוררת רחל:  
 
 2005ז המבקרים בקיבוץ משמר העמק למרכ ייםרמה לינדה הבחירות שלהסרט : . 6
 
 
, נרכש על ידי מוזיאון יד ושם, ע"י מרכז 2010, הפרטיזנית ויטקה קובנר –עכשיו אני מספרת הסרט: . 7

 מוזיאון לוחמי הגיטאות  , ו'מרדכי אנילביץ מורשת ע"ש
 
 דהר המוח ולקויות למינעשה עבור מרכז אדמונד ג' ספרא לחק – עכשיו אני יכול לקרוא. 8

 2012אוניברסיטת חיפה ,    
 



      
5 
 תפקידים ציבוריים וקשרים עם מוסדות אחרים    
 
 

 עד שנה משנה תפקיד

חברת מועצת הקולנוע בשלב עיצוב תקנון הקריטריונים ונוהלי 
 הפעולה

2000 2002 

 עד היום 2002 חברת ההנהלה של אגודת המשדרים הקהילתיים בישראל

 90תוכן למיצוב לוח השידורים בערוץ יגת ההנהלה בועדת צנ
 (YES)לווין 

 עד היום 2003

בפסטיבל  םשופטת בחבר השופטים של  הסרטים הדוקומנטאריי
 באיסטנבול , תורכיה    TURSAK הבינ"ל

2002  

 עד היום 1992 בישראל   םחברה בפורום היוצרים הדוקומנטאריי

הגנת מבני נוף, )החברה לחברת המועצה לשימור אתרים ו
 הטבע(

1996  2000 

 עד היום 1997 פורום כלל מכללתי בנושאי תקשורת   -מכון מופ"ת  

 עד היום 1992 חברה באיגוד המפיקים הישראלי

 עד היום 1980 חברה באגודה העולמית לחקר תולדות מסעי הצלב

לקטורית ) ועדת בחירה של הסרטים המשתתפים( לפסטיבל 
 אביב-הבינ"ל דוקהסרטים 

לקראת   2004
 2005פסטיבל 

 
 
 
 מלגות הצטיינות  מענקים ופרסים  .   6
 

 א.  מלגות ופרסים למטרות לימודים ומחקר 
 

 . )בלימודי המסטר(פרס לימודים, האוניברסיטה העברית 1966-1967

 .New York NY   Memorial Foundation for Jewish Cultureמלגת דוקטוראט 1977-1975

 בן צבי.מלגת דוקטוראט, יד  1979-1978

 המרכז לתרבות צרפת. מלגת מחקר, 1978

 



 

 מלגת מחקר, המוסד לחקר ימה"ב, אוניברסיטת מישיגן המערבית.  1988

 )תמיכה להכנת הספר על ברנרד הקדוש(                    

מענק לכתיבת תסריט בשיתוף עם עליזה אולמרט, קרן ישראל לתרבות ואמנות, בנושא "את   1991

 האונס בישראל. לא לבד", על בעיית

 .פרס השתלמות בבי"ס לקולנוע בפאריס "פמיז", ממשלת צרפת 1992

 מלגת מחקר, מכללת בית ברל, להכנת סרט על מערת אליהו בהר הכרמל.. 1993-1994

 אילן, לחקר השפעת ברלין על תל אביב.-מלגת מחקר מאוניברסיטת בר 1997-1995

 ריט "בין ברלין ות"א."ולאומנות לפיתוח תספרס המועצה הלאומית לתרבות       1997-1998

 הדסה                    

 מענק קרן מחקר של הקיבוץ הארצי להכנת הסרט על רמה לינדהיים, נשיאת הדסה.        2003-2004 

 באוניברסיטת ברנדייס ארה"ב,  המענק מחקר מטעם המרכז לחקר האישה היהודיי       2001-2002

 הדסה.השלישית של  הנשיאהעל רמה לינדהיים,  לתחקיר להפקת הסרט                   

 מלגת המשך. –כנ"ל  2002-2003

 ועוד מלגות בינ"ל
 

 (2013) רשימה לא מלאה עד  ב.  מענקים למטרות הפקת סרטים
 

 מענק עירית חיפה להכנת גרסה אנגלית לסרט:"יש מקום לכולם מערת אליהו בהר הכרמל"       1995-1996

 New York, NY  Memorial Foundation for Jewish Culture-ק מהמענ 1998-2004

 . להכנת סרט על "בין ברלין ות"א".                   

 מענק מקרן שלם להכנת הסרט "לעלות כיתה," סרט מעקב על תכנית שילוב של       1999-2000

 רד של מכלל בית ברלילדים מפגרים בבי"ס רגיל. נעשה עבור הגוף המש                     

 בשיתוף עם בי"ס איזי שפירא.                      

 ".מענק "קרן מקור"  להפקת הסרט "פלוגת יסמין 1999-2000

 ".מענק המרכז להדרכת ספריות להכנת הסרט "מכתבה       2001-2002

 " .פרויקט קולנוע , להפקת הסרט "שבעה על אימא -מענק קרן רבינוביץ       2003-2004

 סיפור אהבה -תאטרון האידיש בניו יורקן "מקור" להפקת הסרט מענק קר       2001-2004

 מענק המועצה לשידורי כבלים להפקת סרט על נשות הכותל.       2001-2002

 השלישית של השיאהנמענק המועצה לשידורי כבלים להפקת סרט על רמה לינדהיים,        2002-2003

 הדסה                    

 טלוויזיהולאומנות להכנת סרטים בתחום האומנות עבור ה ועצת פיס לתרבותק ממענ 2002-2004

 הקהילתית. 

מענק קרן עד קיבוץ עין השופט, לסרט על רמה לינדהיים, ומענק מחקר מהמרכז להיסטוריה  2002-2005

 ארה"ב ג"כ לסרט על רמה לינדהיים -של האישה היהודייה באוניברסיטת ברנדייס



 פרסים על סרטים   ג.  
 
, פסטיבל מכון הקולנוע נצרות ונוצרים בירושליםלסרט  ציון לשבח על תחקיר  ,1

 1979הישראלי 
 
פסטיבל הסרטים   מסע בירושלים הצלבניתציון לשבח על מקוריות ותסריט של הסרט  2

 1980הבינלאומי,  אמסטרדם 
 
הסרטים  בפסטיבלפלוגת יסמין פרס ראשון לסרט הדוקומנטרי הטוב ביותר לסרט  .3

 .2001 בארה"ב RIVER RUN ינלאומיהב
 
 .  2002בפסטיבל הנשים הבינלאומי בטורינו איטליה  פלוגת יסמיןלסרט שלישי פרס  . 4
 
 .2001יורקטון קנדה, הסרטים הבינלאומי ב בפסטיבל עלה לגמרפלוגת יסמין  . הסרט 5
 
 ,בקולורדו    דאנס –הסרטים הבינלאומי מון  בפסטיבל עלה לגמרפלוגת יסמין  . הסרט 6

 .2001ארה"ב 
 
 בלוס אנג'לס אפמה הסרטים הבינלאומי  בפסטיבל עלה לגמרפלוגת יסמין  .  הסרט 7

 . 2002ארה"ב     

 .2004בקרקוב , פולין  44-בפסטיבל הבינ"ל ה  שבעה על אמאפרס שלישי לסרט  .8

 
 ,  דוקומנטארט, נויברנדנבורג בפסטיבל הבינ"ל  שבעה על אמאי לסרט נפרס ש. 9
 . 2004גרמניה    
 
 בלגרד,–בפסטיבל הבינ"ל לאנטרופולוגיה  שבעה על אמאפרס חבר השופטים לסרט . 10
 .2004סרביה,     

  
 
 " בפסטיבל לסרטים קצריםיש מקום לכולם" ו"רזי גן העדן"  . ציון לשבח על הסרטים11
   2007על תרבות בג'יפור הודו פברואר     
 
   , קליפורניה ,באורנג קאונטי לינדהייםהבחירות של רמה רט . פרס חבר השופטים לס12
 2006נובמבר  ארה"ב,     
 
. ציון לשבח לסרט " קול באישה תפילה"  מאבקן של נשות הכותל לחופש פולחן. אינדור 13

  2008הודו, 
 
.פרס חביב הקהל לסרט  "כינורות במלחמה " פסטיבל הסרטים היהודי הבינ"ל לוס אנג'לס 14
 2012פורניה קלי
  2014איטליה  –פרס הסרט הטוב ביותר פסיבל הבינ"ל פלרמו - כינורות במלחמה רטלס. 15



פסטיבל הסרטים הישראלי.  ,, רומאתרהסרט התיעודי הטוב ביו- אור בקצה המגף. הסרט " 16
2015 
 2016ציון לשבח , פסטיבל הסרטים הבינ"ל מומבאי , הודו,  צה המגףקאור ב. הסרט 17
 2016ציון מיוחד פסטיבל הסרטים הבינ"ל ניו דלהי , הודו,  אור בקצה המגףהסרט . 18
 

II   .רשימת פרסומים 
  

 קורות החיים משקפים שני תחומים  בהם אני עוסקת שנים רבות: 

 : מתחלק תחום הפרסומים במסמך זה לשניים לפיכך היסטוריה, וסרטים תיעודיים. 

 .הקולנוע יה בתחוםאת העשי – השני ו  ,היסטוריהכולל את המחקרים באחד ה

 
      

  בהיסטוריה  -שפיטים וספרים רשימת פרסומים   .1
  

   ופרסומים בעבריתמאמרים א.        

 . 1985"יהודים וצלבנים", ערך באנציקלופדיה לנוער, דפוס מסדה, ת"א,  .1

 .1987צבי, ירושלים,  "גלגולי הצלב הקדוש" בכרך "הצלבנים בממלכתם", עורך ב.ז. קידר, יד בן .2

 .1991רך: י. פראוור, יד בן צבי, ירושלים, "הכנסייה בירושלים הצלבנית" בתוך ספר ירושלים, כרך ג', עו .3

 .1994"חקוקות באבן" הכתובות על קברי המלכים הצלבנים ומשמעותן, שנתון סמינר הקיבוצים  .4

 מאמרים ופרסומים באנגלית ב.  

1. "The Patriarch of Jerusalem Primate of the Latin Kingdom", In: Crusade and 

Settlement ed. P. Edbury, Cardiff  Univ. Press, 1984. 

2.  "The Conquest of Jerusalem, 1099 and 1187: Historical Memory and Religious Typology"   
in: The Meeting of the Two Worlds, ed. V.P. Gross. Medieval Publications, Kalamazo, 1986/   

 

3. "The Second Crusade and the Redefinition of Ecclasia, Christians and Papal Coercive 

Power" in The Second Crusade, ed. Michael Gervers, St Martin Press, NY, 1992 

              

 : אקדמי  בהיסטוריה בעברית פרס  ג.

.    "ירושלים בירת ממלכת הצלבנים", ספר במסגרת הקורס "ירושלים לדורותיה" של האוניברסיטה 1

 .1980הפתוחה, 

  

 ד. ספר אקדמי בהיסטוריה באנגלית: 

1.   ST BERNARD OF CLAIRVEAUX - A MAN OF HIS TIME.   

Basil Pennigton and Yael Katzir,  Our Sunday Visitor Press, 1994. 



 עבודות שהוגשו בכינוסים היסטוריים בארץ ובעולם    .2
 
 רשימת הרצאות בהיסטוריה בכנסים מקצועיים בהיסטוריה.  .א
 

1975   Medieval association for the Pacific, (MAP), Annual Meeting in Seattle, Lecture on:  The 

Perception of Heavenly and Earthly Jerusalem in the 11
th

-12
th

 Centuries.    
 

1976   International Conference for Medieval Studies, Eastern Michigan University,  
Kalamazoo. Lecture on: Papal Coercive Power in the Call for the first and second 

Crusade.  
      

 " .גלגולי הצלב הקדוש של הצלבניםהרצאה בנושא: "  יצחק בן צבי.יד  ם שלכנס צלבני 1977
 
1978  International Conference of The Society for the Study of the Crusades and the Latin East, 

at Western Michigan University in Kalamazoo, Topic of the meeting: The Meeting of Two 

Worlds" lecture on: "The Conquests of Jerusalem,( 1099,1187) Historical Memory and 

Religious Typology"    
 
 

1979   International Conference of Medieval Studies Western Michigan University at  

Kalamazoo, Lecture on: "Written in stone": The Epitaphs of the kings of Jerusalem as 

a  reflection of the "kingship" of Jerusalem.    
 

1982  International Conference of Medieval Studies, at Western Michigan University in 

Kalamazoo. Lecture on: Melisende Queen of Jerusalem, Byzantine or feudal.   
 

1983  International meeting of the society  for the study of the crusades and the Latin East, 

Lecture on: The Patriarch of Jerusalem, Primate of the Latin Kingdom"  
 

1989  International conference of Medieval Studies at Western Michigan University in   

Kalamazoo, Lecture on: The Concept of Jerusalem in the writings of St.  Bernard of 

Clairveaux.   

 
  
 
 רשימת הרצאות על נושא קולנוע בכנסים בארץ ובעולם   ב.
  

 באוניברסיטת ברנדייס, NAPH כנס בינ"ל של האגודה להוראת שפה וספרות עברית     1987
 ,1936 -"הצפייה למשיח" הצגת קטעים מתוך הסרט "התקווה" שנעשה בגרמניה ב          

 ת.    דיון בדיאלוג הציוני עם התעמולה הנאצי         
  

 ", הרצאה במסגרת ההרצאות היוקרתית של אוניברסיטת תל אביב "בכור המהפכההמדען בקולנוע    2002
 
 

 () זוהי רק רשימה ייצוגית
 
 



 בארץ ובעולם + הרצאות ודיון ציבורי בכנסים אקדמייםם  הצגת סרטי   ג.
 

 . , ארה"בבקלמזובאוניברסיטת מישיגן  י הבינייםהכנס הבינ"ל השנתי ללימודי ימ 1980
הצגת סרטי  "מסע בירושלים הצלבנית" וכן דיון במליאת הכינוס בנושא: שימוש בסרטים להוראת        

 ההיסטוריה. 
 

 בניו יורק, ארה"ב.  NYU –אוניברסיטת כנס שנתי של האגודה להוראת שפה וספרות עברית, ב  1986
 לספרות העברית החדשה. "ירושלים עיר של שכונות" בזיקה   הצגת הסרט        

 
 

 .20 -19כנס בינ"ל באפעל על קומונות משיחיות במאות  1993
התמודדות " וכן הרצאה בנושא:  "סיפורה של המושבה האמריקאית ביפו - "בתים מן היםהצגת הסרט : 

 .Coping with Failure-The Story of the American colony in Jaffa ."עם כישלון
 

על "נשים לאום וחברה חדשה: הישוב, ישראל בראשית דרכה". באוניברסיטה העברית  כנס בינ"ל 1998
 . בירושלים 

 הצגת הסרט "כנרת מחלונה של רחל" + דיון בדמותה של המשוררת        
 

 בסינמטק ירושלים. , "ארכיטקטורה, נוף, ושימור"על  לשימור אתריםכנס מיוחד של המועצה  1999
 .ודיון ציבוריבתים מן הים" הסרט " נתהקר        

 
  "מלחמה ושלום, פרספקטיבות  הכנס העשירי ללימודי נשים ומגדר אוניברסיטת ת"א, על הנושא  2002

 פמיניסטיות" 
 .ודיון ציבורי סרט "פלוגת יסמין"ה תהקרנ           

           

 "בבארה  SCSUבאוניברסיטת דרום קונטיקט     Women, War and Peaceכנס בנושא:   2003
 ודיון ציבורי    "פלוגת יסמין"  הצגת הסרט             

 
2004     Women's Talk"  " .מפגש חודשי של לימודי מגדר באוניברסיטת הרווארד 

 "פלוגת יסמין" הצגת הסרט              
 

 "שבעה על אימא" כנס בינ"ל על "הייקים" משכנות שאננים בירושלים,  הצגת הסרט     2004
 

 הצגת הסרט "שבעה על אימא" באוניברסיטת קולומביה בניו יורק.       2004
 

  Jewish Heritage Lecture Seriesהרצאה באוניברסיטת מדיסון בויסקונסין במסגרת הרצאות:    2005
 Women in Uniform, Past and Presentעל הנושא:           

 
  ודת הצגת הסרט קול באישה תפילה + פנל דיון םנשי כנס מגדר באוניברסיטת בר אילן בנושא   2007

 
 כנס בנושא "אמהות ציוניות" אוניברסיטת בר אילן בלווי קטעים מהסרט "שבעה על אימא"  2007

 
 כנס מותר באוניברסיטת תל אביב, דימויים מכוננים בתרבות הישראלית, הצגת הסרט 2007
 לית כדימוי מכונן.  "פלוגת יסמין" בלווי דיון על  הקצינה הישרא       

 
 שניםן המעצבות בא"י. Vנעורים בתל אביב, הרצאה בקורס של יד בן צבי  –גדלנו כאן  2007

 
 כנס בינ"ל בבלגרד בולגריה של האגודה הבינ"ל לחקר היסטוריה של נשים,  2007
 מארי בליאן ההרצאה + סרט  על הנושא נשים מהגרות שתרמו לתרבות בלווי הסרט "רזי גן העדן" על       
  מחלונה של רחל הרצאה + הסרט, בשבוע הספר העברי במכללת תל חי 2007
קולה של האישה והמאצ'ו קלאב, בלווי קטעי סרטים מפלוגת יסמין וקול באישה  –אוניברסיטת מישגאן  -2008

 תוך השואה. 



 הכנת חומרי הוראה בהיסטוריה:  .ד
 

ופיע בעשר חוברות מותיה", האוניברסיטה הפתוחה.  הקורס תכנון ריכוז והפקה של הקורס "ירושלים לדור
 .עמודים 100קף של ישכל אחת מהווה יחידת לימוד בהיסטוריה. כל אחת מהיחידות בה

 
 , טיירל על הנושא:   "בעקבות ישו בירושלים" יועצת תוכן וכותבת הטכסט. בהפקת חברת   CDהכנת 

 1991ת"א                              
 
 

 רשימת סרטים .  3
 
 

 סרטים תיעודיים   א. 
 

.  הסרט זכה 1980דקות(,  הופק עבור האוניברסיטה הפתוחה,  27פילם ) , מסע בירושלים הצלבנית  

 10 -. הסרט שודר בטלוויזיה הלימודית כ1980באמסטרדם,  םבפרס שני בפסטיבל לסרטים תיעודיי

 שווקו בהצלחה בחו"ל.שנים. כמו כן, נעשו גרסאות באנגלית ובצרפתית ו

 תרומתי לסרט: תחקיר,  תסריט וייעוץ אקדמי

 הקרנות: 

 הקרנה בפסטיבל באמסטרדם  1980

 הקרנה מיוחדת של הסרט במשכנות שאננים בירושלים. 1983 

 הקרנה מיוחדת של הסרט בכנס השנתי של המסדר הציסטרציאני  בקלרבו, לוכסמבורג.   1983           

 יהטלוויזשידורי   

החינוכית כחלק ממשבצות השידור של האוניברסיטה  טלוויזיהב 1990- 1980בין השנים   ןוקרה             

 .8ברציפות בערוץ  ןמוקר ואהפתוחה  והיום ה

 

             

.  הסרט זכה 1981דקות(, הופק עבור האוניברסיטה הפתוחה,  40, פילם )נצרות ונוצרים בירושלים

 10. הסרט שודר 1982ודיים בישראל בפרס  הראשון על תחקיר ותסריט בשנת בתחרות הסרטים התע

שנים ברציפות בטלוויזיה הלימודית בחגים הנוצריים. כמו כן, נעשו גרסאות באנגלית, גרמנית וצרפתית. 

 בהצלחה.הסרט הופץ בחו"ל 

 תרומתי לסרט: תחקיר,  תסריט וייעוץ אקדמי

 הקרנות: 

 נתי לימה"ב בקלמזו, מישיגן, ארה"ב.הקרנה בכנס הש 1984      

 טלוויזיהשידורי 

החינוכית כחלק ממשבצות השידור של האוניברסיטה  טלוויזיהב 1990- 1980בין השנים   ןוקרה

 .8ברציפות בערוץ  ןמוקר ואהפתוחה  והיום ה

 



סרט . ה1983דקות(, האוניברסיטה הפתוחה,  30פילם ) , 70שערייך ירושלים, העיר והמקדש בשנת ב

 שנים. נעשתה גרסא אנגלית. 10שודר בטלוויזיה הלימודית 

 תרומתי לסרט: תחקיר,  תסריט וייעוץ אקדמי

 הקרנות: 

 הקרנה מיוחדת של הסרט במגדל דוד. 1985

 טלוויזיהשידורי 

החינוכית כחלק ממשבצות השידור של האוניברסיטה  טלוויזיהב 1990- 1980בין השנים   ןוקרה

 .8ברציפות בערוץ  ןמוקר אוהפתוחה  והיום ה

 

דקות(, אנגלית, אולפני  30פילם ) (   n quest of the true cross Iמסתרי הצלב הקדוש של הצלבנים  ) 

 SAWT  ,1985הרצליה. הסרט הופק עבור הטלוויזיה הלבנה של דרום אפריקה,

 תרומתי לסרט: תחקיר,  תסריט וייעוץ אקדמי

 הקרנות: 

 ה במליאה, בכנס הבינ"ל האגודה לחקר תולדות הצלבנים וממלכותיהם, בירושלים.הקרנ 1987            

 

 . 1986דקות(, אנגלית, הופק עבור  האוניברסיטה הפתוחה, 30פילם ) יט',  -הצפירה, ירושלים במאה ה

 תחקיר,  תסריט וייעוץ אקדמי תרומתי לסרט:

 הקרנות: 

 

 :  טלוויזיהשידורי 

החינוכית כחלק ממשבצות השידור של האוניברסיטה  טלוויזיהב 1990- 1980בין השנים   ןוקרה

 .  8ברציפות בערוץ  ןמוקר ואהפתוחה  והיום ה

 

The Jewish Experience at Harvard and  Radcliff, Video (15 min),  

    A Film prepared for the Harvard  Semitic Museum, Harvard University, MA  1987 

 לסרט:  תסריט הפקה ובימוי תרומתי 

 הקרנות:    

שנה  350הקרנה מיוחדת של הסרט במוזיאון השמי של אוניברסיטת הארווארד, במלאת  1987

 והקרנות נוספות במוזיאון . לאוניברסיטה

                 

               

וצולם  ת בית ברל,.הופק עבור מכלל  דקות(, 26)   , וידיאויהודים במדים במלחמת העולם השניה  

 .1988למדינה   40 -בשנת ה

 תרומתי לסרט:  תסריט הפקה ובימוי 

 הקרנות:    



 הקרנה מיוחדת במכללת בית ברל ליוצאי הבריגדה היהודית. 1988

 )ספטמבר( II-לפרוץ מלחה"ע ה 60במלאות הקהילתית  טלוויזיהשודר ב  1999

 

דקות(. עבור קרן תל אביב  26וידיאו )ו, , סיפורה של המושבה האמריקאית ביפבתים מן הים

 . 1992לפיתוח.  גרסאות: עברית, גרמנית, אנגלית וצרפתית, 

 תרומתי לסרט:  תסריט הפקה ובימוי      

 הקרנות:    

 הקרנות מיוחדות

 יפו. -דת בסינמטק ת"א, בחסות מר שלמה להט ראש העיר ת"אהקרנה מיוח   1991

 ק ת"א שלוש פעמים.הסרט הוקרן בסינמט           

 .DCובוסטון וכן בוושינגטון  רדאהרו הסרט הוקרן בהקרנות חגיגיות באוניברסיטאות          

 .1995-6על  ושל ארקיע השנים -הסרט הוקרן בטיסות הסדירות של אל          

 שנים.    10יפו" מזה –הסרט מוקרן באופן קבוע בסדרת ההרצאות של יד בן צבי הנקראת: "זוהי           

 :  יזיהווטלשידורי  

 2000החינוכית בשנת  טלוויזיה, ואח"כ ב1993הוקרן בטלוויזיה הישראלית בערוץ הראשון, באפריל 

 . 2001בשנת  2ובערוץ חינוכית 

 

 .) כולל גרסה אנגלית( 1995דקות(, אוקטובר  26)  יהו בהר הכרמלת אלריש מקום לכולם, מע    

 פקה ובימויתרומתי לסרט:  תסריט ה

 הקרנות:    

 הקרנות מיוחדות

 באקדמיה הישראלית למדעים בירושלים, בקורס על מפגש בין תרבותי. 1999מאי 

 :הקרנות בפסטיבלים

 עמרם מצנע, בפסטיבל חיפה הקרנה מיוחדת בחסות ראש עירית חיפה מר  1995אוקטובר 

 ספרדי בניו יורק -פסטיבל סרטים יהודי  2002אוקטובר 

 ציון לשבח -פסטיבל לסרטים קצרים על תרבות ג'יפור הודו 2007 פברואר

 יזיהוובטל שידורי

 . 1996-בפעם , ו1995אוקטובר : פעמיים בפעמים 3הוקרן בערוץ הראשון  

 .הוקרן בערוץ הקהילתי 

 עותקים והופץ לכל בתי הספר בעיר      50-ירית חיפה בנרכש על ידי ע

 

(. הסרט הופק עבור המועצה לשימור אתרים, בשנת דקות16רמה ),  דוקודנה של רחלוכנרת מחל   

 ויועד למרכז המבקרים במושבה כינרת.  1997

 תרומתי לסרט:  תסריט הפקה ובימוי          



 הקרנות:    

 הקרנות מיוחדות   

 תפות הזמרת נחמה הנדל. בחצר הראשונים בדגניה,  בהשת הסרט הקרנת בכורה של   1997           

הקרנה מיוחדת של הסרט  בסינמטק ת"א, בנוכחות ראש העיר רוני מילוא ובהשתתפות הזמרת  1998   

 שולי נתן. 

 הסרט הוקרן  בבית גבריאל ליד הכנרת. -2000          

 סינמטק ראש פינה   2002

 שבוע הספר העברי במכללת תל חי 2007

 יזיהווטל שידורי

 2001פברואר  23הוקרן בערוץ  .2000פברואר  2הוקרן בערוץ            

 2003הוקרן בערוץ הקהילתי בספטמבר 

 

 דקות ( 32)  מבית אחוזה בלונג איילנד לצריף במשמר העמק הבחירות של רמה לינדהיים

 תרומתי לסרט: תסריט הפקה ובימויעמק, נעשה בשיתוף עם קיבוץ משמר ה       

 : הקרנות מיוחדות

 הסרטים הבינ"ל חיפה. פרמיירה אוקטובר פסטיבל  2005

 קיבוץ משמר העמק, קיבוץ שער העמקים, קיבוץ עין השופט 2006

 סינמטק ת"א  2006

 פסטיבל הסרטים הבינ"ל בלונג איילנד  2006

 מאר  -פסטיבל הסרטים הבינ"ל בדל 2007

 פסטיבל הסרטים היהודיים בדטרויט   2007

 שידורי טלוויזיה

 , ) לרגל יום האישה הבינ"ל(  23 החינוכית ערוץ המרס הטלוויזי 2006

 לרגל יום האישה.  23מרס, הטלוויזיה החינוכית ערוץ   2007

 98  ןובלווי 25בערוץ המקומי בכבלים   2007

 

 2006דקות(  25)  מארי בליאן אמנית ארמנית בירושלים -רזי גן העדן

 . תרומתי: הפקה תסריט ובימוי המכללה האקדמית בית ברל

 : הקרנות מיוחדות

 בכורה, יוני, לרגל יום ירושלים במשכנות שאננים 2006

 זכה בציון לשבח –פסטיבל בינ"ל לסרטים קצרים על תרבות ג'יפור הודו  2007

 כנס בינ"ל בהיסטוריה של נשים בוורנה בולגריה 2007

 י טלוויזיה: שידור

 98, ובלווין 25ספטמבר, בערוץ הקהילתי בכבלים  2006

רגל יום ירושלים. יוני ל 1-ערוץ  2007



 

סרט מעקב על קורס קצינות ביחידות השדה. הסרט הופק בסיוע המועצה  (,דקות 57פלוגת יסמין )     
 .2000לעידוד הפקות מקור בכבלים, 

 תרומתי לסרט:   תחקיר תסריט ובימוי. 
  :הקרנות

 ים., ירושל2000ביולי  16הקרנת בכורה: פסטיבל הסרטים בירושלים, תחרות וולגין,  .1

 .2000בנובמבר  15סינמטק תל אביב,  –בכורה תל אביבית  .2

 2001פורום נשים יוצרות, הפקולטה לאומנויות אוניברסיטת תל אביב, ינואר  .3

 .2001מרץ  -, לוס אנג'לס2001פברואר  -רקפסטיבל הסרטים הישראלי בניו יורק ובלוס אנג'לס, ניו יו .4

 .2001פסטיבל הסרטים הישראליים בפילדלפיה, מרץ  .5

הקרנות מיוחדות לרגל יום האישה הבינ"ל: סמינר הקיבוצים, מכללת בית ברל, מכללת אריאל, קיבוץ  .6

 .2001מרץ    שער העמקים

 5אמריקאי באוניברסיטת ת"א: הקרנה + דיון בפורום ללימודי מגדר בשיתוף עם ארגון נשים לנשים ה

 .2001הקרנות בחודש מרץ 

 .2001במרץ  29ת"א, במעמד הרמטכ"ל רא"ל שאול מופז, הקרנה חגיגית מיוחדת אוניברסיטת  .7

 .2001הקרנה במסגרת פסטיבל סרטים יהודיים באונ' ברנדייס, מסצ'וסטס, אפריל  .8

 .2001פסטיבל הסרטים הבינ"ל אטלנטה, ארה"ב, יוני  .9

 .2001הסרטים הישראליים בפילדלפיה, ארה"ב, מרץ פסטיבל   .10

 .2002הבינ"ל, יורק טון, קנדה, יוני  " בפסטיבל הסרטיםמועמד לפרס "נדן הזהב .11

 .2001פסטיבל ויריד הסרטים הבינ"ל בלונג איילנד, ארה"ב, יולי   .12

 .2001פסטיבל הסרטים היהודיים דנבר קולורדו, ארה"ב, אוגוסט  .13

 .2001, צפון קרולינה, אוגוסט    RIVER RUNפסטיבל הסרטים הבינ"ל  .14

 ION AWARDVISדקות  30פרס ראשון לסרט הדוקומנטרי מעל 

 .2001פסטיבל הסרטים הבינ"ל טמקולה, קליפורניה, ארה"ב, ספטמבר  .15

 .עלה לגמר, 2001לוס אנג'לס, ארה"ב, ספטמבר  AFMAפסטיבל הסרטים הבינ"ל  .16

 .2001"ב, אוקטובר פסטיבל הסרטים הבינ"ל נורת המפטון, ארה .17

 .2001פסטיבל הסרטים היהודי, בוסטון, ארה"ב, נובמבר  .18

 .2001היהודי, לוס אנג'לס, ארה"ב,  נובמבר  פסטיבל הסרטים .19

 .2001"בעינה של האישה", פסטיבל סרטי נשים בינ"ל טורונטו קנדה, נובמבר  .20

 .2001פסטיבל הסרטים היהודי הבינ"ל בוושינגטון, דצמבר  .21

 .2001היהודי, פאלם ביץ', פלורידה, דצמבר  פסטיבל הסרטים .22

 .2001ידה, דצמבר פסטיבל הסרטים היהודי הבינ"ל במיאמי, פלור .23

 .2002פסטיבל הסרטים היהודי הארטפורד, קונטיקט, מרץ  .24



 .2002פסטיבל הסרטים היהודי סן דייגו, קליפורניה, פברואר  .25

 לה לגמרע, 2002בולדר, קולורדו, ינואר  MOONDANCEפסטיבל הסרטים  .26

 .2002בומבי הודו, פסטיבל בינ"ל לסרטים דוקומנטריים, פברואר  .27

זכה   .2002, טורינו איטליה, מרץ CINEMA DELLA DONNEלסרטי נשים הפסטיבל הבינ"ל  .28

 .בפרס חבר השופטים

 .2002פסטיבל הסרטים היהודי פאלם ספרינג, קליפורניה, ארה"ב, פברואר  .29

 .2002טנסי, מרץ פסטיבל הסרטים הבינ"ל נוקס וויל  .30

 .2002פסטיבל הסרטים הבינ"ל פאלם ביץ', פלורידה, אפריל  .31

 ,2002ם היהודי, סיאטל, אפריל פסטיבל הסרטי .32

 .2002אפריל  -פסטיבל הסרטים היהודי, ברצלונה ומדריד, ספרד, מרץ .33

 .2002פסטיבל הסרטים היהודי סולט לייק סיטי, יוטה, ארה"ב, אפריל  .34

 .2002קובר, קנדה, מאי פסטיבל הסרטים היהודי ונ .35

 .2002פסטיבל הסרטים היהודי מיסורי, ארה"ב, מאי  .36

 .2002היהודי מנדוצ'ינו, קליפורניה, מרץ  פסטיבל הסרטים .37

 2003פסטיבל הסרטים היהודי קלגארי קנדה ספטמבר  .38

 :יזיהווטל שידורי

 . 2001באפריל  26 -, יום העצמאות ה1הטלוויזיה הישראלית ערוץ 

 .2001בספטמבר  18 -, ראש השנה1אלית, ערוץ הטלוויזיה הישר

 .2002באפריל  17, יום העצמאות 2הטלוויזיה הישראלית ערוץ 

 . 2003הקרנות בימי שידורים  2  23ץ יזיה החינוכית ערוווהטל

                       2005מאי, מדובב לאיטלקית הטלוויזיה האיטלקית בכבלים           

 

 . 2003( דקות 55)  י,  ווידאואיש תעודה רטס ,שבעה על אימא  

 תחקיר, תסריט ובימוי.  :תרומתי לסרט   

 נות מיוחדותהקר 

 . 2003הקרנת בכורה פסטיבל הסרטים בחיפה, אוקטובר 

 .2003בנובמבר  3בכורה בירושלים, סינמטק ירושלים, 

 .2003בדצמבר  3אביב, -בכורה בתל אביב, סינמטק תל

  2004שדרות, נובמבר  הקרנה מיוחדת בסינמטק

 :הקרנות מיוחדות ליום האשה הבינלאומי

 .2004סינמטק ירושלים, פברואר 

 .2004סינמטק חיפה, פברואר 



 .2004אביב מרס -סינמטק תל

 הקרנות עם דיון אקדמי

 .2004אביב, מרס -אוניברסיטת תל,  הפורום הבינלאומי ללימודי נשים

 .2004פקולטה לאמנות, ינואר אביב, הקרנה  מיוחדת, ה-אוניברסיטת תל

 .2004ם, ירושלים מאי,  , כינוס בינלאומי על יהודים מגרמניה, משכנות שאנניהייקים

  2004הקרנה מיוחדת באוניברסיטת קולומביה, ניו יורק, דצמבר. 

 הקרנות בפסטיבלים 

   . 2003אוקטובר  פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה, .1

 

 .2004בקרקוב, מאי,  44 -פסטיבל הסרטים הבינלאומי ה .2

 פרס חבר השופטים על אינטימיות ורגישות.           

 

 .2004רטים הבינלאומי היהודי העשירי בברלין, יוני, פסטיבל הס .3

 

 . 2004פסטיבל הסרטים הבינלאומי בשנחאי, סין,  יוני,  .4

 .2004פסטיבל הסרטים הבינלאומי בפאלם ביץ', פלורידה, ארה"ב, דצמבר,  .5

 .2004וינצ'י, באורגון ארה"ב, יולי, -רטים הבינלאומי דהפסטיבל הס .6

 .2004א, באטלנטה ג'ורג'יה, ארה"ב, דצמבר פסטיבל הסרטים הבינלאומי, רומ .7
 

 2004.פסטיבל הסרטים היהודי בבוסטון, ארה"ב נובמבר  .8
 

 2004. , גרמניה  אוקטגבנוי ברנדנבורהבינ"ל, "דוקומנטארט"  פסטיבל הסרטים הדוקומנטרים .9
 ס שני ) מצורפת הנמקת השופטים( פר

 
 . 2004פסטיבל הסרטים היהודי בוורשה, פולין, נובמבר  .10
 

 .2004פסטיבל הסרטים היהודי בוושינגטון, ארה"ב, דצמבר  .11
  

 .2005פסטיבל הסרטים הבינ"ל מדיסון, ויסקונסין, מרץ   12     
 

  2005., קליפורניה פברואר ודייג-פסטיבל הסרטים היהודי בסן   13     
 

 .2004פסטיבל הסרטים היהודי בקלגרי, קנדה, דצמבר  .12
 

 . 2004איסטנבול, דצמבר   TURSAKבינ"ל פסטיבל הסרטים ה.  15     
 

 . 2004, דצמבר  סרביהבלגרד  ב.  פסטיבל הסרטים הבינ"ל 16     
 באומנותיות ואינטימיות. תרבות פרס חבר השופטים על תיעוד            

 
 .   2005סטיבל הסרטים היהודי באטלנטה גו'רגיה ינואר . פ17     

 



 . 2005ן, ארה"ב מרץ  במיי פסטיבל הסרטים היהודי. 18
 
 
 

 יזיהווטל שידורי
 מיועדות שמונה הקרנות נוספות.   2004בספטמבר  8* הוקרן בערוץ 

 .        2004  4דצמבר   8* שידור חוזר,  בערוץ        

  2004 11חנוכה, דצמבר  8בערוץ  שידור חוזר,  *       

  2005-7פעמים במהלך  4דוקו ושודר  –*  נקנה כחלון שני לשידור ביאס        

 

 סרטו של דן קציר 2006דקות(  78) אהבה רויפס -שאטרון האידיית-אישה אגדה

 הפקה  –תרומתי לסרט 

 הקרנות: 

 מיוחדות: 

 בכורה פסטיבל הסרטים הבינ"ל  ירושלים 2005

 פסטיבל הסרטים היהודי הבינ"ל סאן פרנציסקו 2006

 יה פסטיבל הסרטם הבינ"ל אטלנטה גורג        

 פסטיבל הסרטים היהודי טוסון אריזונה        

 פסטיבל סרטים בינ" לוס אנגלס        

 פסטיבל הסרטים היהודי סאן דיגו  2007

 פסטיבל הסרטים הבינ"ל פאלם ביץ פלורידה        

 יבל הסרטים היהודי לוס אנגלספסט       

 פסטיבל הסרטים היהודי דטרויט        

 מישגאן  אוניברסיטת       

 מרכז תרבות יידיש ליד בוסטון       

 

 הקרנה בבית קולנוע לב דוקו 

 דצמבר   2007

 

 מפיקהדקות ( סרטו של גדי קביאטק. תרומתי לסרט :  50)"עכשיו אני חופשיה 

 הקרנות מיוחדות: 

 בכורה פסטיבל הסרטים הבינ"ל דוק אביב בתל אביב 2006

 בלגראד , סרביה –סרטים אתניים הבינ"ל לפסטיבל  2006

 ) פתח את הפסטיבל(  MSUאוניברסיטת מישגאן ישראלי בפסטיבל  2007

 פסטיבל בינ"ל דנמרק  2007

 שידורי טלוויזיה 



 23מרס, לרגל יום האישה הבינ"ל הטלוויזיה החינוכית ערוץ  2007

 

 דקות(  60מאבקן של נשות הכותל לחופש פולחן ושוויון בישראל. ), קול באישה תפילה

 רומתי לסרט: תסריט הפקה ובימוית

 הקרנות מיוחדות

 פסטיבל הסרטים הבינ"ל דוק אביב בתל אביב 2007

 סינמטק ת"א ) לרגל יום ירושלים(  2007

 סינמטק ראש פינה        

 סינמטק חיפה       

 סינמטק ירושלים       

 ספרד –הפסטיבל הבינ"ל בוואלאדוליד  2007

 הודו  הפסטיבל הבינ"ל אינדור 2008

 פאלם ביץ' פלורידההפסטיבל הבינ"ל  2008

 סאן פרנציסקו –הפסטיבל היהודי  2008

 לוס אנג'לס, וניו יורק–הפסטיבל הישראלי  2008

 אוניברסיטת מישגאן–הפסטיבל הישראלי  2008

 ל היהודי נאשוויל טנסי הפסטיב 2008

 הפסטיבל היהודי לוס אנג'לס 2008

 קליפורניה -גודיא-הפסטיבל היהודי סאן 2009

 הפסטיבל היהודי קולמבוס אוהיו 2009

 הקרנות נוספות רבות באוניברסיטאות ובבתי כנסת. 

 

 שידורי טלוויזיה 

 98בלווין  25הטלוויזיה הקהילתית בכבלים ערוץ   2007

 

 
 דרמטיים: תסריטים ב. 
 

 . 1988, אנגלית, באורך מלא,  בקבוק הדמעות .1

 עשיתי במשך שנתיים. מבוסס על תחקיר היסטורי עמוק ש

. נתקבל מענק לפיתוח התסריט 1991דוקודרמה בשיתוף עם עליזה אולמרט,   לא לבד, .2

 מהמועצה הלאומית לתרבות ואומנות.



סריט באנגלית( , עבור )ת  , מליסנדה מלכת ירושלים הצלבנית –הטבעת היא שלי  .3

. נמכר 1993, דקות 90"אלדאן", חברת הפקה צרפתית. הושלם פרק ראשון באורך מלא 

 שנים.   3הצרפתית."  מבוסס על מחקר היסטורי מקיף שעשיתי במשך  2ל"אנטנה 

 
 סרטים תיעודיים קצרים שהופקו עבור מוסדות חינוך ותרבות ג.    

 
דקות( הופק עבור קרן פורד,  26פגשים בין ילדים יהודיים וערבים, וידיאו ), סרט מעקב על מבואו ניפגש     

1991. 
 תרומתי לסרט:   תסריט,  הפקה ובימוי         

 הקרנות:  
 הקרנה מיוחדת של הסרט  במכללה לחינוך וסמינר הקיבוצים. 1991

 
 

ור מוזיאון ארצות המקרא הופק עב. 1992דקות(,   7וידיאו )  ,מוזיאון ארצות המקרא בירושלים     
  .בירושלים

 תרומתי לסרט:  בימוי          
 ת הקרנות: סרט תדמי 

 
דקות(. נעשה עבור תערוכה באותו שם והיה חלק ממנה.במוזיאון  13ווידאו ), ירושלים בחומר וברוח    

 .  1993ארץ ישראל תל אביב   נובמבר 
 :   תסריט,  הפקה ובימויתרומתי לסרט          
 : הקרנות 
 התערוכה  הקרנה חגיגית של הסרט  במוזיאון ארץ ישראל, ת"א, לרגל פתיחת 1993        
 "ירושלים בחומר וברוח".        
  :טלוויזיהשידורי  

 . 33החינוכית בערוץ  טלוויזיההסרט הוקרן  ב
  

 1996עבור מרכז המבקרים בחצר כינרת. דקות( 16)וידאו כנרת מחלונה של רחל 
 ומתי: בימוי תסריט והפקה בפועל. תר
 
 
 

 מכללת בית ברלהקהילתי של  טלוויזיהד.  סרטים אשר הופקו עבור ה
  

 דקות( 10, סרט על אמנות מחול עממית נדירה )קטקלי( בדרום הודו, וידיאו ) רגע בהודו .1

  .2001 -ב YES -שודר בערוץ הקהילתי וב     
   

הקהילתית של המכללה לכבוד יום האישה  טלוויזיהרן בוקדקות,   20ווידיאו,   "אישה מנכ"ל" .2
 2004ם ארצי של "נשים מדברות" יוני , וכן ביום שידורי2004הבינ"ל, מרץ 

 
 

. הסרט שודר  דקות( 25סרט מעקב אחר ילדים עם ליקויי התפתחות קשים, וידיאו )  קשה לי לבחור .3
 .1999בערוץ הקהילתי בשנת 

 של חינוך מיוחד בירושלים.הסרט  הוצג בכנס השנתי   1999

 

נכויות התפתחותיות קשות מבית איזי סרט מעקב על  על פרויקט שילוב של ילדים בעלי  כולנו חברים .4
 דקות(     16שפירא, עם ילדים רגילים מחטיבה מעירה של בי"ס ביל"ו ברעננה.  וידיאו )

 .2002שודר בערוץ הקהילתי, מרץ      



 
עם ד"ר מרדכי נאור, שלוש תוכניות: אנדרטאות תש"ח ומשמעותן בנוף, , בשיתוף שתי דקות מהבית. 5

 ין. ור סבא, בי"ס בהרצליה. חברת החשמל בת"א. שודר בערוץ הקהילתי ובלובית הקברות הישן בכפ
 דקות  20אנדרטאות מיוחדות –.   מול הים בת"א 

 
 ר בערוץ הקהילתי והוקרן ברהט. שוד 2005דקות( 40ווידאו ) הכשרת ספרנים למגזר הבדואי ,  -. מכתבה6
  
                   בוגרי המכללה האקדמית בית ברל יוקרן בטכס  עלדקות(    20) , בוגרים לאורך הדרך . בהפקה: 7    

 תרומתי לסרט: הפקה ובימוי  2007הענקת התארים ביוני         
 

 ומתי לסרט תסריט הפקה ובימוידקות ( תר 30) -סולניםסדנת כנרים  -צההצ-קשת אילון .8     
 2007יוני          

 
 

 סרטים.  7דקות יש  20)המדרשה( כל סרט לפחות  – לאומנותתערוכות הבוגרים של בי"ס .  9    
 תרומתי : הפקה , ובחלק גם בימוי, ותסריט. בשיתוף עם גדי קביאטק.            
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