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 של המופת יצירות
 הקולנועית קומדיהה

 יו חייו וסודות – צ'רלי צ'פלין

, הכובע, השפם וההליכה המיוחדים שלו, היו ל קרטיו. המפיק ואף הלחין את המוסיקה לסהוא ביים, שיחק, כתב, ערך, ה
יותר. הוא ציווה  ה, אלא גם לקולנוע בכלל. עם זאת, ככל שנעשה מפורסם יותר הפך למסתורישם נרדף לא רק לקומדי

שנה נתגלה ארגז   25את, לפני י שלא יגלו כיצד הוא עובד. עם זחומרי הגלם של סרטיו כשסיים לצלמם כד לשרוף את כל 
סרטים ששכח להשמיד ששופכים אור על חלק מסודותיו. מי היה האיש שידע לגרום לאנשים בכל העולם  המעץ ובו כ

והתעקש להמשיך ליצור  5להופיע בגיל  יר צ`ארלס ספנסר צ`פלין, שהחלגש? זהו סיפורו המופלא של סלצחוק ולהתר
 .בררטים אילמים גם בתקופת הסרט המדס
  

 ים רשהזמר הגדולים של המאה העמחזות 
הרצאה מוסיקלית שתוגדש לז'אנר הסרטים המוסיקלים ומחזות הזמר הטובים בעולם והסיפורים מאחוריהן. בשירה 

מפיקים" של מל  ריה של הז'אנר ונגלה בין השאר, איך "הנעצור בתחנות המצחיקות בהסטו וריקוד )כמה שהמרצה יצליח(
? כיצד הופק "גברתי הנאווה" עם שני זייפנים בתפקידים ייל תקציב למחזמר המצליח ביותר בברודווברוקס הפך מסרט ד

פרד אסתר וג'ין קלי זכה  יך הז'אנר שהגיע לשיאו בימיהראשיים? על הסרט הראשון שהתחיל לדבר בגלל טעות וא
 .פארודיות על הארי פוטריה מחודשת בקומדיות כמו "סאות'פארק" ולתחי

 

 פיים. ק שג'אז, הומור יהודי ומ –די אלן כמו וולחשוב 

יצר קומדיות. מאז, במשך יותר   16שחקן היהודי, וודי אלן שכבר בגיל -במאי-ערב בו ננסה ניכנס לראשו הפרוע של הכותב
המציא שיטות חדשות להצחקת מצא זמן לבקר את הפסיכולוג שלו. הוא  ליח לייצר סרט חדש כל שנה וגםשנה, הצ 45-מ

ל העולם. על יחסו האמבילנטי לישראל והשפעתו היום יומית על כבוהשתמש בהומור יהודי כדי להפוך אהוב הקהל 
גם היום  ל האיש המצחיק עד דמעות הזה שננסה להבין איך פועל מוחו שיוקרנו קטעים נדירים ו תרבותנו. במהלך האירוע

 .1960אז תיבה ולא החליף את דגם משקפיו מממשיך לכתוב תסריטים במכונת כ
 

 ב ה השחקן בעל לב הז –דני קיי 
הרצאה וסרט מצחיקים במיוחד שיוקדשו לקומיקאי האגדי, שבכלל רצה להיות רופא   לרגל מאה שנים להולדתו של דני קיי,

הבמה לקול צחוקו של  ופעותיו כרקדן איבד שיווי משקל ונפל מפו אותו להפוך לשחקן. באחת מהכשיגדל, אך הוריו דח
מלבד שליטתו בריקוד, שירה ופנטומימה הוא הפך את   . יה הפכה לחלק מהמופע וקיי הפך לקומיקאהקהל. הנפיל

ראל מספר פעמים ואף ניצח על  היה גאה ביהודותו, ביקר בישההצחקה לשליחות והיה פעיל למען ילדים ובארגון יוניצף, 
   .וא תוויםתזמורת הפילהרמונית למרות שלא ידע לקרה
 

 הוא והיא בקולנוע  –שה יפה" מ"אורות הכרך" ל"א
הוא מוסד נפלא, אבל מי רוצה לחיות במוסד?" אמר הקומיקאי גראוצ'ו מרקס. במפגש סוחף ומלא הומור ואין שימוסד הנ"

מים טעים",  ם הקולנוע; מ"כשהארי פגש את סאלי" ל"חכפי שהוא בא לידי ביטוי בעול יסופר על ההבדל בין נשים לגברים
לא נרצה להיפרד? איך נראית הסצנה הרומנטית  יפה". מדוע לעולם לא נסתדר ובכל זאת מ"אורות הכרך" ל"אשה 

ל וודי אלן, ג'וליה בעולם האמיתי שלנו? בעזרת שהראשונה בקולנוע? ולמה דמויות מהסרטים לא היו שורדות יום אחד 
 כה, אהבה והבדלים בחשיבה. יצ'רד גיר ומרילין מונרו, נדבר על משירוברטס, ר

 
 מרילין מונרו – הסיפור האמיתי 

אנשים מכירים את דמותה למרות שלא צפו בסרטיה. היא הפכה לסמל של שלמות נשית ונותרה חידה בעיניי רבים.  
בעודה עוברת מבית יתומים אחד לאחר הצליחה לשנות את תדמיתה, צבעה את שיערה לבלונדיני, קראה מאות ספרים 
וביוגרפיות כדי להשלים את השכלתה תוך תקווה שיום אחד תוכל לנטוש את התדמית של הבלונדינית התמימה. הקימה 

  אפוף מסתורין חברת הפקה משלה ואף התגיירה. מותה נותר מסתורי עד היום
 

 ל הקולנועהמשפחה הראשונה ש –האחים מרקס 
, ועוד אחד ת, אחיו האילם שחבש פיאה מתולתלסיגר משקפיים גבות ושפם מצוייר אדם עםמפגש זה נחשוף איך 

טא איטלקי, הפכו לחבורת הקומיקאים שהביאה הנונסנס הסלפסטיק והטירוף בקולנוע  במשלמרות שהיה אחיהם דיבר ב
 גראוצ'יו וזפו.  היום. הסיפור המלא של צ'יקו הארפו לשיאים שלא נשברו עד

 
 שר בגשם   –ג'ין קלי 

מדיות וקהפך את הריקוד לחלק בלתי נפרד מהש ילק ין'ג במאי ורקדן זוכה האוסקר  חייו ויצירתו של השחקן, סיפור
צד התמודד עם החליפה הרטובה שהתכווצה עליו בצילומי "שיר אשיר בגשם"? איך הגשים חלום המוסיקליות בהן כיכב. כי

לשיעורי ריקוד?. סיפורו  תפרסם כל כך למרות שאחיו היה זה שהלך ומדוע ה רי?'הצמד תום וג כבר מרי הע'ג ורקד עם
 וקרמיט הצפרדע.  סינטרה קפרנ ד עםן של ענק הבידור שהספיק לרקו הלא יאמ
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 הומור יהודי: "ביידיש זה נשמע יותר טוב" 
ב דרך האחים . מדג'יגן ושומכר וטוביה החולבני משפחות מהגרים יהודים הפכו את מוצאם למנוע של יצירת קומדיות

איך צוחקים על  ין בין הומור נשכני לפוליטקלי קורקט. פלד, כולם שומרים על האיזון העדמרקס, מל ברוקס ועד לסיינ
 ומתי האמא היהודייה תשחרר כבר את הילד שלה? יהודים מבלי להיחשב אנטישמים?

 
 פגש את עולם הקומדיהכשהארי  – קריסטל בילי

ספיק  ה המיתולוגית "בועות", השף בסדרמאז שנח .קריסטל בילי  המבריק י היהודישתוקדש לקומיקאהרצאה מצחיקה 
". הפך לסטנדאפיסט בואו נדבר על זה" ועד "הנסיכה הקסומהש את סאלי", דרך "גפלככב בעשרות קומדיות, מ"כשהארי  

   =מצליח והנחה באופן סדרתי את טקס האוסקר. 
 

 בעולםסיפורן של הנשים המצחיקות  – נשים בקומדיה 
איות קי . במאה העשרים נפרץ המחסום ונשים קומבתיאטרון וגברים גילמו את דמותןבימים עברו נשים לא הורשו לשחק 

ה האמריקנית? מי יצרו כמה מהקומדיות האהובות ביותר. כיצד הצליחה לוסיל בול ליצור את הסיטקום המצליח בהיסטורי
רול ברנט ועד טינה ש ההומור המיוחד של ברברה סטרייסנד וקיסטית הראשונה בהיסטוריה? מחו היא באמת הסטנדאפ

 ברמן.  פיי ושרה סיל
 

 מצ'פלין ועד הארטיסט - תור הזהב של הקומדיה האילמת 
בהרצאה סוחפת ומרגשת אתם מוזמנים לחזור לימי הקומדיות האילמות, לימים שבין הקהל למסך ישבה תזמורת וכוכב 

צחיק לה  ר קיטון, לורל והארדי ואחריםקומיקאים כמו הרולד לויד, באסט הצליחוביצע את הפעלולים בעצמו. איך הסרט 
הקומדיה הראשונה בעולם עדיין  ה קרב עוגות הקצפת הגדול בהיסטוריה? והאםארמליונים מבלי להשמיע קול? איך נ

 . וצי הקומדיה של המאה הקודמתעים קומיקאים בני זמננו מחלמצחיקה? מפתיע לגלות עד כמה מושפ
 

 ם ומה שביניהם , קומיקאיחברי כנסת -סאטירה פוליטית בקולנוע 

ים הפכו  ת הממשל. לעתים מיטשטשים הגבולות כשקומיקאוכה, סאטירה הייתה אבן בוחן לאין העתיקמאז יוו
  שש החיוור ועד החרצופים ו"ארץלפוליטיקאים ולהפך. על הומור, הון ושלטון, מ"כן, אדוני השר" דרך "ניקוי ראש" והג

ביקשה להשתתף לכתוב פרק לסדרה "כן   די השלטון ומה קרה שמרגרת תאצ'ר נהדרת". מה קורה כסאטירה ממומנת על י
 ני ראש הממשלה". ודא
 

 השמן והרזה – לורל והארדי
י, הלא הם "השמן מוחם הפרוע של סטן לורל הבריטי ואוליבר הארדי האמריקנ מסע אל תוך -והארדי  צדעה ללורל ה

  107כשהם משאירים אחריהם  ומים של סרט ולא נפרדו כל חייהםלוגיים. השניים נפגשו במקרה על סט צילוהרזה" המיתו
וארוכים, אילמים ומדברים כשהניגוד בין הארדי )השמן( שחושב שהוא שולט במצב לבין לורל )הרזה( חסר  םיסרטים, קצר

 .ת מאות מליוני מעריצים ברחבי העולםן הרס וחורבן שהצחיקו עד דמעוהוביל למצבים קומיים וכמוב הבטחון
 

 הולנוע במלחמת העולם השנייחזית הק  –שנלחמו בנאצים   הסרטים
ביותר בעולם והאיש המצחיק ביותר בעולם חולקים  הגדול ן אמר לו פעם: "כמה אירוני שהפאשיסטי צ'פלילרחבר של צ' 

חמת א דופן נפגוש בקומדיות שנוצרו בזמן מלבמפגש יוצ .הגדול" "הדיקטטור שפם". כך נולד הרעיון לסרט אותו את
איזה  נגלה ה רגישה ועדיין מאוד מצחיקה. רורס ובקומיקאים שהצליחו לגעת בנושא בצהעולם השנייה משני צידי המת

הם? ואיך הצליחו יכו להופיע חירף הסכנה לחייבדיחות סיפרו ברחוב הכבוש תחת השלטון הנאצי? מי הקומיקאים שהמש
 י, להתגייס למאבקלים של התקופה, מג'ק בני ועד באגס באנהגדו השחקנים

 
 הקומדיה"מלך ללמוד מ" –ג'רי לואיס 

בזכות הומור הסלפסטיק שלו בכל   אמריקני שהתפרסם-השחקן מפיק ובמאי הקולנוע היהודי והמרגש של סיפורו המצחיק
מתוכם כשהוא  12 רטי קולנוע ובייםביותר מארבעים ס מרטין והשתתףרחבי העולם. הוא החל דרכו כשותפו של דין 

. לואיס ים כתרומה לסובלים מניוון שריריםרלאת פירסומו ניצל לגיוס מיליארדי דו  .ה קולנועיתא שיטות חדשות לעשייממצי
 .בית ספר לקולנוע עבור וודי אלן, סטיבן ספילברג ועוד רבים היווה

 
 ל אמריקההגששים ש –אבוט וקוסטלו 

ולם. השניים החלו סטלו, שהצחיקו מליונים ברחבי העצמד הקומיקאים האגדי, באד אבוט ולו קופגש מיוחד שיוקדש למ
ומשם המשיכו לתכניות רדיו, סדרת טלויזיה ועשרות קומדיות קולנועיות בהן כיכבו. ג'רי סיינפלד   להופיע יחד על הבמה

  אשון?" נבחר על ידי מגזין "טיים" בתור. המערכון המבריק שלהם "מי ברהם השפעה עצומה על עבודותיוסיפר שהיתה ל
 ם. המערכון הטוב ביותר במאה העשרי
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 אבןה הפעלולן בעל פני   –באסטר קיטון 
רוע יוצא דופן בו ברגע שתיסגר דלת האולם ניזרק כולנו לתקופה בה שוברי הקופות בקולנוע היו קומדיות אילמות, פס יא

ילו פעם אחת. באסטר קיטון ע את כל הפעלולים בעצמו ולא חייך אפתזמורת חיה והכוכב הראשי ביצ הקול נוגן על ידי 
פך את הנפילה והלוליינות לאומנות. האגדה מספרת שכשהיה בן חצי שנה הגם היום לקומיקאי גאון וחלוץ קולנוע שנחשב 

שוטרים  200באסטר". גם כשרדפו אחריו ו הקוסם הודיני את הכינוי "התגלגל במורד המדרגות ללא פגע וכך נתן ל
ידי איגוד   לורסמים שלו. הקומדיה "הגנרל" הוכרזה עהצליח לשמור על "פני האבן" המפ וכשהתמוטטו עליו מבנים שלמים

 ה.בהיסטורי הסרטים החשובים הסרטים האמריקני כאחת 
 

 קורע מצחוק וקורע לב  -דר ג'ין וייל

"ווילי וונקה",  בהוליווד. הילדים מכירים אותו בתור צירתו של אחד האנשים המצחיקיםהרצאה מצחיקה אודות סיפור חייו וי
וק מהיטלר. מהפרוייקטים שלו עם מל ברוקס שהביאו אותו חבאדום, הוא ניהל רומן עם כיבשה ועשה צהוריהם מ"האשה 

ל וגרייס  די אלן, והופעה בווירד פריור, האריסון פורד, וופעמיים למועמדות לאוסקר, דרך שיתופי הפעולה עם ריצ'א
 שזיכתה אותו בפרס האמי.

 
 ע של הקולנולדי הפלא י

הופיעה ב"קוסם מארץ   16ט בגיל חודשיים וכשהיתה בת גארלנד הצטלמה לסר, ג'ודי 3רטים בגיל שירלי טמפל הופיע בס
לתי נשכח, אלביס פרסלי היה נער עני כשהחליטו לצלם אותו מהמתניים למעלה כי תנועותיו היו בוטות מידי ועוד.  עוץ" הב

 כורות עתק  ומשם המשיכו לבית הספר. התרבותי, הרוויחו משאת עולמנו  על מי שעצבובמפגש סוחף ומרגש יסופר 
 

 עכשווית מדיהוק
 של כל הזמנים הגדוליםהפולחן  סרטי

שקרים על פיקאסו"  1001פע האימים של רוקי", ו"וססים על סיפורים אמיתיים, "מוב"ביג לבובסקי, ו"מבצע סבתא" מ
  מורים להגיע למסך הקולנוע.לל לא היו אעליון" נגנזו ובכ ו"בראיין כוכבהפכו מסרט תמים לפסטיבל שלם, "טיסה נעימה" 

, לפעמים חמושים באביזרים,  םאלה ממשיכות לגרום לקהל לצפות בהן עשרות ומאות פעמי ובכל זאת, קומדיות נצחיות
הימים מאחורי הסיפורים המד תלבושות ואינסוף ציטוטים. בהרצאה מפתיעה יסקור במאי הקומדיות אלון גור אריה את

 אגדה קולנועית בפני עצמה.  –, כולל "הנסיכה הקסומה" שהפכו לאגדהכמה מסרטי הפולחן 
 

 הומור בריטי והתוכי המת  -מונטי פייתון  
סטודנטים  יסופר איך הפכו שנים. בערב  45 חוגגת בימים אלה ממש, אשר ,"מונטי פיייתון" לחבורת שמפגש שיוקד 

קרקס  לצלם סדרה בשם "ה  BBC-ת היך שיכנעו אא המפורסמת בעולם,הקומיקאים  צתלמשפטים, ספרות ורפואה לקבו
את "בראיין כוכב עליון"? הערב ילווה  הוע התנגדו הסקוטים לצילומי "הגביע הקדוש" ומדוע החרימה הכנסייהמעופף"? מד

  .וויזיציה הספרדיתלא מצפה לאינקתם מגיעים, זיכרו, איש בקטעי וידאו נדירים וככל הנראה בציטוטים מכיוון הקהל. וכשא
 

 מן בזקומדיות נוסעות  –עתיד" "בחזרה ל
מוודי אלן עד   רבים הצליחו לנסוע בזמן; אירוע יוצא דופן של יוקדש לז'אנר קומדיות נסיעה בזמן. מסתבר שכוכבי קומדיות

י רבים מהטובות ד" נחשבת בעינלעתי ס ועד רוברטו בניני. טרילוגיית "בחזרהוויליאם שטנר/קפטן קירק, מלואי דה פינ
צפות בסרטים שוב ושוב, מבלי לשים לב, חלפו  ריצים בכל העולם ממשיכים לע הקולנוע. ובינתיים, כשמעמצליחות שידוה

 ." לעתיד ם. נקדיש מקום לסיפורים, ההתחכמויות והסודות מאחורי הקלעים של "בחזרהישנ 27להן 
 

 החיפושיותל הצד המצחיק ש – בקולנוע! תולדות הביטלס
פעות, ראיונות וסרטים לא מעט רגעים קומיים: בהו עת המופלאים מליברפול יצרוה אותם, ארבבד המוסיקה שפרסמלמ

ו"צוללת צהובה" )שהופק ברבע מהזמן המתוכנן מחשש שהשירים בו יתיישנו והקהל   ,"HELP" ,"כמו "לילה של יום מפרך
של הלהקה הגדולה ם המצחיקים גור אריה על הרגעיזה יספר אלון לא ירצה לשמוע אותם שוב(. בספיישל מוסיקלי 

 באמת מת? ילשאלה האם פול מקרטנ אתה. ואולי תקבלו סוף סוף תשובהועל הפרודיות שנולדו בהשר בהיסטוריה
 

 כשדיסני פגש את סטיב ג'ובס  –פיקסאר 
  1984-צר הראשון ב קה את סרטה הקכולו לתולדות האנימציה הממוחשבת דרך החלוצה בתחום, חברת "פיקסאר" שהפי 

שיכה לשלב בין קומדיה לטכנולוגיה ושינתה את ר" כעשור לאחר מכן ומאז ממרוך הראשון "צעצוע של סיפוואת סרטה הא
נו צופים בסרטי אנימציה בקולנוע. במהלך האירוע ננסה להבין מה עבר בראשם של אנשי פיקסאר בזמן אהדרך בה 

ל הסיפורים שמאחורי הקלעים שסופרו כמה מלהתגלגל מצחוק וי קהל בכל העולםסרטים שגרמו ל הפקת כמה שמה
הפכה ללוגו של החברה? ולאן שנימציה הראשון בתלת מימד? מניין הגיעה מנורת השולחן יצירתם. איך נראה סרט הא

 ממשיכים מכאן? 
 

  90/  80שנות ה בחזרה לערב 
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המונית   היפנוזה יעבור הקהל ם והתשעים, במהלכול שנות השמוניערב סגידה לתכניות הטלוויזיה והסרטים הנוסטלגים ש
רגע עם  , ור ריינג'רסופא הדרדסים,  ואמא שלו, מרקו יפורים האמיתיים מאחוריקופת הילדות. אז ייחשפו הסויוחזר לת

י ושירה נגלה את הגרסאות הלא מצונזרות של אגדות הילדים מסרטי דיסנ ועוד.   הרובוטריקים, רחוב סומסום, דודלי
 .גיל הזה וזהוויכול להיות שנשאיר אתכם בטלוויזיה.  ר של פתיחי תכניותבציבו

 
 

 החיים על פי הומר   –משפחת סימפסון 
משפחה שהתחילה סיפור תולדות ההומר.  חוכמת החיים שלימפסון", הסדרה, הסרט וס שיוקדש כולו ל"משפחת אירוע

של ברים לפרסומות מעאיך סדרת ני עצמה. תרבות בפוהפכה ל תיקניהאמר השמרנות והצביעותנגד  תחתרני כפרובוקציה
י האנשים האמתיים  מספין אוף עתידני בשם "פיוצ'רמה"?. הקומית הארוכה בהסטוריה עם סדרה נינג הפכה למאט גראו

  ?איך הסתבכו יוצרי הסדרה עם שלטון בוש האב ועידכנו את מילון אוקספורד  בי ספרינגפילד?עליהם מבוססים תוש
 

 יידיש  האינדיאני שידבר –מל ברוקס 
עצמו כשהם מוכנים:  שגם אוהב לצפות בסרטים של חקןש -קומיקאי -תמלילן -מלחין-תסריטאי  -ה שתוקדש לבמאיהרצא

ל", "אוכפים לוהטים", "ההיסטוריה המטורפת של העולם", "המפיקים", "פרנקנשטיין הצעיר"  רוקס! יוצר "שיגעון בחלבמל 
אומנותיים זיכה אותו בפרס יה קצרצר ש"ירד" על סרטים אנימצ  שסרט חרי ולם הקולנוע אברוקס הגיע לע .ועוד רבים

 ים נדירים מיצירותיו.  עהאוסקר. במהלך המפגש יסופר סיפורו המפתיע ויוקרנו קט
 

 לזכות באוסקר עם מצלמה ביתית  -וביג לבובסקי האחים כהן 
ם לסרטים קלאסיים בכיכוב מים חידושיבתור ילדים היו מצלן כהן, שכבר  מפגש שיוקדש כולו לצמד האחים ג'ואל ואית

לקרוא  " ,"דולה", "בייבי אריזונהיאו לעולם קומדיות שנונות ומתוחכמות כמו "הקפיצה הגריהם לשכונה. בין סרטיהם הבחב
כבודו כים כל שנה לולשרוף", "רציחות פשוטות" וכמובן את "ביג לבובסקי" שהפך לסרט פולחן שכולל פסטיבלים שנער

ונלמד על המנועים המרתקים בין מי הם בדיוק האחים כהן העולם. במהלך המפגש ננסה להינג ברחבי באולמות באול
 אוסקר.מאחורי יצירותיהם זוכות ה

 
 הילד הרע של הוליווד  –סשה ברון כהן 

כר לעולם יותר  שמו רון כהן,מפגש מיוחד שיוקדש לקומיקאי הבריטי זוכה גלובוס הזהב ומעורר המהומות, סשה ב
שליט וואדיה, )וזה רק בינתיים(. כהן, שהיה   , ברונו, והגנרל אלאדין ג'י עלי  כתב האנטישמי מקזחסטן,ה -בוראט  בתור

קלטת בה הוא מציע את עצמו כמגיש טלוויזיה אלבני בשם   BBC-להיסטוריה באוניברסיטת קיימברידג', שלח לסטודנט 
דוע סרטיו ת מי הצחיק ואת מי הרגיז? מרוע נגלה אבמהלך האי ל בוראט.המשך דמותו שקריסטו, ממנו התפתחה ב

 סרטומזמינים אתכם למפגש ממש מגניב? צריך לשאול שלוש שאלות כש בעברית שוטפת? ולמה תמיד כוללים מונולוגים
לרב מכר  חוסיין שהיה "הדיקטטור" מבוסס על ספר, רק שהפעם מדובר ב"זאביבאח והמלך" מאת הרודן העיראקי סדאם 

 עותק. ישים סנט לנמכר בחמ –
 

 ולם החבובות ששינו את הע
)מיס פיגי(. סיפורם של השניים  שיוקדש כולו לצמד המצחיק עד דמעות ג'ים הנסון )קרמיט( ופרנק אוז   מפגש מרתק

לה בישראל  גלגל לסדרת המופת זוכת האמי "החבובות" שזכתה להצלחה גדומתחיל בפרסומת דלת תקציב לקפה ומת
קולנוע שהגיעו  בות הפרועות שאהבנו וסרטי הומור השנון והמתוחכם של הבולהיזכר בה עולם כולו. זה הזמןוב

נדירים ויסופרו הסיפורים שמאחוריהם. זו ההזדמנות לברר מניין הגיע השף   בעקבותיהם. במהלך המפגש יוקרנו קטעים
יגי? ואיך נראתה ט עם מיס פ'ון התעקש לשיר דואמדוע אלטון גדמות בחבובות? השוודי? מי הישראלי שהיווה השראה ל

 מותו הפתאומי מחיידק אלים?. כו הבובות לג'ים הנסון אחריהלוויה שער
  

 יה הקולנועיתהפרוד תולדות -סודי ביותר 
לוגיית מהפרודיה הראשונה ביקום, דרך סרטיו של מל ברוקס המופלא ועד לטיסה נעימה, סודי ביותר, סרט מטוגן וטרי

. חלק מהמפגש  נטים שהקימו תיאטרון חובביםם צוקר שהחלו את דרכם כסטודל ידי האחימת מצחוק שנוצרו ע האקדח
שלו   שלמעשה החל את הקריירה ז'אנר הפרודיות המטורפות,  של יות הסמללבן השיער שהפך לה נילסן, יוקדש ללסלי

רציני מידי".  הוא נראה " ון שתמיד אמרו לו שיד קומי מכיוהצליח לקבל תפקשנה לא  30אחרי שבמשך  53כקומיקאי בגיל 
קומיקאי והפכה ו לתפקיד הרופא בקומדיה "טיסה נעימה" שפרסמה אותו כיני מידי זה בדיוק מה שחיפשלמזלו שחקן רצ

 אותו לכוכב בסרטי הפרודיה מהמטורפים שידע הקולנוע. 
  

 קולנוע על קולנוע –קוונטין טרנטינו 
ינו, שעזב את בית הספר סריטאי ומפיק, קוונטין טרנטתל הבמאי, חייו וחוש ההומור שוקדש לסיפור מפגש חד פעמי שי

הראשון שלו "רוצחים מלידה" להוליווד. סרטיו ידועים ועבד בספריית וידאו עד שהצליח למכור את התסריט  16 בגיל
פגש ננסה באלימות. במהלך המ וש הומוריסטייצות בזמן ושימבדיאלוגים שנונים, ציטוטים מעולם הקולנוע והמוסיקה, קפ

"להרוג את ביל", "ממזרים חסרי כבוד" ואחרים? לסיום  ו כשיצר את "כלבי אשמורת", הבין מה עבר בראש של טרנטינל
 יוקרן עותק חדש של סרט הפולחן סרט הפולחן זוכה האוסקר "ספרות זולה" שהוכרז ע"י מכון הסרטים האמריקני כאחד

 .ריהטובים בהיסטוממאה הסרטים ה
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 ארקר וסטון סאות'פארק, פ
,  , יוצרי "סאות' פארק" ו"טים אמריקה", "ביסקטבול" ועוד צמד טריי פארקר ומאט סטוןפגש יוצא דופן זה יוקדש למ

ה שהצליחו תוך עשור וחצי להגדיר מחדש את גבולות המותר והאסור בקומדיה כשהם שוברים את המוסכמות בטלוויזי
כמה פעמים ? סון להסמיקיד דברים שגרמו למשפחת סימפהצליחו להגשקרטמן סטן וקייל  לנוע. איך זהואת הקופות בקו

גדול   –ם שמזמינים אתכם לסרט? סרטם "סאות' פארק  אפשר להרוג את קני? ולמה צריך לרשום שלושה דברים בכל פע
של גינס בתור סרט לספר השיאים א מצונזר" שהיה מועמד לאוסקר על פס הקול ובמקביל נכנס יותר ארוך יותר ול

 וטה בכל הזמנים. הב אנימציהה
 
 ריות שעבדו על העולם המוקומנטקומדיות  ה 

עודי ומוליך מסמך מפוברק לחלוטין ש"מתחפש" לסרט תי רי;וקומנטרי הוא התשובה הקומית לסרט הדוקומנטהסרט המ
ם גרם  כבר בשנות השלושי .ה של הקולנוע שולל את הקהל.ברוכים הבאים לאירוע שיוקדש למתיחות הגדולות בהסטורי

  ו על פלישת חייזרים ממאדים. סצנות מוקומנטריות הפכולברוח מביתם בגלל דיווח רדיי אורסון וולס לאלפי אנשים הבמא
ון ועד  במשך השנים למתיחות אחד באפריל ומאוחר יותר לז'אנר קולנועי בפני עצמו. מוודי אלן ועד בונואל ממונטי פיית

 ריות ות מוקומנטתוח אתכם בעזרת סצנכולם ינסו למבוראט, 
 

   ניהביוגרפיה של באגס בא
 וע ומלחמות ומור פרשנות ה 57מפגש זה יוקדש לסיפור חייו של הקומיקאי המצויר באגס באני, שחוגג 

קלין.  עם דאפי דאק. יש לו כוכב משלו בשדרת הכוכבים של הוליווד, סרט אחד זוכה אוסקר ומבטא של אחד שגדל בברו  
. במהלך סקירת  אותו "השאיל" מגראוצ'ו מרקס"ברור לך שזו הכרזת מלחמה" משפט המחץ רטו הראשון אמר את כבר בס

וודע למל בלאנק, האיש שנתן לבאגס את קולו ולא סבל גזר. בלאנק הפיח הביוגרפיה של הארנב המפורסם בעולם נת
יוקרן סרט הקולנוע   רים. לסיוםדאפי דאק ורבים אח פידי גונזלס,פורקי החזיר, ס חיים גם בדמויותיהם של טוויטי הציפור, 

 ה.ברור שזו הכרזת מלחמבאגס מוסר ש –פילם ומול קהל חי וצוחק. מי שלא מגיע ליל את רוג'ר ראביט" בעותק "למי הפ

 
 קומדיות סטלנים ומטומטמים  

קופות   ם בלי הפסקה, שוברי'פארק וטיפשייג לבובסקי וצ'יץ' וצ'ונג, דרך הגשש החיוור וביוויס ובטהד ועד סאותמב
קרוא אפילו את התקציר הזה. במפגש חסר תקדים נשמע  ן ומטומטם שלא היה לו כוח ליקים נולדו בזכות גיבור עצלמצח

זה  המדע הלא מדוייק מאחורי יצירת סרטים אלו. האם גם הכותבים, כמו גיבוריהם, עישנו כל היום בבית ולא ידעו אי על
הסטלנים  סרטנאפל אקספרס" לוכיצד הפך "פייאת הוליווד? לשנות  גאסהחתונה עוצרים בוו אחרימה גרם ליום היום?. 

 ?הראשון בהסטוריה שגרף יותר ממאה מליון דולר
 

 בוגרים בלבד יה למאנימצ
מיד יכל  מפגש מופרע במיוחד שיוקדש לעולם האנימציה למבוגרים. ממשפחת פלינסטון ועד ריק ומורטי, כוכבי אנימציה ת

את העולם ועל הדרך   סדרות כמו "משפחת סימפסון" ים לא יכלו לעשות. איך שינוקנים אמיתיות לעצמו דברים ששחלהרש
"פמילי גאי" של סת' מקפרלן הפכה לאוייבת של כל שאר הסדרות? ומה הופך את   הסתכסכו עם עם הבית הלבן? כיצד 

סיום יוקרן סרט יה ועוד. לו לעשות סקס באנימצראשונים שהעזל הזמנים? על הסאות'פרק לסרט האנימציה הבוטה בכ
 בוטות של נקנייה שרוצה לחדור ללחמניה.  סיבת נקניקיות" שכולל סצנותהאנימציה "מ

 
 ן וסת' מקפרלפמילי גאי 

סת'  שנה לסיטקום "איש משפחה" ולשמוע את סיפורו של יוצר הקומדיות  15מועדון הסרט המופרע בחיפה מזמין אתכם לחגוג 
מועמדויות לאמי, שלוש סדרות מצליחות  15עם  (עושאחרים יד  shareעשו) .עולםפיק היקר בנחשב היום לכותב וממקפרלן ש

דור בעקבות חוות ביטול של הקומדיה המרכזית שלו על ידי רשת הטלוויזיה פוקס והחזרתה לשיהמשודרות במקביל הספיק מקפלרן ל
שתתחרה   וליצור סדרה  את טקס האוסקר פיק להנחותמות הקולנוע ואף הסבמיוחד לאול לחץ ממעריציו. הוא ביצע מעבר מוצלח

 . . המפגש יכלול הרצאה על יצירתו, וקרב עם תרנגולבין כוכבים במסע
 

 טמן אבטורפת של המיה טורההס
יקס. בכל  ים ומוות, קולנוע טלוויזיה וקומ שנה של טוב ורע, חי 80ב חד פעמי של אקשן הומור ואימה על העטלף המפורסם בהסטוריה שחוגג יותר מ ער

עים,  )והג'וקרים( הטובים והגרו לחסל את הג'וקר. לפעמים זה יוצא טוב, לפעמים פדיחה. באירוע זה נסדר את הבטמניםדור מגיע הבטמן התורן שמנסה  

 ד לכיוון אחר לגמרי. לא לפספס הפרודיות, הזיופים ואלו שהצחיקו בלי להתכוון. בהמשך יוקרנו שני סרטי בטמן קיצוניים כל אח

 

 ישראלי ולנועק
  יית הגשש החיוורשליש -וגששית  עברית על

הסיפורים מאחורי סרטי  על .שיית הגשש החיוורילש -סיפורה המצחיק והמרגש של להקת הבידור הגדולה בכל הזמנים 
ת התרנגולים ועבודתם עם שייקה נוע והמערכונים הגדולים. מי היה ברוך מ"אתה הבנת את זה ברוך?" מימי להקהקול

 התרבות והשפה העברית על הבמה השפעתם על ישוןופיר, ניסים אלוני, יוסי בנאי אפרים קא
. 

ן ישראליות חלדיות פומ וק  -מסנוקר ועד חלפון   
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ומהיכן הגיע  חלפון אינה עונה? מי הסבתא האמיתית מאחורי "מבצע סבתא"? סט הצילומים של גבעת  קרה על  מה באמת
פורים שלא יאמנו על קומדיות יתם? הסיי כבר צפמקור האיראני לצ'רלי וחצה? ובס לאלכס חולה אהברוק סגור ת'תריפא

אוהבים לצטט.  םישראליות הטובות בכל הזמנים שכולהפולחן ה  
 

 

 "חמה פיר: ממאה שערים ל"יופי נה אושייק 

ם שהפך  סריטאי ישעיה גולדשטיין מירושלישנה לפטירתו של השחקן, פנטומימאי, במאי ות 28 לציוןהרצאה מיוחדת 
עבד עם כוכבים מקומיים כמו הגשש החיוור, אורי   אופיר דולים שקמו במדינת ישראל.ברבות הימים לאחד הקומיקאים הג

דיטריך ואלפרד היצ'קוק. בין השאר הטמיע בתרבות הישראלית  תף פעולה מסביב לעולם עם מרלן זוהר ודן בן אמוץ ושי
ן דמות השוטר השלומיאל ה )"יופי נחמה"(, המורה לאנגלית וכמובנשכחות כמו המנצח ממערכון המקהלדמויות בלתי 

לפרס האוסקר וזכה בגולובוס  ר אזולאי" שהיה מועמדשהתפתחה בסרטיו של אפרים קישון והגיעה לשיאה בסרט "השוט 
 .רק בשנים האחרונות  ההרצאה תלווה בהקרנת קטעים נדירים מתחילת דרכו, חלקם נתגלו מחדש  זהב.ה
 

 "מה הוא קופץ?"  - וחבורת לול שטייןאיינ אריק 

עיית בל בגלל באי שיגדל, אשבכלל רצה להיות ספורטאיינשטיין,  והשחקן אריק לזמריוקדש של מוסיקה והומור שב ער
  ת הסרטהשירים והמערכונים מיצירה לא יכל להיות מדריך כושר והתקבל ללהקת הנח"ל. מאחורי הקלעים של ראיי

 ך בתרבות הישראלית.חרים, שהפכו לאבני דר "מציצים", "כבלים" וא", וסרטי הפולחן "לול מי חבורתי"שבלול", 
 

 "אני סימון ומואיז הקטן"  –יוסי בנאי 

ירושלים, נחשב לאחד מעמודי התווך של עולם הבידור הישראלי. למרות שהיה שכונת מחנה יהודה ביוסי בנאי, שנולד ב 
ים יוענק לו פרס  ה כשחקן. לימלחפש על הבמ  מודיו נאמר לו שאין לו מהת הנח"ל ולמד תיאטרון, בתום ליקמראשוני לה

אני סימון ומואיז הקטן", "סיפורי סורמלו" אחר כך כל המדינה ב" את מה שספג בשכונת ילדותו, תדקלם  רון. ישראל לתיאט
דרך ביטויים כמו "רבע  עים המשותפים עם רבקה מיכאלי, פגשש החיוור". דרך השנסונים, תכניות היחיד והמוומערכוני "ה

ת ונעשה פעם אחת פכו לנכסי צאן ברזל של התרבות הישראלייק!", ניזכר במי שיצירותיו ה"אותי זה מצחאו בורקס" ו עוף
   ."יד סדר במי שקרויה "משפחת האצולה של עולם הבידור הישראליולתמ

 

 אפרים קישון: העולה שירד לחיינו

אי מחזאי ובמאי קולנוע אגדי, שהביא יקן, תסריטים נהפך לאפרים קישון, סטירל המהגר פרנץ קישהונט, שלימרו שסיפו
ועל `לגמוז` וקבע שההבדל בין שרברב למשיח ף למילון העברי את הפות חשוב: הוסיאת ישראל לטקס האוסקר. ולא פח

י וסרטו האלמותי ועד לשוטר אזולאי, סלאח שבתבוץ הוא שהמשיח עוד עשוי לבוא. מחייו באירופה המופצצת דרך הקי
אלי  ר מתגלה כאקטודבר על מטורף שחופר במרכז תל אביב, שגם לאחר חגיגות מאה שנים לעילמילך", שמ"תעלת בלאו

 .מתמיד
 

 מסע בסמטאות ההומור של עיר הקודש  - ירושלמיםסיפורים 

ם הרבים מהווים כר פורה  למי?. הטיפוסים, השפה, והניגודיירוש במפגש מיוחד זה ננסה לענות על השאלה: מה זה הומור
הקומיקאים בעולם ירושלים אצל גדולי  ת שנולדו בעיר הקודש. במהלך האירוע נסקור את הופעותיה של וחלאינספור בדי

כרון  זכר כיצד ילידי המקום כמו יוסי בנאי, שייקה אופיר, יהורם גאון ורבים אחרים שילבו את סיפורי ילדותם בוניז
 הקולקטיבי של כולנו

 
 

 מ"הוא הלך בשדות" ל"בטיפול". –דיין י אס
דמותו של אסי דיין כמו יצירתו משמשת ראי למיתוס הצבר  

ן אך גם  ליוצר פורה ושנו של"  "הבןהישראלי. כיצד הפך מ
פגש יתחקה אחר התפתחותו והשפעתו שנוי במחלוקת. המ

דרך  על התרבות הישראלית מימי "הוא הלך בשדות" 
יוור" ועד עידן "בטיפול".  עבודתו עם שלישיית "הגשש הח

הכי כועס בברוקלין" מבוסס על התסריט של הסרט "האיש 
 אסי דיין "מר באום".

 
 אנחנו לא ניפרד לעולם" " :רקןיהודה ב

הצליח  שנוען יהודה ברקן, תו של הקולפור עלייתו ונפילסי
ת רמובד קידיופ, מתומפיק חקןכש את עצמו מחדשלהמציא 

"לופו",  לסרטי הבורקס "  ביש"שתי דפיקות לב" ו"מלכת הכ
שבר   אחרי סרטי המתיחות.ו"אבא גנוב" , "צ'רלי וחצי"

סיפור  הובה. בתש וחזרך עם השוק האפור הסתב קופות
 החם והלבבי שהלך לעולמו בגלל מגיפת הקורונה.מאחורי האיש  מיתיאה
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 י רוטשילד" היית"לו חיים טופול:  
ישראלי אחר, הופיע בתפקידים יקר בטקס האוסקר יותר מכל שחקן תו וחייו של זוכה פרס ישראל, שביציר  סיפור 

 . מפתיעים לצדו של רוג'ר מור, קירק דאגלס, וכמובן כסלאח שבתי וטוביה החולב
 

 מנחם גולן ובועז דוידזון: בימאים של מיליון כרטיסים

המרתקות של   . הביוגרפיותים בהיסטוריהראלים המצליחים הישי הסרטימו לימון" הם שנ"אסקסרט המחזמר "קזבלן" וה
שיר  זה שאת המי האנשים האמתיים מאחורי בנצי מומו ויוד'לה? איך  הקולנוענים, שעצבו את הקולנוע הישראלי המסחרי.

שמש"  ך משחקן דרמטי ל"להפולוח וכיצד הפך יוסף שי ?נו יהודים" שרו עשרות ערבים משוק הפשפשים ביפו "כול
  הפרסי?

 

 אורי זוהר סיפורו של  – אני יפה?""

"לול, יוצרי תכנית המערכונים הראשונה בישראל; אריק איינשטיין, צבי שיסל,   חבורת מפגש ישראלי נוסטלגי יוצא דופן עם
ח"ל מלהקת הנ יפה?". אני "ה: שתמיד התחבט בשאל זוהר אורי - שלום חנוך ובהנהגת הבדרן, שחקן והבמאי יוצא הדופן

ותו לאחד לכוכב פופולארי ועד לחזרתו בתשובה. התכנית "לול" הביאה סרטי הקולנוע שהפכו אה ודרך שעשועוני הטלויזי
כמה מערכונים ושירים בלתי נשכחים כמו "חידון התנ"ך", "העולים החדשים" והאופרה "לה מרמור" שמדוקלמים בעל פה  

 ה. עד עצם היום הז
 
 

 

 עולמי ועקולנ
 היסטוריההשחקן הצרפתי הפופולרי ב–נס לואי דה פי

לבש לראשונה  49ראשו של הקומיקאי הצרפתי שבכלל החל את הקריירה שלו כפסנתרן בארים ורק בגיל מסע אל תוך 
 ףאת דמות השוטר העצבני שפרסמה אותו כקומיקאי גאון. במפגש מיוחד זה ננסה להבין מיהו האיש הזה שידע להחלי

 ."הצרפתי המצליח בכל הזמנים רט שנים על תואר "הס 42 שמר במשךרטו "האנגלים באים" שלושה פרצופים בשניה? ס
 

 קומדיות פולחן מסביב לעולם 
הומור נוצר בכל מקום בו חיים אנשים. מפגש נדיר שיחשוף את הסרטים המצחיקים ביותר בשפות שלא חלמתם מהי 

הסרט התורכי המצליח איך קרה ש ?בעולם ליחה ביותרהסובייטית המצ י הקומדיהההתשובה הצרפתית לג'יימס בונד? מ
עולם הוא פרודיה על מלחמת הכוכבים דווקא? מיהו זאב רווח האיראני ואיך כבש הנער מטוסקנה רוברטו בניני את ב

 הוליווד? 
 

 הנער מטוסקנה שכבש את הוליווד  –רוברטו בניני 
" לכבוד פעולות המעיים רדה מהמסך אחרי שחיבר "המנוןבסדרת טלוויזיה קומית שי בניני החל את הקריירה שלו רוברטו

והמשיך בסרטים שכתב ביים וכיכב בהם לצד אישתו והבריק בתפקידים מפתיעים בהוליווד. במהלך המפגש נצפה נשמע  
ועמד לשבעה פרסי משהקומדיה שהצליח להיות  את סיפור חייו של הנער מטוסקנה שכבש את העולם בהומור הלבבי שלו

ונה בהסטוריה לגבר שאינו דובר אנגלית. התכוננו לצחוק  וב ביותר, שניתן לראשזכה בשלושה, ביניהם השחקן הטאוסקר ו
 במבטא איטלקי. 

 
 וקולנוע בלקניצוענים  – המנגינה של קוסטריצה 

 ואהבתמסע בעקבות סוד קסמו של הבמאי, שחקן ומוסיקאי הסרבי זוכה דקל הזהב ומועמד לאוסקר, אמיר קוסטוריצה. 
 קומדיה רומנטיקה ומוסיקה פכו את סרטיו לפסטיבל של חמות שחוותה מולדתו ה לתרבות הצוענים העליזה והמל
 ולו. שמצליחים לדבר לקהלים בעולם כ משולבים בכאב ורגש אנושיים,

 
 תולדות הקומדיה הצרפתית  –לצחוק בצרפתית 
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בעולם.   הקומדיה הראשונה  גם  כך  בצרפת,  הומצא  תרבות  ז'אק טאטיהקולנוע  על  להשפיע  היום, האגדי ממשיך  גם  נו 
ואלו שההסטוריה ולצידו ב סיפורו של הקולנוע, שהומצא בצרפת דרך הגיבורים המוכרים  ואחרים.  ורביל, לואי דה פינס, 

  קצת שכחה והצליחו לפרוץ מגבולות ארצם.
 

 קולנוע נוסח איטליה 
עכשווי כרקע לחיצי מא משמשים בקולנוע האיטלקי ההטיפוסים הססגוניים, הנופים עוצרי הנשימה והעתיקות של רו

 יקורת המכוונים לחברה האיטלקית, לפוליטיקה המושחתת, לכנסיה הקאתולית ולמאפיה הסיציליאנית. הב
 

לונדון מצטלמת -תה בשירות הוד מלכו  . 
פוארו של  לתק של לונדון דרך עדשת מצלמת הקולנוע, מסרטי ג'יימס בונד של איאן פלמינג והרקו ר סיפורה המ 

המלון של פולטי" ו"מישהו מטפל בך", ועד סרטי הילדים מרי פופינס, פו ך ההומור הבריטי של "אגאתה כריסטי, דר
ון גור אריה יחשוף את הסיפורים ל גני קנזינקטון. במאי הקולנוע אהדב ופיטר פן שנכתב לפני מאה עשרים שנה ב

יתטמאחורי הקלאסיקות הקולנועיות שצולמו בבירה הברי  . 
 

 קולנוע העולמי ם של טעמי –מהסרטים  ארוחות
אהבה עמוקה יותר מאהבת המזון" אמר המחזאי ג'ורג' ברנארד שוו. ארוחות בקולנוע מחברות בין אנשים ופותחות    אין"

ועד היום.  וצוהר לתרבויות רחוקות. בהרצאה ק לינרית נתחקה אחר התהפוכות שעברה הארוחה מימי ראשית הקולנוע 
כדצמצ'רלי   נעליים  לאכול  שהעז  הח'פלין  מעמדו  את  להמחיש  בקולנוע של  ברתי  הבלקן  בתרבות  ארוחות האבל  דרך  י 

 אמיר קוסטוריצה, ועד מטבח הגורמה הצרפתי, האיטלקי והדיינר האמריקני.  
 

 כוכב קומדיהכ היטלר
הכושלים  רל נסיונותיו  על  שצוחקת  חזר",  מי  "תראו  הנועזת  הגרמנית  הקומדיה  הקרנת  ימי   היטלר לשגל  את  לשחזר 

נתהילת ימינו,  של  בברלין  כדמות ערוו  הנאצי  הצורר  דמות  את  לשלב  שהעזו  קומדיות  על  דופן  יוצא  מפגש  במועדון  ך 
חל מתוחכמות,  ופרודיות  מפתיעים  סיטקומים  זמר,  מחזות  רע  קבסרטים,  טעם  בגלל  נעלמו  חלקן  לקלאסיקות,  הפכו  ן 

לין, וולט דיסני ומל ברוקס ועד  צ'פצירות מופת של צ'רלי  י דרך קות הודיות קיקיוניותפבמיוחד. מפיילוטים בריטים גנוזים וה
 ." הסיפור האמיתי מאחורי פרודיות האינטרנט הבלתי נגמרות על הסרט "הנפילה

 
 איים אבודים מהסרטים 

מון" שעיצב את דמות  ט יים, ספינות טרופות ושודדי ים, ממשיכים להביא למסך סרטים עוצרי נשימה. מ"אי המטאיים אקזו
ון קרוזו, הלגונה הכחולה, משפחת רובינזון השוויצרית, ועד פיטר פן. מה אמת ומה בדיה? ואילו הקולנועי, דרך רובינזהפיראט 

 ? אוצרות אדירים עדיין מחכים שיחפרו אותם 

 סיפורים, אגדות ושוברי קופות.  –פעם..."  ה"היה הי

הדב המקורי? וכיצד הפכו איך נראה פו   אמיתית?קולנועיות. מי היתה שלגיה ה מפגש סוחף על סיפורי עם שהפכו לאגדות

 נחשוף איך דני קיי, וולט דיסני, סיפורי האנס כריסטיאן אנדרסן והאחים גרים ליצרני שוברי הקופות הגדולים בכל הזמנים?

 ים. נאנג'לינה ג'ולי והוליווד כולה, ממשיכים להסעיר את הדמיון בטכניקות בנות אלפי ש

 

 עסקיות הרצאות

 קים מהמאסטרים של הוליוודללמוד עס  -שוו ביזנס ביזנס ו

להחזיר את ההשקעה.  בהוליווד נסגרות עסקאות של מליארדים ובכל זאת, רק אחד מתוך עשרה סרטים בהוליווד מצליח 
לם העסקים. סטיב ג'ובס וה יצר זן חדש של אמנים שיודעים לתרגם את היצירתיות על מסך הקולנוע ליצירתיות בענתון ז
"צעצוע של סיפור" הרוויח יותר ממליארד דולר. וודי אלן אולי נראה , ס מחלקה גרפית כושלתמג'ורג' לוקאט לרכוש החלי

סרט חדש מידי שנה. מל  עבור לסגור עסקאות  שעוזרת לו ת הוא מצהיר זו רק התדמיתחסר בטחון אבל בשיחות סגורו
חשיבה מחברות הפצה ידע לעקוף את ה בורקס שקיבל תשובות שליליות

שי העסקים מה שהביא לו שני אוסקרים ראשונים והפך אותו המסורתית של אנ
אשה הראשונה  לאיש נדל"ן ולהקים חברת צללים להפקת דרמות. לוסיל בול היא ה

ונותיה ליתרון ובנוסף ליצירת קומדיית המצבים המצליחה  שהפכה את חסר
ר. הרצאה זו משלבת  ם הון של כשלושים מליון דולעבהסטוריה גם למנהלת אולפן 

וק ומספרים ומתארת את ההרמוניה שיכולה להיווצר בין עולם הבידור ועולם  צח
 . ל אנשי עסקים ואומניםהעסקים מעודדת את היצירתית ומעוררת השראה אצ 

 

 סודות שיווק קומדיות הפולחן שהפכו לאגדה  –נוסחה הקסומה ה 

ל  וידע לצטט את כולו בעבו יותר מידי פעמים בחייו  הלכל אחד יש את הסרט שצפ
למרות   שנחשבת לסרט הישראלי המצליח בכל הזמנים. פה, לפעמים מדובר ב"נסיכה הקסומה", ולפעמים ב"גבעת חלפון"
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מצליחים לזכות בתואר "סרט פולחן", ולמי שהצליח יש סיפור יצירתי במיוחד ות הרבים רק סרטים מעטים הנסיונ
את הסיפורים מאחורי כמה מסרטי הפולחן שהפכו מדיות אלון גור אריה רצאה מפתיעה יסקור במאי הקוהב  לספר.

ע האימים של רוקי",  "מופ להגיע למסך הקולנוע. "בראיין כוכב עליון" ו"טיסה נעימה" נגנזו ובכלל לא היו אמורים  לאגדה:
רעיון של קופירייטר  ות" ו"רחוב סומסום" נולדו מב"החבו שקרים על פיקאסו" הפכו מסרט תמים לפסטיבל שלם, 1001ו"
יוצרי "בחזרה   "ביג לבובסקי" ו"מבצע סבתא" בכלל מבוססים על אנשים אמיתיים, והגדילו  ואש ליצירת פרסומת לקפה,נ

 ה. צות הברית לצטט קטעים מהסרט בנאום לאומ" שהצליחו לגרום לנשיא ארלעתיד

 

 הומור בחיי היום יום 

אדם מבוגר צוחק עשרים פעמים ביום )לעומת ילד  ובטלוויזיה. ולמרות שקום. במשרד, בבית, בקולנוע מהומור נמצא בכל 
ריה מזמין אתכם מפיק הקומדיות אלון גור אבמאי כותב ו פעם( עדיין לא ברור לכולנו מדוע אנחנו צוחקים? 200שצוחק 

מאסטרים של  ידי יום. בשילוב דוגמאות מהמלהרצאה מצחיקה במיוחד על סוגי ההומור השונים שאנחנו נתקלים בהם 
ממה מורכבת בדיחה? איך מספרים אותה מבלי להרוס את הפאנץ'? מתי הומור הוא  עולמית נגלה, בין השאר, הקומדיה ה

ור לצחוק ממנו? בסיום הארוע תצאו עם כלים מושחזים יותר לשימוש ה? והאם יש באמת משהו שאסעניין של גאוגרפי
 .ית או לכל הפחות, עם כמה בדיחות חדשותודה מתוך אווירה חיוביום, להשגת מטרות בבית ובעב בהומור בחיי היום

 
  תולדות הקומדיה בשעה וחצי

ים שהמציאו את הקומדיות המצחיקות  אי אלון גור אריה אל האנשבהרצאה מצחיקה במיוחד לוקח אתכם הבמאי והתסריט 
בעת חלפון אינה מאחורי הקלעים של "ג ות של צ'רלי צ'פלין? מה קרהיבהסטוריה שהצחיקו מליונים. מה היו השיטות הסוד

זהה מה סוד  מחמים וטעים ומונטי פייתון, דרך שייקה אופיר ולואי דה פינס ועד לפיסקאר ומיסטר בין. יחד נ עונה"? 
 סטרים של הקומדיה ונלמד מהם כמה טריקים שניקח איתנו הביתהההצלחה של המא

 

 גור אריה ןסדנת פיצ'ינג עם אלו

כדי להגיע לרגע בו משקיע ימקד בו את כל תשומת הלב וישאל: "אז מה הרעיון  חודשים ולעתים שנים  כל יזם פועל במשך
יא צריכה לתפוס מיד את תשומת לב של  קט היא תורה בפני עצמה. הבלי קשר לאיכות ההצעה, הצגת הפרויי שלך?".

ינג יציג אלון גור  בסדנת הפיצ' פרוייקט.על דקות אלו יקום וייפול ה םהמאזין, להיות משכנעת, תפורה למידותיו ולעתי
רעיון שלכם  איך תדעו שה  אריה, במאי כותב ומפיק, ארגז כלים שיגדיל את אחוזי ההצלחה בהצגת הפרוייקט הבא שלך.

כמה לחשוף וכמה  מבנה סיפורי קלאסי לבניית הפרזנטציה, כור את הרעיון לעצמך ולאחרים?. כיצד לרתוםעובד?. איך למ
ל מיומניות והקניית כלים לפגישות שהתשבשו תוך שימוש בדוגמאות לפיצ'ים יצירתיים יון. המפגש כולל תרגולדמ להשאיר 

 . מול קהל  מעולם הבידור להקניית בטחון בעמידה
 

 עולנוהק תולדות
 תולדות הפעלולים בקולנוע

אסטר קיטון והחבובות יס דרך הבתים המעופפים של בימהפעלולים הראשונים בהסטוריה שהמציא הקוסם הצרפתי מל
ועד להקמת חברת פיקסאר, שהצליחה ליצור סוג חדש של קולנוע שכולו אנימציה ממוחשבת אך מרגשת לא פחות 

 הטובמהקולנוע הישן ו
 

 התחלות מהסרטים 
תאהב בגיבור ונרותק נבקולנוע, הרושם הראשוני הוא שקובע. עשר הדקות הראשונות של כל סרט יקבעו עד כמה גם 

ור אריה יחשוף את המנגנונים הקולנועיים שמטרתם לשבות את לב הצופה מהשנייה חוקר הקולנוע אלון ג לעלילה.
הראשון בעולם? והאם הבדיחה הראשונה סרט פני הסרט? איך נראה ההראשונה. מה משמעות הלוגואים שמופיעים ל

 ? בקולנוע עדיין מצחיקה

 
 , או: מי גנב ממי? עוהשראה ומחוות בקולנ

ם?, איך הגיעו בדיחות של באסטר קיטון למערכונים של הגשש החיוור? ואיך ייתכן צ'פלין את רעיון השפ ממי לקח
מצאים מדהימים ומפתיעים על הסצנות  ?. מודם לכן בסרטים אחריםשנה ק 40שבדיחות מ"טיסה נעימה" סופרו 

 . הממוחזרות ביותר בהסטוריה של הקולנוע
 

 לים ומרגליםכעל נו
עלילה שמשאירות את הצופה מופתע שוב ושוב. מי המציא את מסרט הנוכלים לוש ידועים בתפניות בסרטי העוקץ ובי

בשירות הוד מלכותה ועד סיפורי אגאטה טים שיך לעצור מגה טרוריסהראשון בעולם? מ"העוקץ", דרך "ג'ימס בונד" שממ
טים ועל כאלו ונספירציות שהפכו לסרות רצח רגע לפני הקהל. על קמלוזו שנועדו לפתור תעלוכריסטי ואינספקטור ק

 שנולדו בעקבותיהם. 

 
 החיפוש אחר העושר  –מליון דולר בקולנוע 
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ראשון לדרוש סכום אגדי זה תמורת הופעותיו יה הע"י צ'רלי צ'פלין שה הסכום "מליון דולר" הוטמע בסלנג הקולנועי
ום אלא החברים גלים שלא הסכיבורים מלחל לתוך עלילות סרטים כשהגיהקולנועיות במשך שנה אחת. מאז המושג ח

ו להפוך את  והתובנות שרכשו במסע הם החשובים באמת. מה גרם ליוצרים כמו דני קיי, ג'רי לואיס ואבוט וקוסטלו החליט
אורכה ש ם מליוני דולרים מעושרם בחזרה לקהילה שהביאה אותם לפסגה?. הרצאה מרגשת ומצחיקה לתרוהמשוואה ו

 . שעה וערכה מליון דולר
 
 
 

 מחמים וטעים לבאגס באני. –נשים אים בבגדי קומיק 
. במקום השני ברשימת חמים וטעים" זכתה בתואר "הקומדיה החשובה בכל הזמנים" על ידי מכון הסרטים האמריקני"

הם מככבים גברים בבגדי  יומדיות החשובות נמצא הסרט "טוטסי" בכיכובו של דסטין הופמן. המשותף להם הוא שבשנהק
סה להבין מדוע אנחנו נהנים לראות את השחקנים האהובים עלינו, מתום הנקס ועד באגס צא דופן ננ. במפגש יונשים

 באני, לובשים שימלה.
 

 הנוער בקולנוע
שתנה, היה זה ג'יימס דין שקבע את דמותו של  ה דימוי הנוער בקולנוע

כמו "בחזרה לעתיד",   םהנוער החדש, דמות שמשמשת השראה לסרטי
. הדור שקורא תיגר על הדור שקדם לו ועתיד  בר'ה" ועוד, "אני והח"גריז"

האנושות אינו חלק ממרד אלא תכנון ברור של האולפנים ההוליוודיים.  
 ר.  וע ער או למי שהיה פעם נהרצאה לנו

 
 המחאה החברתית בקולנוע 

בקריירה שלו.   וביקורתו של צ'רלי צ'פלין על החברה האמריקנית עלתה ל 
ראל בשפה היידיש.  לעומתם אמן להופיע בישומכר נאסר על דג'יגן וש

חורים המקופחים הסטנד אפ כמו אדי מרפי המצחיק עד דמעות נחשב לקומיקאי הראשון שהצליח לקחת את הומור הש
 באמריקה ומשם לעולם כולו .  יתלכל ב

 
 ג`ון קליז: הפנים של ההומור הבריטי

את ההומור הבריטי בעשרות תפקידים מיתולוגיים,  הגדיר מחדש`ון קליז ל ג  ורת מונטי פייתון, הספיקבמאז שהקים את ח
 מבאזיל ב"המלון של פולטי" ועד מחליפו של "קיו" בסרטי ג`יימס בונד.

 
 והפנתר הורוד.  אגדה האיש, ה   –פיטר סלרס 

 ו סרט כמהמלבד עצמו. לעתים גילם באות סיפורו מעורר ההשראה של הקומיקאי האגדי, שהיה מוכן לגלם כל דמות
 זמנית, לרבות תפקידו הבלתי נשכח בתור "המפקח קלוזו" מסרטי הפנתר הורוד. דמויות בו 

 
 אף אחד לא מושלם  –בילי ויילדר 
חמים וטעים", "אירמה לה דוס", "הדירה"( שהפכו לקלאסיקות ) ,ויילדר בילי יהבמאדש כולו לקומדיות של מפגש שיוק

ופי זהויות. למרות שהתמחה בז'אנרים קולנועיים רבים, וניות וחילדמויות ססגות המאופיינות במשפטי מחץ, יקולנוע
יה שפרסם איגוד סטורים המצחיקים ביותר בהחמישה סרטים שכתב )מתוכם ביים שלושה( נבחרו להכנס לרשימת הסרט

ופי ות, על שיתאת הסיפורים מאחורי הקומדי ע הסרטים האמריקני, שיא ששמור רק לו ולוודי אלן. במהלל האירוע נשמ
עם ג'ק למון, וולטר מתאו ומרילין מונרו ויוקרנו קטעים נדירים. לסיום תוקרן הקומדיה ההוליוודית הראשונה  הפעולה

 .מול קהל חי וצוחק ל ג'ינג'ר רוג'רסבה שקצין והקטינה", בכיכושביים, "ה
 

 ייצוג אלוהים בקולנוע –"הקומדיה האלוהית" 
ים ביטוי נרחב בקולנוע. יוסי בנאי, מורגן פרימן, חבורת לול, וודי אלן רניים מקבללחיים המודהקונפליקט בין הדת והאמונה 

 ת חריפה. יקורהדק בין יראת קודש לבואחרים חטאו בתסרוט דבר האל ומהלכים על הקו 
 

 החייזר שהצחיק אותי  –רובין ויליאמס 
חרי שגילם תפקיד משנה של  פעור פה א יר את הקהלהאוסקר רובין ויליאמס, שהות פגש זה יוקדש כולו לקומיקאי זוכה

אז הוא ממשיך להצחיק חייזר בסדרה המיתולוגית "ימים מאושרים", עד כדי כך שניתנה לו סדרה משלו "מורק ומינדי". מ
 . תיע בתפקידים קולנועיים מרשימים מצד אחד ובמופעי סטנד אפ משולחי רסן מצד שניולהפ

 
 ן מיסטר בי יהאיש מאחור  –רואן אטקינסון 

הומור בריטי שיוקדש לקומיקאי רואן אטינקסון המוכר לכולנו כ"מיסטר בין", "הפתן השחור", "ג'וני אינגליש"   פגש עמוס
ת חשמל כשמצא את עצמו מצחיק את אנגליה באמצע שנות השבעים יחד עם הנדסבכלל למד תואר שני ב ועוד. הוא

ור מילולי וסלפסטיק שזיכה אותו בכינוי "האיש בעל  אטירה, הומנים כללו סטת אוקספורד. תפקידיו המגוויחבריו מאוניברס
ון ולצבור הון של של  פייתופיע עם יוצאי מונטי פני הגומי". בין השאר הספיק לגלם את התוכי בסרט "מלך האריות", לה

 .תמרוצים ולאסוף מכוניות יקרו להיות נהג  –מאה מליון דולר שאפשר לו להשקיע באהבתו הגדולה 
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 שכאב הופך לסרט כ –א מתוק מעז יצ

ה בסרט "עוגה" משחקת ג'ניפר אניסטון )חברים( אשה חריפה ומצחיקה שמנסה להתמודד עם כאב יומיומי. בהרצא
ועד מרילין   הגור אריה על מקרים אמיתיים של יוצרי קוולנוע, מצ'רלי צ'פלין דרך אמיר קוסטוריצ אלוןמקדימה יספר הבמאי 

 .ליצירות קולנועיות שנתנו השראה למליונים רטי בחייהםאת הכאב הפמונרו, שניתבו 
 

 הקומיקאי שלא רצה להצחיק  –ביל מאריי 
בתכנית סאטרדיי נייט לייב כמחליפו של צ'בי צ'ייס )ואף  רכוקאי ביל מאריי שהחל דירוע מצחיק ומפתיע שיוקדש לקומיא

ם","לקום אתמול בבוקר" ו"עמוק כסחי השדידיות כמו "מהשידור החי(, והמשיך לקומ נינקלע לקטטה איתו דקות לפ
ים בודקר על עצמו(, ועד ל"א במים", לתפקידי אורח מבריקים כמו ב"חנות קטנה ומטריפה" ו"זומבילנד" )בו הוא צוחק בעי

סתורי, מאיים כל כמה שנים למבטוקיו" שהפך אותו למועמד לפרס האוסקר וזיכה אותו בגלובוס הזהב. מאריי נחשב 
נה על מסע "פארטי קראש" בו הוא עשוי להופיע ללא הזמנה במסיבות של אנשים זרים, מה הכריז הש בפרישה, ואף

 בתיהם.נס להיכשמזמינים את מאריי ל שהוביל אמריקנים רבים לתלות שלטים
 

 המצחיקן האמריקני הגדול  –סטיב מרטין 
שהחל דרכו כיוצר חיות  ב מרטיןסטי מהוללגן הבנג'ו הד אפיסט, תסריטאי, מפיק ונטנערב מצחיק במיוחד עם השחקן, ס

  רועסופיה שלו. במהלך האימבלונים בחנות בדיסנילנד והחל להופיע בבתי קפה בעיקר כדי לחסוך די כסף ללימודי הפילו
הוא מככב בעשרות קומדיות כשננסה להיכנס לראשו של הקומיקאי שהפך לאחד היוצרים הבולטים והמצליחים בהוליווד 

 ". הורוד לנעליו של פיטר סלרס בסדרת סרטי "הפנתר ועד שנכנס"השלומיאל" מ

 ולכל לילדים
 המשפחה

הסרטים  .   לנוע לילדים בכל הזמניםהקודות יצירות המופת של סדרה לכל המשפחה שמביאה באופן חווייתי את תול
   . מדובבים או אילמים

 + 5קהל היעד: גיל 
 
 ""הנער+ הסרט  המופלא של צ'פלין ו עולמ 

לילדים ולכל המשפחה בו יסופר על הכוכב הגדול הראשון של הקולנוע, צ'רלי צפלין.  חווייתי  מפגש
מצחיקים ביותר בסרטיו. כיצד וה של הרגעים המפורסמים במהלך האירוע יסופר על מאחורי הקלעים

ומדוע הפכו  את דמות "הנווד" האהובה?  צרהמציא פעלולי קולנוע מרהיבים לפני תשעים שנה? איך י 
 פם, וההליכה המיוחדים שלו למוכרים בכל העולם? לא להחמיץהכובע, הש
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 2לילדים + כמו גדולים  איינשטיין אריק 
ויתמקד ביצירותיו לילדים. על   איינשטיין לאריקי לכל המשפחה שיוקדש  מפגש חוויית

 שממשיכים ללוותושירי הילדים מכל הזמנים  יםהסיפורים מאחורי המערכונים המצחיק
הקול של ילדותנו; מ"מה עושות האיילות" ו"אדון שוקו" ועד "עוף גוזל". לסיום  את פס

מושונוב וצבי   דולים, בהשתתפות מונייוקרן סרט הילדים האחרון בהשתתפותו: כמו ג
 שיסל שגם ביים

  
 / הדב פדינגטון  לאסייות כוכבות קולנוע + ח

מפורסמות ביותר בקולנוע. כיצד  חיות הבו יסופר על ה ווייתי לילדים ולכל המשפחהח מפגש
י הצליחו כלבים, חתולים, לווייתנים ופינגווינים לבצע פעלולים מרהיבים? אילו חיות קיבלו הכ

? ומיהו האריה האריה השואג שמופיע בתחילת סרטי קולנוע כה רבים? הרבה מכתבי מעריצים
 י שובי הביתה".ד המחודש לסרט הקלאסי "לאסבוהעילסיום יוקרן 

 
 מם המופלא של לורל והארדי עול 

מפגש חווייתי לילדים ולכל המשפחה בו יסופר על "לורל והארדי", הלא הם "השמן והרזה"  
מי המצליח בהיסטוריה של הקולנוע. במהלך האירוע  בעיני רבים לצמד הקו שנחשבים 

חו יהם. כיצד הצליהמפורסמים והמצחיקים שבסרטם יסופר על מאחורי הקלעים של הרגעי
סרטים קצרים וארוכים במשך שנים כה רבות? איך הצליחו לעבור מהקולנוע   106ור ליצ

הכי טובים.   חבריםנים כל כך להפוך גם להאילם לקולנוע המדבר? ואיך הצליחו אנשים שו
 שתי קומדיות אילמות מובחרות בכיכובם : לסיום יוקרנו 
 
 

 מציה עולם האנימות תולדות וסוד  – ?צוייר נולדמ איך סרט
גש חווייתי לילדים ולכל המשפחה ייספר הבמאי אלון גור אריה אל מאחורי הקלעים של כמה מסרטי  מפ

ת כמו באגס באני, הדרדסים והדרקון הראשון שלי?. איך הצליחו תום  ונים. כיצד נולדו דמויהגדולים של כל הזמ האנימציה
ר את "בת הים הקטנה"? ומניין הגיעה המנורה די לצייאסטרונאוטים כמדוע השתמשו ב שים אמתיים?אנוג'רי לרקוד עם 

האנשים  טוריה של הקולנוע ועלשל פיקסאר?. על הרגעים המצוירים הקסומים בהיס המקפצת בתחילת סרטי האנימציה
  .ומעלה 5לגילאי  .)והילדים( שמאחוריהם

 
 הלורקס ל" + לוהאבא של "חתול תע  –דוקטור סוס 

רוזים והפעלולים עתירי הדמיון שיצר "דוקטור סוס". "חתול תעלול",  חה שיוקדש לחלכל המשפמפגש חווייתי 
מלאים בעולמות דמיוניים פריו שנפלאים" הם רק חלק מס", "אם רוצים מגיעים למקומות הורטון שומע משהו"

ר  בלא יות ב עם חבר שיוכל להמציא ספרערומשחקי מילים. את "לא רעב לא אוהב", למשל, כתב אחרי שהת
הסרטים שנוצרו על פי ספריו מלאים פעלולים והמצאות קולנועיות. לסיום יוקרן הסרט  לים.מחמישים מי

 ריאנו.אלי ומהעברי של הקומיקאים  "הורטון שומע מישהו" בדיבוב
 

 באני! + לוני טונס חוזרים לאקשן  יום הולדת לבאגס
אלה   ימים שחוגג ב ולם,מצחיק בעלכל המשפחה שיוקדש לארנב הו חווייתי לילדים אירוע

כמה אנשים צריך כדי ליצור סרט מצויר אחד? נכיר    באני? באגס שנה. מי המציא את 75
וכירסם כמויות  באגס ול שלאת הק מל בלאנק, האיש שדיבבגם סיפורו המדהים של 

מיד לתוך דלי כי לא סבל  ן אדירות של גזר בהקלטות לסרטים המצויירים )אבל ירק אות
לותיהם של דאפי דאק, פורקי החזיר, טוויטי הציפור ועוד דמויות  אחראי גם לקור(. הוא גז

הלוני   גיבוריוכל  באגס בכיכובם שלרבות. לסיום יוקרן הסרט "לוני טונס חוזרים לאקשן" 
 .טונס

 
 קסם של בית  / / הארי פוטר  מרי פופינסקוסמים בקולנוע + 

סמים לקולנוע.  ר בין עולם הקעל הקש  לילדים ולכל המשפחה יסופר וםבמפגש קס
-קוסם צרפתי במאה ה –מלייס  'מפנס הקסם ממנו התפתחה מקרנת הקולנוע, ז'ורז

האילמות והמדברות של סאותיו לולים הקולנועיים, גרשנחשב היום לאבי הפע 19
 ועוד ה "הקוסם מארץ עוץ", עיבוד היצירה "שוליית הקוסם" לסרט פנטסי

 
 ילגיה ושבעת הגמדים / הקרקס דת לקולנוע + שום הולי -התחלות מהסרטים 

מפגש מרתק ומצחיק לילדים ולכל המשפחה בו ניזרק כולנו כמאה עשרים שנים  
ראה הסרט הראשון בעולם? כיצד הצליחו כוכבי התקופה  ע. איך נליום בו הומצא הקולנואחורה בזמן 
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בסיום המפגש יתבקש הקהל   ?ע עדיין מצחיקהבקולנופגע? והאם הבדיחה הראשונה הילקפוץ מבניינים ורכבות מבלי ל
ל  ליו זכה בפרס מיוחד עויחד נצפה בסרט "הקרקס" של צ'רלי צ'פלין, ע 1928לדמיין שהוא יושב בבית קולנוע בשנת 

 יות, כתיבה גאונית, משחק בימוי והפקה" בטקס האוסקר הראשון"רבגונ
 

 יבוריםשישה ג / וטים + ענק הברזלובעולמם המופלא של הר
לילדים ולכל המשפחה שיוקדש לעולמם המרתק של הרובוטים,   וייחודי אירוע חווייתי

וט ביכול ללוות ילדים  קיים רובט הראשון בעולם? האם וגם במציאות. כיצד נראה הרובו בדמיון ,בקולנוע
ראשון  מהרובוט ה .?אם תפגשו אחד תיאמ כיצד תדעו לזהות רובוט ?לגן ולהכין להם את שיעורי הבית

 והרובוטריקים. אי החמוד -יתוש המצחיק לענק הברזל ועד וול בקולנוע דרך חב
 

 2דרקונים קסומים בקולנוע + הדרקון הראשון שלי 
מניין באו?   בקולנוע. מי הם דרקונים?   לדרקוניםקר קסום שיוקדש כולו בו

בקולנוע,   על דרקונים   ?.ואיך תדעו לזהות דרקון אמיתי אם תפגשו אחד
מפאלקור   יורקים אש, מצויירים וממוחשבים, מביצה ואולה ש שבקעו כאלו

פוטר".   בסיפור שלא ניגמר, דרך מושו מ"מולאן" ועד סרטי "הארי 
הראשון שלי   ום יוקרן הדרקון אחד, לסיוח לאנשים ודרקונים כהמפגש פת

 . אין צורך להגיע עם שריון.2
 

 ת + "החבובות" בועולמן המצחיק של החבו
למאחורי הקלעים של הבובות המדברות מ"רחוב סומסום" ו"החבובות". כיצד    המשפחה שיוקדש תי לכלמפגש חוויי

יפורים שלא יאמנו מפיחים רוח בבובה שתדבר ותצחיק? מה הם הס
כיצד נולד קרמיט הצפרדע? כמה   ;ות המצחיקות בעולם?ורי הבובמאח

ולנוע  יגי? איך גורמים לבובות בקפ אנשים צריך כדי להפעיל את מיס
ם ולנסוע על אופניים?. לסיום יוקרן סרטם המצליח לשחות מתחת למי

 ביותר, שגם זכה בפרס האוסקר על השיר המקורי. 
 תקציר: החבובות

 
 צת של מלון + מפל יםמהסרט מפלצות מצחיקות

ות לא הפכו לכוכבות קולנוע. מפלצש מפגש חווייתי ומצחיק לילדים ולכל המשפחה על המפלצות המפורסמות ביותר
אבל בסרטים הן מככבות בכמה מהסיפורים האהובים ביותר על ילדים. מטרופותי דרך טאז השד   קיימות במציאות

גלה איך הומצאו סיפורי המפלצות הגדולים ביותר? איך  האירוע נממפלצות בע"מ. במהלך הטאזמני ועד מייק וסאלי 
 ?חד מהןצחוק אבל גם לפהבים לנוע? ומדוע אנחנו כל כך אוולממציאים מפלצת שתתאים לסרט ק

 
 + ג'סטין הגיבור מהסרטיםאבירים 

ו האבירים מימי  ם. מי היהסרטים שנוצרו בכיכובקסום לילדים ולכל המשפחה שיוקדש כולו לסיפורי אבירים, אבירות ואירע 
אם תפגשו אמיתי ים? ואיך תדעו לזהות אביר ונהביניים שהפכו לגיבורי סרטי הרפתקאות? מה ההבדל סוגי האבירים הש

אבירי השולחן העגול, סיפורי נרניה ועד גופי  מעל אבירים שהצילו ממלכות ונלחמו בדרקונים, מצויירים ואמיתיים, אחד? 
ם ולאבל לא הצליחו לטפס על הסוס. לסיום יוקרן הסרט ג'סטין הגיבור, סיפורו של ילד שחשיריון  אגס באני שניסו ללבושוב

 .. אין צורך להגיע עם שריוןם ואבירים כאחדלילדי להפוך לאביר. המפגש פתוח
 

 + אגדה שמג'דה אגדות, קולנוע ואגדות בקולנוע
תהילדים האהובות בכל הזמנים. מ"שלגיה אגדו וריחשוף את הסיפורים מאחמפגש חווייתי לילדים ולכל המשפחה שי

צחיקים. האם מציה סוחפים ומטי אניעם עתיקות לסר אגדות להפוך ב ושבעת הגמדים" ועד "שרק", עולם הקולנוע אה
ואחרים   גרים האחים כיפה אדומה, החתול במגפיים וסינדרלה מבוססים על אנשים אמיתיים? כיצד היו

 שמסופר שוב ושוב אחרי חמש מאות שנה?   ה לסיפוראלו? ומה קור אגדות םמלקטי
 

 גמדים וענקים בקולנוע + הלקחנים 
חיקים מעולם הקולנוע. גמדים וענקים הופיעו באגדות בנות אלפי שנים, אולם  ומים וענקים מצדים קסים ולכל המשפחה שיוקדש לגמלדמפגש לי 

פקט קולנועי של גמד וענק? מה קורה לגיבור סרט שפתאום משנה את  יוצרים א איך  לכוכבי סרטים.   אחרי המצאת הפעלולים המיוחדים הפכו גם
", דרך הענק "פה גדול" מתכניות הדרדסים ועד המנצ'קינים מ"הקוסם  ג'ק ואפון הקסםים, מ"רי הקלעים של רגעים מפורסמחוהגודל שלו? ועל מא

 לקחנים". רסים, "ה נימציה היפני עטור הפמארץ עוץ". לסיום יוקרן על מסך הקולנוע סרט הא 
 המפגש מתאים לילדים, הורים וגמדים. הכניסה לענקים אסורה. 

 
 "הצעיר גדול הפעלולנים + "שרלוק –ן באסטר קיטו

שפחה שישאיר אתכם פעורי פה ויוקדש לפעלולן באסטר קיטון שכבר בגיל חצי שנה  אירוע לכל המ
שפו כמה מפעלוליו  המסך ייחשב והתחיל לצחוק. על התגלגל במורד המדרגות ללא פגע, התיי

אחריו והמון אומץ לב.  ו המרהיבים שכללו בתים מעופפים, רכבות משונות, מאות שוטרים שרדפ
ה האילמת "שרלוק הצעיר" בה מצליח באסטר לקפוץ החוצה ממסך ש תוקרן הקומדים המפגבסיו

 הקולנוע. 
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 לצות בעמעולם אנימציית התלת מימד של פיקסאר + מפ
, בהנחיית אלון גור אריה, שיוקדש לאנשים שהמציאו את האנימציה  י ומצחיקארוע חוויית

ולם? כיצד יוצרים  ימדי הראשון בעהתלת מ"פיקסאר". איך נראה הסרט  רתהממוחשבת, אנשי חב
דמות באנימציה ממוחשבת? ומה הסיפורים האמיתיים מאחורי "צעצוע של סיפור" וסרטים אחרים?  

ת בע"מ". המפגש לכל המשפחה, ופתוח גם  ה "מפלצוהאירוע תוקרן הקומדי בסיום
  .חייזרים ומכוניות שיודעות למפלצות

  
 לאות ארץ הפבקולנוע + עליסה ב הדמיון לםעו

בלתי נשכח. על   יתי לילדים ולכל המשפחה בו יסופר איך רעיון קטן יכול להפוך לסרטמפגש חווי
ולהפך, כיצד המצאות כמו פעלולים רטים מלאי הרפתקאות והאנשים שהפכו את רעיונותיהם לס

ץ  סה בארהקלאסי "עלי הסרט ום יוקרןסימטוסים וטלפונים נולדו בגלל ספרים וסרטים מלאי דמיון. ל
דמיונו של לואיס קרול, מורה למתמטיקה, שכתב את הסיפור עבור ילדה אמתית  הפלאות", פרי

 בשם אליס שהשתעממה בפיקניק משפחת 
 
 חלל" ב + "כלביםבחלל!  ומסעות ייזריםח

צוע  מצע לילו וסטיץ' ועד החייזרים רך בחלל. מאי. טי. ד  ומסעות מפגש חווייתי לילדים ולכל המשפחה שיוקדש לחייזרים
ולנוע תמיד ניסע לדמיין איך יראו יצורים מכוכבים אחרים. במפגש מצחיק ומפתיע נספר על מאחורי הקלעים  של סיפור, הק

וע. איך נראה סרט המדע בדיוני הראשון בעולם? ומה הסיכוי שיבקר  ת של הקולנהרפתקאות החלל הגדולושל כמה מ
בחלל" שמבוסס על סיפורן האמיתי של הכלבות  האנימציה "כלבים סרט במהלך האירוע? לסיום יוקרןי אותנו חייזר אמית

 . ן שעשה זאתקצת לפני האדם הראשו שנים, 55סטרלקה ובלקה, שטסו לחלל וחזרו ממנו בריאות ושלמות לפני 
 

   מוסיקה מהסרטים 
פנטסיה" דרך  מ" .קלים הגדולים של כל הזמניםסיאירוע קסום לילדים ולכל המשפחה אל מאחורי הקלעים הסרטים המו

יוצרים פס קול   דין" ועד "לשבור את הקרח", מוסיקה היא חלק בלתי נפרד מהקולנוע. במפגש נגלה איך"אלא
ומה הוא בעצם הסרט    יקודים המסובכים ביותר אי פעם?פעלולי הר קולנוע? כיצד הומצאו לסרט תיזמורתי
 הראשון בעולם?  המוסיקלי

 

קולנועבהולדת י ימ  

חוויית יום הולדת לכלבו   ;לימי הולדת בקולנועל המשפחה שיוקדש  י לכמפגש  ממיקי מאוס שניסה, ללא הצלחה, לחגוג 
שחג הפלאות  בארץ  עליסה  דרך  המטורף  פלוטו,  הכובען  עם  לאגה  הספר הו-"יום  לבית  שהוזמן  פוטר  הארי  ועד  לדת" 

בעולם הסרטים. שיר הנפוץ ביותר  פך ל יר "יום הולדת שמח" עצמו ההשלקוסמים כשניסה לכבות את הנרות על העוגה.  
ועד  האילם  מימי הסרט  דופן,  יוצאי  הולדת  ימי  כמה מהסרטים שהציגו  של  הקלעים  מאחורי  אל  נכנס  את    יחד  "לשבור 

 .שנה. מזל טוב 120צרים יום הולדת בקולנוע, שאף הוא חוגג בימים אלה איך יו לה הקרח" ונג
 

דיסני של   מאה שנות ילדות + פיטר פן גגפיטר פן חו  

לילדים ולכל המשפחה בו יסופר על "פיטר פן", הילד האהוב מארץ לעולם לא שהומצא לפני כמאה שנים ומאז  אירוע קסום
נגלה מי האנשים האמיתיים שעל פיהם הומצאו דמויותיהם של פיטר,    מהלך המפגששתתף בעשרות סרטים. בהספיק לה

ו בל,  טינקר  איך  ונהפיה  הפיראט.  הוק  וקפטן  ל  נראה די  הראשון  שדמותו  העיבוד  למרות  וכיצד,  פן?  פיטר  של  קולנוע 
 הישתנתה שוב ושוב במשך מאה שנים, הוא מצליח להשאר ילד. 

 לאסית של וולט דיסני, "פיטר פן". ע הגרסה הקתוקרן על מסך הקולנו לסיום המפגש
 הכניסה מותרת לילדים או למי שהיה פעם ילד. 

 

לשים והב  ם ותעלומות מהסרטים + אמילשיבל  

תי לילדים ולכל המשפחה שיוקדש לבלשים ותעלומות מסתוריות בקולנוע. משרלוק הולמס דרך דרך חוש חש אירוע חוויי
סקו ועד  מיסתור-ביהבלש  סיפורי  את   ין ממשיכיםדו,  לפענח  ולנסות  מהעלילה  לחלק  להפוך  הגילאים  בכל  לקהל  לגרום 

לם? איזה ציוד צריך כל אחד מאתנו צריך  לבלש המפורסם בעולמס  שרלוק הו חד נגלה איך הפך  י  התעלומה שעל המסך.
ל מחכות  שעדיין  העולם  של  המסתוריות  התעלומות  הן  ומה  לחוקר?  להפוך  הכדי  יוקרן  לסיום  "אמיל  פתרון?  סרט 

 והבלשים" על פי ספרו של אריך קסטנר. 
 לשמור את העניין בסוד נא
 

 ופלאה + עי"גמ  תחילתה של ידידות
ה הקרנת  שפסרט  לרגל  סטיבן  של  מופלאות עי"ג  בלתי  חברויות  על  המשפחה  וכל  לילדים  חווייתי  מפגש  נערוך  ילברג, 

לדים לכלבים ב"לאסי" ועד חברים כמו אליוט הדרקון  ידות בין יימי ב"פוניו", דרך ידבקולנוע. מחברויות בין ילד ליצור תת  
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ך מתאימים לכל נסיכת דיסני את ל המסך הגדול? אי נו עבלהכיר חבר חדש ושונה מאיתך  ואי.טי. החייזר. מה מסקרן כל כ
ר של  ספרו  על  שמבוסס  גדול"  ידידותי  "ענק  הסרט  יוקרן  לסיום  אותה?.  שמלווה  בממלהחיה  )צ'רלי  דאל  כת ולאד 

 .לא לפספס .(השוקולד
 

 איך יוצרים סרט בן מאה מליון שנים?  – הקרח עידן
לי חווייתי  הלדאירוע  הקרנת  ולכל המשפחה של  "עידןסרט  ים  יספר  4 הקרח החדש  לפני ההקרנה  מסלול התנגשות".   :

ת יקה, שחוגגירת סדרת הסרטים המצחבמאי הקומדיות אלון גור אריה כל מה שצריך לדעת על מאחורי הקלעים של יצ
  שאיש לא ביקר בו? מה מתוך  לם שנים של הומור פרה היסטורי. איך מייצרים סרט אנימציה שמתרחש בעו 14בימים אלה 

מצא רק בשביל הסרט? והאם סוף סוף יצליח הסנאי הקטן, סקארט, להשיג את הבלוט שלו?. בואו ילה אמיתי ומה מוהעל
 לחגוג איתנו.

 ות אסורה.+, הכניסה לממות5גיל מומלץ מ
 

 הרפתקאות קולנועיות מתחת למים  –מוצאים את דורי 
ולכל המש לילדים  חווייתי  "מפחאירוע  הקרנת הסרט החדש  לרגל  מבית  וצאיה  דורי"  את  במהלך ם  פיקסאר.  היוצר של 

תרחשים מתחת למים.  מפגש מיוחד שיערך לפני הסרט יסופר על מאחורי הקלעים של יצירת הסרט וסרטים נוספים שמ
את  מ" טמוצאים  סרטי  לצילום  במיוחד  שניבנו  לצוללות  ועד  המים"  "ילדי  הקטנה",  הים  "בת  דרך  בקרקעית    בענמו" 

 לא היו ידועים קודם לכן לבני האדם. חו לצלם יצורים שהצליהאוקיינוס, חלקם 
 

 + פוניו על הצוק ליד הים  הרפתקאות קולנועיות מתחת למים
ל  ולכל המשפחהאירוע חווייתי  ב ילדים  יסופר.  יצירת סרטים שמתרחשים מתחת למים. מ"מוצאים את    מפגש    ו"ילדי"  נמועל מאחורי הקלעים של 

נצפה גם ביצורים תת ימיים מופלאים שהתגלו לראשונה במהלך צילומי  ע בקרקעית האוקיינוס,  ד לצילום סרטי טבמיוחועד לצוללות שניבנו במים"  ה
טבע.   יוקרן סרטי  היפני    לסיום  האנימציה  הפרסיסרט  הים"  עטור  ליד  הצוק  על  "פוניו  ה  –ם  ומלאת  מקורית    הים "בת  לאגדתרפתקאות  גרסה 

 בהחלט. לפיראטים אסורה   ניסההכ .האנס כריסטיאן אנדרסן  שלהקטנה"  
 

 " לשבור את הקרח"הסודות מאחורי 
לסרט האנימציה המצליח ביותר    קרח" שנחשבירת הסרט "לשבור את המפגש חווייתי לילדים ולכל המשפחה שיוקדש לסודות והסיפורים מאחורי יצ

ני יותר משמונים שנה. בהמשך  התחילו לכתוב לפ ,רסןשל האנס כריסטאן אנד  השלג"ת "מלכ  אגדתבהיסטוריה. את התסריט המקורי, שמבוסס על  
הסרט? ומה מצפה   וססים נופית האמיתיים שעליהם מבאלזה הייתה הדמות הרעה של הסיפור. איך נולדו דמויותיהן של אנה ואלסה? מה המקומו

 ". "לשבור את הקרח סרט הקולנועלנו בסרט ההמשך? לסיום יוקרן 
... 
   

 " לישייום הולדת לשרק + "שרק הש
ל הזמנים. מ"שלגיה אגדות הילדים האהובות בכ ילדים ולכל המשפחה שיחשוף את הסיפורים מאחוריל מפגש חווייתי

עם עתיקות לסרטי אנימציה סוחפים  אגדות וע אהב להפוךעולם הקולנ, ועד "מכושפת" "שרק" דרך ושבעת הגמדים"
ואחרים  גרים האחים ? כיצד היועל אנשים אמיתייםסים תול במגפיים וסינדרלה מבוסהחומצחיקים. האם כיפה אדומה, 

 המפגש הפעם פתוח גם לטרולים. אלו?  אגדות מלקטים
 

 ות + אמיצהשנה לפיקסאר: אולפן החלומ 30
 טםאת סר. , אנשי "פיקסאר"שיוקדש לאנשים שהמציאו את האנימציה הממוחשבתלכל המשפחה  יתי ומצחיקארוע חווי

מה הסיפורים האמיתיים מאחורי "צעצוע  קומות במשך שנה וחצי.  3ן שב בגובה בניין בבמח הראשון, באורך כדקה, יצרו
ומדוע רואים מנורה וחשבת? אנימציה ממכיצד יוצרים דמות ב ?של סיפור", "מפלצות בעמ", "הקול בראש" ואחרים

תוח גם  גש פהמפעל אגדה סקוטית עתיקה. ס לסיום יוקרן הסרט "אמיצה" המבוס? מקפצת בתחילת כל סרט
  .לדבר ייזרים ומכוניות שיודעות ח למפלצות

 

 


