
מסע קולנועי 
מרצה: מר עמנואל כהן

הקורס יתקיים: בימי ג' בשעות 13.00-10.00
עלות הקורס: 850 ₪ לכל סמסטר. )בכל סמסטר 12 מפגשים(. ניתן להירשם מראש לכל השנה או לכל סמסטר      

בנפרד. לנרשמים מראש לשני הסמסטרים הנחה של 100 ₪ על סמסטר ב' ברישום עד ה-23.10.

במה יעסוק הקורס: 
הוליווד לא רק נחשבת ללב תעשיית הקולנוע העולמית, היא גם הצמיחה מתוכה במאים מוכשרים. בקורס זה נצפה     

ונדון בכמה מסרטי המופת של ארבעה מגדולי הבמאים האמריקאיים - אלפרד היצ'קוק, סטיבן שפילברג, רוב ריינר       
וודי אלן – ונעמוד על ייחודו של כל אחד מהם.                                       

 סמסטר א'     מספר הקורס: 25-123-01

הבמאים הגדולים:
•   זרים ברכבת )1951, ב: אלפרד היצ'קוק(

•   מזימות בינלאומיות )1959, ב: אלפרד היצ'קוק( 
•   פסיכו )1960, ב: אלפרד היצ'קוק(

•   מנהטן )1979, ב: וודי אלן(
•   חנה ואחיותיה )1986, ב: וודי אלן(

•   חצות בפריז )2011, ב: וודי אלן(
•   הנסיכה הקסומה )1987, ב: רוב ריינר(

•   בחורים טובים )1992, ב: רוב ריינר(
•   מתים על החיים )2007, ב: רוב ריינר(

•   אינדיאנה ג'ונס ושודדי התיבה האבודה )1984, ב: סטיבן שפילברג(
•   דו"ח מיוחד )2002, ב: סטיבן שפילברג(

•   תפוס אותי אם תוכל )2003, ב: סטיבן שפילברג(
כל הסרטים עם כתוביות בעברית.

מועדי ההרצאות: 25.10.22  ו  8.11.22  ו  15.11.22  ו  22.11.22  ו  29.11.2  ו  6.12.22  ו   13.12.22  ו  
20.12.22  ו  27.12.22  ו  10.1.23  ו  17.1.23   ו  24.1.23

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות

 סמסטר ב'     מספר הקורס: 25-223-01

פנינים מהקולנוע העולמי:
•   לה סטרדה )איטליה 1954, ב: פדריקו פליני(

•   לילות קביריה )איטליה 1957, ב: פדריקו פליני(
•   רחוב הסטר )ארה"ב 1975, ב: ג'ואן מיקלין סילבר(

•   מרכבות האש )אנגליה 1981, ב: יו הודסון(
•   התעוררות )ארה"ב 1990, ב: פני מרשל(

•   מזוודה אבודה )הולנד 1998, ב: ירון קרבה(
•   נפלאות התבונה )ארה"ב 2001, ב: רון הווארד(

•   באולינג לקולומביין )ארה"ב 2002, ב: מייקל מור(
•   סיביסקיט )ארה"ב 2003, ב: גארי רוס(

•   דרום אמריקה באופנוע )אמריקה הלטינית 2004, ב: ולטר סאלס(
•   חיי פיי )ארה"ב 2012, ב: אנג לי(

•   נורמן )ארה"ב/ישראל 2016, ב: יוסף סידר(
כל הסרטים עם כתוביות בעברית.

מועדי ההרצאות: 14.3.23  ו  21.3.23  ו  28.3.23  ו  18.4.23  ו  2.5.23  ו  9.5.23  ו  16.5.23  ו  23.5.23  ו   
30.5.23  ו  6.6.23 ו  13.6.23 ו  20.6.23

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות

2223

מסע קולנועי 
מרצה: מר עמנואל כהן

הקורס יתקיים: בימי ג' בשעות 13.00-10.00
עלות הקורס: 850 ₪. )12 מפגשים(.

במה יעסוק הקורס: 
בקורס צבעוני זה נצפה בפנינים של הקולנוע העולמי ונדון ביצירותיהם של במאים מגוונים ובינלאומיים כגון פדריקו 
פליני, רון הווארד, ולטר סאלס, גארי רוס ואנג לי. מבין יצירות המופת הנכללים בקורס נמצאים הן סרטים זוכי פרסי 

אוסקר והן סרטים עם נגיעה יהודית.                                    
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