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סדנת עריכה | אריק להב לייבוביץ'

למה שלב העריכה הוא הממושך בהפקה?
בעיקר, בגלל הקושי לעבור מנייר כתוב של תסריט לחומרי גלם של תמונה וסאונד.

למה אף פעם זה לא עובד כמתוכנן, גם כשהתסריט מעולה.
אציג את הבעיות התסריטאיות בהם אני נתקל ומה כלי העריכה שלי לפתרון הבעיות.

בעצם, אדבר על למה העורך הוא סוג של תסריטאי.

סרטי גמר מכללת ספיר | מקבץ 3
לאחר ההקרנות יתקיים פאנל יוצרים 

נשיקות בעברית | מניה לוזובסקי | תיעודי | 45 דק' 

מניה, עולה חדשה מרוסיה, לא יהודייה לפי ההלכה, פוגשת את ארז, ישראלי יהודי. שניהם נמצאים 
בנקודת מפנה בחייהם, ותוהים האם לקחת את הזוגיות לשלב הבא ולהתעמת עם השוני הרב 

ביניהם. כדי לעשות זאת מניה חייבת לעבור גיור. בו זמנית הסרט מתעד מקרוב את הזוגיות, ומביט 
בתהליכים של הגיור.

בימוי, הפקה ותסריט | מניה לוזובסקי
חברת הפקה | מניה לוזובסקי ומכללת ספיר

עריכה | רוני פלדמן
צילום | איגור ברגובסקי

פסקול | יורי פרימנקו
מוזיקה | יהב סבן, גיא לנדאו 

דמעה אחת בים | לורן סהרה | וידיאו דאנס | 4 דק'

שתי בריאות רוקדות את כאב האדמה והים. העולם משתנה והרס וחורבן באים ושוטפים את חופינו, 
התודעה שלנו רואה צלול יותר וכאנושות אנו מוכנים להתמודד עם המציאות הכואבת אשר הובלנו 

עצמינו אליה.

בימוי | לורן סהרה 
כוראוגרפיה וריקוד | רחלי בויום ועינר הוכמן

צילום | שקד רביד

יפות עיניך | רוני ג’ו לולה שניידר | דוקו-וידיאו דאנס | 28 דק'

רבדים נדירים של עדינות, רוך וקרבה נפרשים במפגשים בין רוני ג׳ו לולה וסבתא מלכה. ברשמי 
הקמטים של סבתא, המספרים את סיפור חייה, רוני רואה את זיכרונותיהם המשותפים, המשאירים 

אותן קרובות. דרך מעקב אחר תנועתה הספונטנית של הנכדה במרחב, נפתח מבט אל הדרמה 
הפנימית האצורה במפגש של השתיים עם הזיקנה.

משתתפות | מלכה שפירא, רוני ג’ו לולה שניידר
בימאית | רוני ג’ו לולה שניידר



צלמת | דניאלה כסיף
עריכה | שני סרט ורוני ג’ו לולה שניידר 

עיצוב פסקול | מיכל גדעון
צבע | אלמוג גנות

בדמותה | יעל סולומונוביץ | אקספרימנטלי | 9 דק'

סרט ניסיוני קצר המאיר את הגוף הנשי באור עדין ומאפשר לנו לבחון מחדש את המבט שלנו על 
הגוף הזה.  

בהשתתפות | רימון חנקין, קסם נתן, טלי שמש, ליאן רזניק פריקה, שחר משה, יעל סולומונוביץ 
ודניאלה כסיף

בימוי ועריכה| יעל סולומונוביץ
צילום | עינב חן

הלחנה ועיצוב פסקול | עדי בר
הפקה | מיכל בכר
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