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09:30Welcome
 + 

איסוף כרטיסים 09:45

אהלן אהלן10:00
פתיחת יום

10:15

סוף סוף יש פה הזדמנות
(פיצ׳ינג חממת ״קמים ברשת״)

אירוע פיצ׳ינג, חממת ״קמים ברשת״. בשיתוף קרן גשר לקולנוע רב תרבותי 
ומפעל הפיס

גם לשירה מגיע סדרה משלה
אלון לוי

איך הופכים סדרה על שירה למשהו שהוא לא משעמם בטירוף, ואיך מייצרים קולנוע 
דוקומנטרי גדול מהחיים כשאין לך כסף

גרביים - לייב!
היוצרים שמאחורי הגרביים באים לספר לכם 
את הכוח שבלהעביר מסרים דווקא דרך גרב, 

על מערכת היחסים עם ״כאן״, קהילת 
המעריצים שנוצרה וטעימה קטנה מאיך 

מעבירים את כל הדבר הזה לקדמת הבמה. 
יהיו הפתעות, גרביים יעופו באויר ולא, סבא 
גרב לא מצלם סרטוני מזל טוב לימי הולדת 

יותר בחיים.

10:30

10:45

מה הקשר בין זיקנה לויראליות?11:00
תמר קיי

שיחה עם תמר קיי, מיוצרי הסדרה "פני זקן", על הקשר בין זיקנה לויראליות, על תהליך 
הפיתוח וההפקה, תגובות הקהל, תוך הדגמה מחומרים שצולמו - וסצנות שנשארו על 

רצפת חדר העריכה

איט ביט
צוות איט ביט מגיע לבחון את האוכל הטבעוני הכי טוב שיש בסינמטק! 
ועל הדרך יספרו על יצירת התוכנית, שילוב מוזיקה עם אוכל ומי יודע, 

אולי אפילו תצוץ שם גיטרה! 11:15

11:30
״כאן״ - שוברות את החוקים

מתן דרורי ומיה זיו
חטיבת הדיגיטל של התאגיד שוברת את החוקים - איך יוצרים תוכן שמתאים להרגלי 

הצפייה החדשים שלנו?

הקולנוע בא לאינטרנט
ברק הימן

על קו התפר שבין קולנוע לאינטרנט, בין 
סדרת רשת וסדרת דוקו קלאסית

זה לא פורנו! זו אומנות
משה רוזנטל 

משה רוזנטל, תסריטאי ובמאי, יוצר סדרת הרשת זוכת הפרסים 
"קונפס TLV", שנמכרה לעיבוד טלוויזיוני עבור רשת AMC. על יצירה 
דרמטית ברשת, התעסקות במיניות בעידן הפוליטקלי קורקט, צנזורה, 

טינדר, פורנוגרפיה וטלוויזיה אמריקאית

11:45

12:00

יש לי רעיון לסדרת רשת, איך מרוויחים מזה כסף?
פאנל

מה זה רווח בעידן הדיגיטלי? אפשר בכלל לעשות מזה כסף? משהו הולך 
להשתנות?

פאנל בהשתתפות בכירים בתעשיית הדיגיטל והקולנוע

12:15
אולי תפסיקו לשקר לנו?

מדינת ירושלים
עיתונות דיגיטלית מקומית - הדור הבא

איזה סיפור מטורף!
 איתי אשר

מה ההבדל בין פייק לאורגינל? מהי עיתונות 
גרילה? מה חשיבות הוויזואליה ואיך יוצרים 

את אפקט הוואו?

״כאן״ יוצרים בירושלים
לילך שחם קציר, אסא ארבל, יורם הוניג

 Digital First-בואו לגלות איך ״כאן יוצרים״ מיישמים את חזון ה
במסגרת חממת פיתוח התוכן המשלבת לראשונה יצירה לטלויזיה 

ולדיגיטל

12:30

12:45

13:00

תחזרו זריז, יש עוד 
מלא דברים לעשות

הפסקת צהריים

13:15

13:30

13:45

14:00

תודה לכל החברים שעזרו!
תחרות פיילוטים

הקרנה של 4 פרקי פיילוט לסדרות רשת חדשות! בשיתוף קרן גשר לקולנוע רב 
תרבותי

גרילה (בקטע של אינדי)
אסף מכנס

איך עושים סדרת רשת אינדי - רעיון, הפקה והפצה

חרדי, ערבי וחילוני נכנסים 
למסנג׳ר

ברי רוזנברג
מה קורה כשמכניסים את המורכבות של 

החברה בישראל לתוך הביצה הטובענית של 
הרשתות החברתיות ואיך ניתן לצאת ממנה 

בשלום. 
הקרנה של סדרות רשת ישראליות

 מאדרלנד
מיכל זילברמן ויעל צפריר

מיצירה אישית ליצירה מקצועית: איך להפוך מערכונים על ציצי וטחורים 
לקמפיין שיווקי מוצלח

14:15

14:30First Love
עדי תשרי

הקרנה של של קטעים מתוך FIRST LOVE ושיחה עם התסריטאית והיוצרת עדי תשרי, 
זוכת Series Mania 2018 בקטגוריית ה-Short Format. נשוחח על תהליך הכתיבה 

וההפקה הבינלאומית של הסדרה (תל אביב – פאריז – לוס אנג'לס), על התובנות שעלו, על 
שיטת 'חדר הכותבים', ועל יזמות במקצוע באופן כללי

הסדרות הכי טובות בעולם שעוד 14:45
לא הגיעו לפיד שלכם

יובל ברגר
סדרה במיטה, קבוצת הוואטספ של הביטלס, 

שיחות של ילדה בן שנתיים ומה זה בכלל 
משינימה -  סדרות הרשת הכי מעניינות 

שמסתובבות ברשת

 ת׳כלס
לירון אטיה

200 מיליון צפיות, פינה בארץ נהדרת ובעיטה לפנים
15:00

15:15

הקרנה חגיגית - ״הרומן שלי עם דאעש״
אורי יניב, דימה קונופלוב, מיכאל שטרן ונועה קולר

הקרנה של פרק הסיום של ״הרומן שלי עם דאעש״, זוכת פרס האקדמיה לשנת 
2018

15:30

15:45

16:00

16:15

16:30
הכרזה על הזוכים

הכרזה על הזוכים בתחרויות 16:45
17:00


