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אוניברסיטת תל אביב, מכללת שנקר, מכללת בצלאל  

 "מעגל סמסרה"
 סרט קצר

   .שלי הסרט מתוך 12 סצנה ובפרט ,סרט של תסריט נראה כך

  הסרט ,רבים חודשים עברו המנחה ובין ביני הראשון המפגש מאז

 .קולנוע קרנות דרך הכספים גיוס בשלב ונמצא בהכנות עדיין

  ומריצה ,האחרות האמנויות כל את שמשלבת אמנות הוא הקולנוע

  האהוב הדבר גם והוא ,סיפור לספר כדי בשנייה פריימים 24-ב אותן

  ולהתעסק הזו האמנות על ועוד עוד ללמוד כדי לתכנית נכנסתי .עליי

 .עצמו את הכניס הוא למה תוהה עדיין בטח שלי והמנחה ,בה

 שהוא אחד משלבי יצירת הסרט מהסטוריבורדזהו חלק 

 תהליך העבודה

 רעיון
. כל סרט טוב דורש רעיון טוב

.השלב הזה לקח מעט זמן יחסית  

 תסריט
התסריט הוא לדעתי השלב החשוב ביותר 

זה השלב הקשה  . עליו הוא בנוי. בסרט
, ביותר מפני שבניגוד לסופרים ולמשוררים

השלב  . על התסריטאי להראות ולא לספר
.הזה לא מסתיים עד סיום צילומי הסרט  

 סטוריבורד
השלב שבו מציירים תמונה אחר תמונה את  

השלב הזה חשוב כדי להעריך . המתרחש בסרט
.את הרעיונות ולראות מה עובד ומה לא  

 גיוס כספים
...בנוגע לזה, כן  

 יצירת הסרט הסופי
מתחילת הצילומים ועד צאת . זה השלב הכי מהנה בתהליך

וצריך סבלנות כדי  , הסרט זו ההתרגשות הגדולה ביותר
.אבל זה בדרך, כרגע עדיין לא הגעתי אליו. להגיע לסוף  

 שחי ,אבי בשם אוטובוס נהג על מסופר "סמסרה מעגל" בסרט

  שעות ובאותן מסלולים באותם נהיגה – אפורה בשגרה חייו מרבית

 את ולקחת ולחייו לסבלו קץ לשים מחליט הוא אחד יום .יום כל

 .האישי בסבלם להם לעזור עז רצון מתוך וזאת ,אתו הנוסעים

 אף אך ,יומי-יום בסיס על השגרה עם בהתמודדות עוסק הסרט

 .שונות מזוויות ואובדנות קשיים עם התמודדות - יותר

 אותי לימדו חנן עם הצמודה והעבודה עמיתים-מנחים תכנית

 .ולעשות ליצור הכלים את לי ונתנו ,הקולנוע אמנות על מאוד הרבה

 הסיפורים את לספר (לפחות עבורי) נהדרת פלטפורמה הוא קולנוע

  .כנכונה חושב שאני בדרך אנשים על ולהשפיע ,לספר לי שיש

  אותו ולשלוח הסרט את לסיים מתכנן אני הקרוב בעתיד

 רבים סיפורים עוד נותרו ...יודע מי ?הרחוק ובעתיד .לפסטיבלים

   .לספר

 המטרות לעבר המסלול בסלילת לי עזרה עמיתים-מנחים תכנית

 .לו ומעבר המסך אל - בו לצעוד הזמן זה וכעת ,שלי והיצירה שלי

 יום –האוטובוס של אבי . פנים12.

מעט  , אבי מחליט להוציא את התכנית לפועל 

האוטובוס התרוקן ונשארו בו רק  . מפקפק

אישה צעירה   – יעל, דפנה, אברהם, אלון

סבתא מבוגרת ונכד   – ארזו רבקהו, ומתולתלת

יעל לוחצת על כפתור העצור והשלט . צעיר

 .אבי חולף על פני התחנה. נדלק

 יעל    

 . לחצתי? למה לא עצרת, נהג    

  שמעת מה  , נהג( פאוזה)    

 ?נהג( בצעקה)? אמרתי    

והנוסעים  , אבי חולף על פני עוד תחנה 

מתחילים למלמל ולהסתכל אחד על השני בחוסר  

 .שפשוט לא אכפת לו, חוץ מאברהם, הבנה

 דפנה    

 ? מה עובר עליך! עצור, נהג    

 !מטורף לגמרי( ליעל)    

 יעל    

 ?  אתה לא שם לב או משהו כזה    

 ?אתה חירש    

חלל האוטובוס מתמלא בצעקות שמכניסות את   

 .לפניקהאבי 


