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המכון
נוסד הוא וחברה. אדם והתפתחות בגרונטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי מכון הוא
בעזרתן אמריקה), יהודי של המאוחד הסיוע (וער האמריקאי הניוינט במסגרת ופועל ב1974

ישראל. וממשלת בניויורק ברוקדייל קרן של

בשירותי חילופיים פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
של הפעולה שיתוף להגביר הוא מיעדיו אחד בכללם. הסוציאליים והשירותים הבריאות

ו



ההשאלה שירות

אורקוליות לתכניות מדריר
להשאלה וסרטים
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להשאלה וסרטים אורקוליות לתכניות מדריך

להשאלה, וסרטים אורקוליות לתכניות ראשון מדריך לפרסם שמחים אנו
הנייד. האורקולי והמרכז ברוקדייל מכון של האוסף מתוך

היא ההשאלה. שירות מטעם המתפרסמת הראשונה היא זו תכניות רשימת
.1980 יולי, לחודש מעודכנת ^

האור החומר כמות הגדלת עם לעת, מעת יתפרסמו נוספים עידכונים
שניתן כך נפרד, בעמוד מופיעה תכנית כל המשתמשים, לנוחיות קולי.

כותרותסיווג לפי מופיעות התכניות עירבון. דפי לצרף יהיה
מובן סוג. כל בתור עברי אלפנתי כסדר התכנית שם לפי למדי, כלליות

צרכיהם לפי בתכניות שימוש ייעשה וכי מחייב איננו הסיווג כי
הםעוניינים. של המיוחדים

בהם להשתמש מוצע תכנית. כל של ותאור טכני םיפרט כוללת הרשימה
לפני בתכניות לצפות ממליצים אנו זאת, עם ראשוני. מיון לשם

לידיעת יובאו והם מוקדמת, צפיה לאפשר סידורים נעשו השאלתן.
למתן ערוד הנייד האורקולי המרכז צוות כן, על יתר המעוניינים.

ההשאלה. לשירות פניות לפי בתכניות, השימוש בדבר ייעוץ
ובחו"ל, בארץ נוספים, סרטים על מידע לספק ערוך ההשאלה שירות 9

ברוקדייל. מכון בספרית המצויות קטלוגיות רשימות ע"פ

מועדי קביעת ייעוץ, למידע, בבקשות לפנות מתבקשים המעוניינים
הנחיות בנפרד. המתפרסמים שנקבעו, ההסדרים ע"פ והשאלה, צפיה
הכתובת לפי ההקנאלה, לשירות פניה ע"פ לקבל ניתן אלה בנושאים

המדריך. בשער המופיעה

בפעילות מורגש צורך על יענה אכן החדש שהשירות מקוים אנו
הגרונטולוגית.



, .י

'.''יי ■ ■ יי

ובתכנה בציוד להשתמש כיצד

בחירה לשס הן לקהל, הקרנתו לפנל בתכניות לצפות מומלץ .1
בדיון שייאמרו הדברים של יעיל תכנון לצורך והן נכונה,

המלווה.

תחילת לפני זמן מספיק ולהציבו הציוד את לבדוק יש .2 .
טכניים. קשיים על להתגבר מאפשר זה נוהג לקהל. ההקרנה
גדול, מספיק התכנית חוקרן בו החדר אם לבדוק שיש מובן
כולל חשמל, סידורי הצורך), (כמידת האפלה בו יש אם

הארכה. כבלי

נוכח שהקהל בזמן הכרחיות בלתי טכניות פעולות לבצע אין .3
המקורי, לגלגל הסרט החזרת הציוד, להצבת הכוונה במקום.

וכוי. הציוד פירוק

כלהלן: בציוד מופעלות המוצעות התכניות .4

מסך. קול, עם מ"ם 16 מקרן  פילם

ורשם שיקופיות 80 של תוף עם מ"מ 35 מקרן  שיקופיות _
מקרנים, שני  מיוחד ציוד או לקסטות, קול ^
להתחבר המסוגל קסטות ורשםקול disolver

מסך. ;150W של בפעימות ולהפעילה זו למערכת

PAL תקן ,3/4" ,UMATIC וידאוקסטרקורדר  וידאוקסט
צבעוני מוניטור התכנית; מיפרט לפי ,ntsc או

התכנית. מיפרט לפי שחורלבן, או

הקהל. למאפייני והדיון ההקרנה שיטת את להתאים מומלץ .5
בייעוץ. לסייע מוכן ההשאלה שירות

ו
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הסרטים רשימת

C1980 (יולי

הרחב לקהל המיועדים סרטים 1

ק)  קשישים פ;  קד0פריסה ;o  מבוגרים נ;  (נוער

אלגוריה סרסי א. 9
(מ) ודמ 1.בשר

(נ,מ,פ,ק) המפתחות 2.עושה

דוקומנטריים סרטים ב.

(ם,ק) ימינו 1.בערוב
(נ,ם,פ,ק) נגילה 2.הבה

(ם,פ,ק) הזקן* של מצבו 3.על
(פ,ק) צירלי והצלח, 4.עלה

(מ,פ,ק) פרישה בגיל ייצור 5.פועלי

פרופילים ג.

(פ,ק) הכבורות 1.בונה ^
(מ,פ,ק) 2.בלנקה

(נ,מ,פ,ק) נמל פועל  ברכה 3.גיק
(פ,ק) 74 בן פסל ויינברג, 4.יעקב

(פ,ק) רובינשטיין רק 5.לא
(נ,ם,פ,ק) ברנשסייןכהן 6.מרים
(מ,פ,ק) לוריא שלמה עם 7.ראיון

(נ,מ,פ,ק) הסבתות 8.שלוש

אנגלית רק *



דרמתיזציה ד.

(נ,מ,פ,ק) וולי* במשפחת 1.דורות
(נ,מ,פ,ק) 2.הסמרטוטרית

והדרכה מידע ה.

(פ,ק) מבוגר בגיל בסיסית 1.התעמלות
(פ,ק) מבוגר בגיל נכונה roun  n1R>1:n 2.מזון

(מ,פ,ק) OverEasy*. 3
(פ,ק) ומין הזדקנות .4

ומסורת פולקלור ו.

(ם,פ,ק) אבוד? עדן גן  בסמואה 1.זיקנה
(נ,מ,פ,ק) בבל 2.יהדות
(נ,מ,פ,ק) פרס 3.יהדות
(נ,מ,פ,ק) תימן 4.יהדות
(ם,פ,ק) מלבסקי 5.משפחת

(ם,פ,ק) השלישי החסידי הזמר פסטיבל מתוך 6.שירים

אנגלית רק *



זקנה* בבעיות לדיון וגירוי מקצועית הדרכה 0ר0י 11 ן.

1.המעקף
לקוק 2.לקוק,

פ. 3.גברת 0
4.הםרכז

ערב 5.ארוחת
f 6.התווית
# .

* מרותקים בקשישים לטיפול פריורי 7.קיסת
מבוגר בגיל ושמיעה בראיה 8.שינויים

<

אנגלית רק *
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MORTAL BODY ודם בשר

א1) 1)
סכני 0י9ר0

מ"ם 16 פילס ^
(PAL) 3/4" וידאוקסט 0

לבן שחור
דקות 12

תמליל ללא
Zagreb Films, Yugoslavia הפקה:

חולף. כארוע החיים את המבטאים אדס בחיי פרקים מציג tnon

אנוס. בחיי פרק הנצחת היא המופיעים האירועים בשרשרת חוליה כל
 החיים תהליך של וסופו תחילתו את מציינים רגעים שני

ומוות. לידה

חלוף, בני הם החיים במהלך והעצב הגיחוך האהבה, ההנאה, רגעי
אנוש. בני כל את מאחד כולו כשהתהליך

נכונים התייחסות ערכי להקנות כאמצעי נוער בפני להקרנה מומלץ
הזיקנה. לגיל

(1980 (יולי



the keymaker המפתחות עושה
א2) 1)

מכני מיפרס

מ"מ 16 פילם
(PAL) 3/4" דאוקסט י ו

צבע ^
רקות 18 0

תמליל ללא
דרום אוניברסיטת הפקה:
.1970 קליפורניה.

ועיסוק משמעות המחפש זקן אדם סל ביומו רגעים מעלה הסרט
בדידותו. בעולם

שנפטרה, אשתו על זכרונות בדידות, ברגעי הזקן אחר עוקב הצופה
בפארק. ילדים עם משחקיו גילו, בני את לשעשע נסיונותיו

בסמלים. רב שימוש בו קיים תמליל. ללא הסרט

(1980 (יולי
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number our days ימינו בערוב
U3 1)

טכני מלפרט

ם"ם 16 פילם
(PAL) 3/4" וידאוקסט 0

צבע
דקות 30
אנגלית

Hackford / Littman, הפקה:
Los Angeles

שערכה שנים 4 בן מחקר על מספרת מאירוף ברברה האנתרופולוגית
שלה. בתרבותה  רחוקה בתרבות לא חדש", ב"עולם

,Venice0Israel Levin Senior Citizens Center3 החברים 300
ולבחון המבוגרת היהודית לקהילה לחדור לה איפשרו קליפורניה,

מכובדת. זיקנה של מציאותית תפיסה מקרוב

(1980 (יולי
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/ let's rejoice נגילה הבה

ב2) 1)

טכני פרט מי

מ"מ 16 פילם
(PAL) 3/4" וידאוקסט 9

צבע
דקות 11

תמליל ללא
Zagreb Films, Yugoslavia הפקה:

ושרדו השואה מוראות את שעברו יהודים זקנים קבוצת מתאר הטרס
אחר עוקב הצופה שביוגוסלביה. זגרב בעיר ישן זקנים בבית

הזקנים, בית של התרבות בחדר חזרה בעת במקהלה המשתתפים קבוצת
המגורים. בחדרי ולפעילות זגרב ברחובות לטיולם מתלווה

בדמויותיהם להכירם לומדים ואנו בעבר, חייהם את משחזר הסרט
בערבוביה. בסרט משחקים והווה עבר כצעירים.

חויות לאחר שאפילו להוכיח בסרט משמש נגילה" "הבה השיר (0
ושאיפותיהם. צלמם על לשמור המשתתפים יכולים וקשות, מזעזעות

(1980 (יולי



old age: do not go gentle הזקן' של מצבו "על

C3^ 1)
טכני מיפרט

(NTSC) 3/4" וידאוקסט
צבע £

דקות 120
אנגלית

KGOTV, San Fransisco הפקה:

בערי הזיקנה בנושא לעומק מחקר על מדווח Evan white העתונאי
באירופה. אחדות למדינות בהשוואה ארה"ב,

של בעיות הקשיש, של ופחד בדידות בשבילי לסיור מתלווה הצופה
עלובים. ושירותים דלה הכנסה

המצב. לשפור בדרכים ודן השוואתי מידע מספק המחקר

(1980 (יולי
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use it in good health, charlie צירלי והצלח, עלה

C4n 1) ^
טכני םיפרס w

ט"מ 16 פילם
(PAL) 3/4" וידאוקסט

. צבע
דקות 38

עבריות) (כותרות אנגלית
American Chiropractic הפקה:
Association

ומאפייני הפרישה גיל בעיות את הציבור בפני לחשוף הסרט מטרת
המבוגר האזרח וניתוק זיקנה מול נעורים הצבת ע"י הזיקנה.

הזקן. האדם של סטריאוטיפ נוצר מהחברה,

מוצעים הזיקנה כלפי השונות ובגישות בבעיות ההעסקה עם יחד
דוקומנטרי. הסגנון: פתרונות. ^

(1980 (יולי



גוז בקו"ית פרימה בגיל יצור פועלי
ב5) 1)

סכני מלפרט

(pal) 3/4" ידאוקסט ו ^
לכן שחור W
רקות 8
עברית

הישראלית הסלויזיה הפקה:

יצור פועלי פנסיה, בגיל קשישים עם ראיונות על בנוי הסרט
גת. בקרית במפעל

גילם ולמרות רבות, שנים משר במפעל לעבודתם קשורים הקשישים
באה להעסקתם היוזמה בעבודה. ממשיכים הם פרישה), לגיל (מעבר

ומיומנים. מקצועיים בעובדים הצורך עקב ההנהלה, מקרב

.
(1980 (יולי
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the violin maker הכנורות בונה
(in praise of hands) אומן) לידי (הלל

ג1) 1)
טכני מיפרט

(PAL) "3/4 וידאוקסט
מ"מ 16 פילס ^

לבן שחור 9
דקות 12

תמליל ללא
Zagreb Films, Yugoslavia הפקה:

ביוגוסלביה. בונהכינורות אחר עוקבת המצלמה

מרצפות על צעדים קולות נשמעים תמליל. ולא םוסיקה אין בסרט
הפטיש, הלמות עבודה: וקולות החלון אדן על הומות יונים הדרך,
המדגישים וידיים, פנים לצילומי רקע משמשים אלה ניסור. לטוס,

בנית באומנות הדרושים האמנותי והחוש הדיוק הריכוז, את
במלאכתו. מתמזגת הקשיש האומן של דמותו הכנורות.

.
(1980 (יולי



נקר. בל
מתנדבת של סיפורה

ג2) 1)
טכני מיפרט

(PAL) 3/4" ידאוקסט ו
לבו שחור A
דקות 10
עברית

ותחקיר להפקה הסדנא תלמידי הפקה:
של לקומוניקציה במכון

בירושלים, העברית האוניברסיטה
.1979

בירושלים. החיה אלמנה אשר, של התנדבות מעשה סיפור זהו 1

הבית את ועזבו גדלו שילדיה לאחר שנה. 40 לפני ארצה עלתה בלנקה
ועניין. עיסוק הפעלתנית האשה חיפשה

פעולות אחר בחיפושיה בלנקה הכירה העיוורת, האשה ולנטינה, את ן

מקוות אותו שנתיים בן קשר הולידה הראשונה ההיכרות התנדבות.
אד בבלנקה, מסתייעת אמנם העיוורת ולנטינה לשמור. השתיים (0

לזו זו ותרומתן רעות יחסי הם הזקנות הנשים שתי בין היחסים
הדדית.

(1980 (יולי



נמל פועל  ברכה P'a
ג3( 1)

טכני מיפרס

(pal) 3/4" וידאוקסט
לבן שחור
דקות 14 ^
עברית 9

וחנוך לתרבות המרכז הפקה:

במרץ שהופקה "אצלנו" בסם מתכנית חלק הינו ברכה ג'ק על ה0רס
לשם הכללית, ההסתדרות של ולחינור לתרבות המרכז עבור 1977

בחסות המתקיימים הסלויזיה" "מועדוני במסגרת סגור במעגל הקרנה
המרכז.

פעיל לחייו, ה60 בשנות סוור גיק,  נמל איש הוא הסרט גיבור
ערכים סולם על שמירה תוך כתוכן חייו למלא המסוגל חיים ואוהב

ברור.

מהאמונה בצורתה השונה הזדקנות תדמית מציג בראיון הבנוי הסרט
של הססגונית ה"טלויזיונית" ואישיותו זו שונה תדמית הרווחת, ^

ובידורי. חינוכי למכשיר זה סרט הופכות ברכה גיק

(1980 (יולי
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74 בן פסל  ווינברג יעקב
ג4) 1)

סכני מלפרט
(pal) 3/4" וידאוקסט

לכן סחור ^
דקות 6
עברית

הישראלית הטלויזיה הפקה:

סעס בדימוס בנין קבלן הינו פולין, יליד ווינברג, יעקב
בעץ. פיסול  לתחביבו התמסר לגיםלאות פרישתו

הווי ודמויותיו, מנהגיו על היהודי העולם הוא יצירתו נושא
באמצעות לצאצאיו ולהעביר להוריש מקווה הוא ושאותו שחלף חיים

הפיסול,

(1980 (יולי "
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רובינשטיין רק לא
ג5) 1)

טכני מיפרט
(pal) 3/4" וידאוקסט

לבן שחור ^
דקות 14 9
עברית

תקשורת לאמצעי היחידה הפקה:
האוניברסיטה כחינוך,

ירושלים. העברית,

לפסנתר מורה גם כחן. להזדקן יכול רובינשטיין ארתור רק לא
בכך. מצליחה מרמתגן 1

לפעילויותיה התייחסותה רקע על זקנה אשה של מחשבותיה חושף הסרט
בחיי משמעותיים לאירועים ביחס וביקורתה חברותיה עיסוקי שלה,
חיים לחיות ועיסוקיה פעילויותיה בםיגוון מצליחה היא אדם,

ה.זיקנה. קשיי למרות ומפרים, מעניינים

אשה אצל ואופטימיות בחן הזדקנות להציג המגמה על רומז הסרט שם 0
יפר." הזדקנות "סמלי נחלת רק אינה כזאת הזדקנות וכי רגילה,

רובינשטיין. כארתור

(1980 (יולי
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כהן ברנשטיין מרים
, ג6) 1)

טכני מיפרט
(PAL) 3/4" וידאוקסט

לבן סחור
דקות 11
עברית ^

הישראלית יה יז ו הטל הפקה: ^
ברנשטיין מריס השחקנית של ה80 הולדתה יו0 לכבוד הופק ה0רס

כהן.

הזדקנות, על אישיות אמיתות לה, ומחוצה הבמה על  עולס תפיסת
והאדם, השחקנית של וידיה עיניה מפיה, מובאים ומשחק, משפחה

כהן. ברנשטיין מרים

מרים של מבטה מנקודת בקיבוץ החיים של היבט מציג הסרט
זיקנתה. לעת בקבוץ משפחתה בקרב לחיות שבחרה כהן ברנשטיין

(1980 (יולי
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לוריא שלמה עם ראיון
ג7) 1)

טכני מלפרט
(PAL) 3/4" וידאוקסט

לבן שחור
דקות 10
עברית

הישראלית ויזיה הטל הפקה: £
מעבודתו הפרישה לפני ותחושותיו מחשבותיו על מספר לוריא שלמה

אחריה. קצר וזמן

ולהגשים לבצע כהזדמנות הפרישה של והרומנטית האופטימית ראייתו
עצמי. לספוק חדשות דרכים אחר בחפוש התחלפה תכניות,

בראייתו שינוי חל שונות, במסגרות ופעילותו מעורבותו למרות
חייו את מתכנן הוא ההר". במעלה "עולה הוא אין שוב חייו. את

החיים. וברמת בהכנסה בירידה ומתחשב קרוב לטווח

(1980 (יולי



three grandmothers סבתות שלוש

ג8) V
טכני מיפרס

מ"מ 16 פילם
(PAL) 3/4" וידאוקסט ^

שניות ו6 דקות 28 W
עברית)  (וידאוקסט אנגלית

National Film Board of הפקה:
Canada

של החיים ובסגנון בתפקידים ושוני דמיון נקודות מעלה הסרט
סבניגריה, לגוס ליד כפר בעולם: שונים מקומות משלושה סבתות שלוש

המערבית. בקנדה במניטובה, חקלאי ואזור בברזיל קטנה עיד

על שומרת הנשים משלוש אחת כל החיים, בסגנון השוני למרות
כאב משא רובץ כולן על נמרצת. בפעילות וממשיכה חיוניות
מתפקדות הן אלה תחושות למרות אך עבדן, וזכרונות אלמנותו
קשה. ועבודה חזקה דתית אמונה טבח והמשפחה, הקהילה במסגרת

הזיקנה, לבעיות מעניינת אנתרופולוגית ראיה מציגזוית הסרט ^

(1980 (יולי



where mrs. ™*alley n™* וולי במשפחת דורות

טכני פרט מי י1) 1^
(PAL) "3/4 ןידאוקסט

ם"מ 16 פילם A
לבן ר קחו
דקות 28
אנגלית

National Film Board of הפקה:
Canada

הנשוי בנה עם סבתא גרה כה במשפחה, מתעוררות התנגשויות
מצבה הולך לסייע, מהדורות אחד כל מאמצי למרות ונכדיה.

ובריאה ברוחה צעירה אשר, היותה עקב ומתערער הסבתא של הנפשי
עם בתקשורת בעיות ועקב יכולתה, הערכת בחוסר הנתקלת בנפשה
הזקנה וולי גבי של ישנים צילומים שילוב הקרובה. הסביבה
נעוריה, בעת חייה את מאירים בהיותם אירוני נופר מוסיפים

חייה. על מלאה שליטה ובהיותה כאם בתפקידיה

(1980 (יולי

1



the shoppingbag LAnr הםמרטוסרית

; ד2) 1)
סכני פרט מי

מ"ם 16 פילם
(PAL) 3/4" וידאוק0ט 0

צבע
דקות 21
אנגלית

Learning Corporation of הפקה:
;■■ America

אשה דמות המגלמת ,Mildred Dunnock השחקנית היא ר.0רט כוכבת
העיר ברחובות המסתובבת ניויויק, נוסח "קלושארית" קשישה,

היא אותם בסלים, מצוי רכושה כל וסמרטוטים. גרוטאות ואוספת
מגן. חסרת גג, קורת חסרת עמה, נושאת

הפוגעת כשהתנהגותן בה םתקלסות ההתבגרות בגיל נערות קבוצת
באחד מגלה הנערות כשאחת והתייחסות. מחשבה מחוסר נובעת

תקופת כולל חייה, את החושף ישן משפחתי תמונות אלבום הסלים
זר. גילוי הבלויה. הזקנה שבדמות האדם את מגלה היא נערותה, 0

. בכלל. קשישים ועם סבתה עם יחסיר, של מחודשת לבחינה מובילה

(1980 (יולי
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basic exercises for people over 60 מבוגר בגיל בסיסית התעמלות
Cln 1)

טכני מיפרס
מ"מ) 35) קיקופיות תכנית

צבע £
1 חלק דקות 15
11 חלק דקות 15
111 חלק דקות 15
IV חלק דקות 15

אנגלית
National Association for הפקה:
Human Development (USA).

המבוגרים. לגילאים במיוחד מותאמים תרגילים
מתקדמים. בגילאים משתתפים סל ליכולתם מותאמת הסדרה

בסיסיים תרגילים  1 תכנית
קלים תרגילים  11 תכנית

מתקדמים תרגילים 111 תכנית
ותזונה דיאטה התעמלות  iv תכנית ^ /



מבוגר בגיל נכונה תזונה  ובריאות מזון
ה2) 1)

סבני מלפרט
שיקופיות

צבע ^
דקות 17 "
עברית

הנייד קולי האור המרכז הפקה:
הבריאות ומשרד

מבוגר. בגיל נכונה תזונה הרגלי על המצביעה שיקופיות סידרת

במעלותיהם דנה העיקריים, המזון מרכיבי את ומדגימה מראה התכנית
שורת מוצגת תזונה. בהרגלי נפוצות טעויות מציגה ובתפקידיהם,
להרכבת דרך ומוצעת בארץ, הקשישים מרבית את המאפיינות דוגמאות

בישראל. הממוצע הקשיש של חייו לתנאי המותאם מזין תפריט

בישראל. קשישים של ותמונות קולות הבאת תוך להבנה, קל הסגנון:

(1980 (יולי
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ר.3( 1)

סכני םלפרס
CNTSC) 3/4" וידאוקסט

התכניות)צבע מ2 אחת (כל דקות 30
אנגלית 0

פרנציסקו סן ,kqed תחנת הפקה:

(טלויזיה) המרכזית המדיה של גיסתה את מציגה זו סידרה
הקשישיס. של וצרכיהם לבעיותיהם

לאורכה טלויזיה תחנות 250 מסכי על הוקרנו שבוע מדי פעמים חמש

בידור , מדע תכניות של מבחר המביאות תכניות ארה"ב של ולרוחבה
הקשישים. לצופים והדרכה

בידורית מגזינית כסידרה מתוכננת Over Easy הטלויזיה סידרת
לשפר מבוגרים היותר צופיה לגירוי משמשת היא יומיומית.

והן במשדרים המוצגים הרעיונות באמצעות הן חייהם את ולהעשיר
עבורם. קיימים ומשאבים שירותים על הספציפי המידע באמצעות 0
גדולים חלקים בעיני הזיקנה תדמית את לשנות גם נועדה הסדרה

ארה"ב. אוכלוסיית של

(1980 (יולי



aging and sexuality ומין הזדקנות
ר.4) 1)

סכני מיפרט
שיקופיות 54

צבע
דקות 1135

תמליל קסטת ^
אנגלית

College of Public Affairs :npon
and Community. The Univer
sity of Nebraska at Omaha.

עם העובדים אנשים עבור במיוחד תוכננה זו שיקופיות תכנית
קשישים.

השינויים את יותר טוב להביו בידיהם לסייע הסדרה מגמת
עם הקשישים של המין כחיי המתרחשים והפיזיים הפסיכולוגיים

ההזדקנות. תהליך התקדמות

(1980 (יולי
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the coming of old age in samoa אבוד עדן גן  בסמואה זלקנר.

U1 1)
מכני מיפרס

שיקופיות
(PAL) 3/4" וידאוקסט

צבע
דקות 20 £

עברי פסקול עס תמליל קסטת
Poly Concepts, הפקה:

ארה"ב

תוך סמואה, איי של נפלאים נופיס רקע על צולמו השיקופיות
Dr. Lowell D. Holmes האנטרופולוג של מחקרו על התבססות

.Whichita State UniversityD

מבחינה משלנו השונה בסביבה הזיקנה של אופיה הצגת התכנית, מסרת
ההזדקנות את המלוים והתהליכים הבעיות על לדיון כדרך תרבותית,

אנו. בתרבותנו

הכלכלי המבנה במסגרת בסמואה זקנה של חיים אורחות חושפת התכנית
חברתה. של המיוחד 9

:

שינוי ובתהליכי הזקן, סטטוס שינוי בבעיות נוגעת התכנית
וכפריות. עירוניות בקהילות ומודרניזציה

(1980 (יולי



בבל יהדות
ו2) 1)

טכני מלפרט
(PAL) 3/4" וידאוקסט

לבן שחור
דקות 35
עבריו!

הישראלית הטלויזיר. הפקה: £
במאה וקורותיה בעירק היהודית הקהילה הווי תיאור מובא בסרט
שותפות וכן בקהילה ואישים מנהגים מוזכרים האחרונות. השנים
התנועה פעילות פרעות, המלחמה, מאורעות רקע על קהילתי וגיבוש

לקהילה, "יזכור" מעיו מהווה הסרט ו'יההגנה". הציונית
ונוסטלגיה. רצינית ירה האו העדה. בסגנון קינות בו ומושםעות

הסבר דברי ומתן הקהל להכנת רבה חשיבות יש המיוחד תוכנו בשל
אירופה. וצאי י לקהל במיוחד והקדמה,

(1980 (יולי



פרס יהדות

ימינו עד מכורש
ו3) 1)

מכני מיפרט
(pal) 3/4" וידאוקסט

צבע
דקות 20
עברית £

הישראלית יה ז י ו הטל הפקר.:

650 שנת מאז גלותה, בשנות פרס יהדות תולדות את מתאר הסרט
על מובלטים גורל שותפות ותחושת קהילה חיי הספירה. אחרי

פרס. יהודי ואפליית רדיפות פרעות, רקע

לקיים לה שהותר דתית ככת היהודית הקהילה הוכרה 1906 בשנת
ומנהגיה. דתה מצוות

בדרך בארץ קליטתם במקומות פרס"גם יהודי אחר עוקב הסרט
והמנהגים ההווי שמירת כדי תוך ובערים במושבים התאקלמותם

להם. המיוחדים

(1980 (יולי
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תימן יהדות
נשרים כנפי על

ו4) 1)
סכני םיפרס

>.palj 3/4" קסט דאו י ו
לכו שחור
דקות 30 ^
עברית ^י

הישראלית הטלויזירי הפקה:

'"י"" "י" "00 "" "''ייי "ייייי" *."*, "יי "K ,". י,0י0
"יי'" י''"ייי" ""לה "" ."יי' 1.נ.1 *"" ,, 01PM

ותרבות. דת חיי ופיתחו

"י>י " יי" ""י. גדיל ב"ל, "י" ני מעי לר,"
י" '"" "'"י" 01"nD "'יי" "' "יי 0לי "י אל,".

,. "ייית. 0נדלי1ת נ>י למקנועי" י,קחילה "נרי

עייי "יבי" "יי ""אי י,י _
ג<"לה '* "יס "'י. י"יי' "י" "<"*" ",,רי .

"<י''ל לאי^ על"'ם 0J' יינם פיסקו אותה

'^'80 (יולי
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מלבסקי nnseor

ו5( 1)
טכני פרט מי

(pal) 3/4" וידאוקסס
לבן סחור
דקות 8
עברית

הישראלית הסלויזיה הפקה;
.

ובפרק בשיר קולם נותנים מלבסקי למשפחת זמרים דורות שלושה
הצופה מלבסקי, סבא של קישור דברי משולבים בסרט חזנות.

שירה. של משפחתית מסורת הממשיכים משפחתו בבני בנחת

מידע לסרטי השלמה ומהווה אבא" "בית זכרונות מעורר הסרט
יהודיות. קהילות מנהגי בנושא

(1980 (יולי ^
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לשל השל החסידי הזמר פסטלנל מתוך שירלם

(61 1}
■ טכני מלפרט

(pal) 3/4" וידאוקסט
צבע

דקות 40
עברית

הישראלית הטלויזיה הפקה:

תשל"ב. בשנת בטלויזיה שודר חסידי בסגנון שיריס הכולל הסרט
גרייף, גדעון הדודאים, רבינוביץ, נירה ציון. שובבי המבצעים:
קשה, שטי אלוני, מירי רעים, צמד רובינא. אילנה סנדר. עירית

אשריאל. יואב בהדרכת תלאביב עיריית שליד המחול ולהקת

(1980 (יולי
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the detour המעקף

(1 11)
מכני מלפרט

מ"מ 16 פילם
צבע

דקות 13
תמליל ללא

Phoenix Films, New York :npan

.
בת קשישה  המטופל של ראיתו מזוית גריאטרי סיפול מתאר הסרט

בשלווה. למות היא נפשה משאת גדול. חולים בבית גוססת ,83
תמיד לא שהן בדרכים חייה על נאבקים וכמרים מטפלים רופאים,

רוחה. לפי

המתואר בגורלה, שליטה על אונים חסרת אשה של מאבקה זהו
ובהומור. ברגישות

(1980 (יולי
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triggerfilms on actnc זקנה בבעיות וו לדי 1לרוי ,,^
(6,5,4,3,2 II)

סכני םיפרס
(NTSC) 3/4" וידאוקסט

צבע
אחד כל דקות, 3

אנגלית ^
diversity of Michigan :npon W

Television Center

white House Conference on Agingn ענוד שהופקו קצרים סרטים w>on

.1971 בשנת

המכאיבים מההינסים בכמה לדיון הקהל את לגרות מתוכננים ת0ר0ים
עבודה, מקום אובדן מזערית. קיצבה על חיים כמו הזיקנה של

אירונית, נימה בהם ניכרת וו. דווי בדידות, דורות, בין מאבק
תשובות. להן לספק מבלי בעיות ולהעלות מבוכה לעורר מגמה

לדיון. שאלות מעלים הם

הסרטים: נושאי
To Market, To Market לשוק לשוק, 1

*" p פ. גברת
The Cent" המרכז
Dinnertime ערב ארוחת
Ta*sed התווית

(1980 (יולי >
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סכני מיפרס
ם"מ 16 פילם

(PAL) 3/4" וידאוקסס
צבע

דקות 20
St. Mary 3 Priory Hospital, :npon 0

אנגלית

למיטות מרותקים קשישים הנורםלייס לחייים להחזיר שיטה מציג הסר0
ביתהחולים עובדי סגל בידי מסייעים מתנדבים גלגלים. וכסאות

הקהילה. מחיי נפרד כלתי לחלק בו והמאושפזים ניתהחולים את להפוך

ליצור במגמה וזאת במתכוון מוסרים בביתהחולים סמכות סממני
קבוצתית. השתתפות של גישה על הבנוי ממושמע אנשים ארגון
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age Related sensory ובשמיעה בראיה שינויים
losses מבוגר בגיל

(8 II)
טכני מיפרט a

)NTSC) 3/4" וידאוקסט

דקות 25
אנגלית

University of Michigan הפקה:
Television Center

ההזדקנות. עם השמיעה וחוש הראיה בחוק סינוייט מדגים הסרט
לעקוב יותר הצעיר לצופה מאפשרת מעשיים מצבים של סימולציה

אלה, בחושים השינויים אחר ו
ו
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THE INSTITUTE
is a national center devoted to research, experimentation and education in
gerontology and adult human development. It was founded and is funded by the
American Jewish joint Distribution Committee(AJ DC) with the assistance of the
Brookdale Foundation and the support of the Government of the State of Israel.
Its research is policy and programoriented, multidisciplinary and, primarily, of I
an applied nature. I

The Institute tries to identify socially relevant problems and to recommend I
alternative solutions to problems of the health and social services and policies. It . ^J
attempts to bring together academic and governmental experts and other public ^M
officials and citizens in order to link research findings with their implementation. |

The findings and conclusions presented are those of the author or
authors and do not purport to represent the views of the Institute, and of other
persons or groups associated with it.


