אבוללה
שם הסרט:
מסלול רגיל  -עלילתי אורך מלא
מסלול
איתן מנצורי ,יונתן פארן
הפקה
יוני גבע
בימוי
יואב סעדיאן רוזנברג
שחקן ראשי
שחקנית ראשית בר מיניאלי
עידן ברקאי ,מכרם חורי
שחקן משנה
שחקנית משנה נתי קלוגר
גיורא ביח
צילום
יוני גבע
תסריט
עומר זייטמן
עריכה
אודי טוגודרייך
עיצוב אמנותי
עיצוב תלבושות דידו אלקיים ,עדי רוטהולץ
אור ספיר
איפור
הדס סדן
ליהוק
מוסיקה מקורית X
X
פסקול
ספירו סרטים ,דורי מדיה פארן
חברת הפקה
קרן הקולנוע הישראלי ,המיזם
לקולנוע וטלוויזיה ברשות לפיתוח
הופק בסיוע
ירושלים

Abulele
לפני שנה ,אדם ( )10איבד את אחיו הגדול בתאונת דרכים .מאז הוריו
נאבקים להתמודד עם האובדן והוא נשאר לבדו .אולם חיו של אדם
משתנים ביום שהוא פוגש במקלט שמתחת לביתו את אבוללה:
מפלצת אגדית ובלתי נראית שחושפת את עצמה רק בפני ילדים
מיוחדים .לא עובר הרבה זמן ואבוללה הופך לחבר הסודי והיחיד של
אדם ,אבל העניינים מסתבכים כשההורים שלו מתחילים לחשוד שהוא
מסתיר מהם סוד ,המחנך של הכיתה רוצה להעיף אותו מבית הספר
ובנוסף לכל :לוחמי יחידת משטרה מיוחדת פושטים על השכונה
במטרה ללכוד את המפלצת.

Ibiza
איביזה
שם הסרט:
מסלול רגיל  -עלילתי אורך מלא ים ,הוא גולש צעיר מבית מבוסס ,שחי את חייו ללא כל צורך בכנסה,
מסלול
עופר נעים ,משה אדרי ,לאון אדרי יום אחד החיים מאלצים אותו לקחת יוזמה כשאחיו הצעיר נפצע
הפקה
בתאונת גלישה אותה ים יכול היה למנוע ,אילו היה פחות עסוק
שי כנות
בימוי
בעצמו .אבא של ים לא מוכן לשלם לאחיו על הניתוח .מבחינתו על
מאור שוויצר
שחקן ראשי
האשם ,לשלם .ים נענה לקריאת התיגר של אביו ויוצא יחד עם שני
שחקנית ראשית דר זוזובסקי
חבריו הקרובים דניאל האינטרסנט הדורסני וערן השמנמן החרמן,
בלום
מעין
עפר חיון,
שחקן משנה
במרדף אחר  10,000דולר ,שהם סכום הניתוח והשיקום של אחיו.
שחקנית משנה נועה וולמן
עופר ינוב
צילום
חיים ברבי
תסריט
סאשה פרנקלין
עריכה
נריה בן ארי
עיצוב אמנותי
עיצוב תלבושות נתן אלקנוביץ
נילי לוי
איפור
יעל אביב
ליהוק
מוסיקה מקורית עידו אוחיון ,מורן דוד
גיל תורן
פסקול
סרטי יונייטד קינג
חברת הפקה
קרן יהושע רבינוביץ'  -פרויקט
הופק בסיוע
קולנוע

Je t'aime Mon Amour – Le film. / I Love You – le film
אני אוהב אותך – הסרט
שם הסרט:
מסלול רגיל  -עלילתי אורך מלא הסרט" ,אני אוהב אותך  -הסרט" ,מתרכז בסדרה של  13שיחות
מסלול
טלפון ,אותן מנהלות הדמויות המרכזיות בו .רוב השיחות נערכות
דן ססלר
הפקה
בתוך ובסביבת מסעדה תל-אביבית ,הפועלת  24שעות ברצף.
דן ססלר
בימוי
שרון אלכסנדר ,אורי הוכמן ,משה השיחות מתנהלות בטלפונים סלולרי ,כאשר אנחנו רואים רק צד אחד
איבגי ,שמעון מימרן ,איל שכטר ,בשיחה .מצדו השני של הקו נמצאים אהובי ליבם של גיבורי הסרט.
שחקן ראשי
השיחות הן אינטימיות ,פתוחות ואישיות ,ולעיתים חושניות מאד .זהו
אלירן כספי
סרט אודות תקשורת אישית ,אוכל ותאוות אכילה  -ובאמצעותם
שרה אדלר ,דאנה איבגי ,נטלי
מסופר לנו סיפור של בדידות ,געגועים ואהבה.
שחקנית ראשית עטיה ,עינת ויצמן ,יעל אבקסיס,
נועה קולר
X
שחקן משנה
שחקנית משנה שרון ליפקינד
יואב קוש
צילום
דן ססלר
תסריט
פול בינס
עריכה
מוטי בן יהודה
עיצוב אמנותי
הגר אלמביק  -אלמביקה ,ליאת
עיצוב תלבושות
זרמון
לילך בלום
איפור
דן מרדכי
ליהוק
מוסיקה מקורית גרשון ויסרפירר
יוחאי בן צבי ,שלמה חזן ,אופיר
פסקול
לוקיי
ZiziMotek - FressRoom
חברת הפקה
קרן הקולנוע הישראלי
הופק בסיוע

אני לא מאמין ,אני רובוט!
שם הסרט:
מסלול רגיל  -עלילתי אורך מלא
מסלול
עמיר מנור
הפקה
טל גולדברג ,גל זלזניאק
בימוי
יותם ישי
שחקן ראשי
שחקנית ראשית הילי ילון
צחי גראד ,דרור קרן
שחקן משנה
שחקנית משנה אינה בקלמן
תומר שני
צילום
טל גולדברג ,גל זלזניאק
תסריט
יפתח פאול שושן
עריכה
ברק ואזן ,נעם גלברט
עיצוב אמנותי
עיצוב תלבושות עדי רוטהולץ אלטר ,מעיין הוד
אילן זקאי
איפור
קרן אלרום
ליהוק
מוסיקה מקורית אסא רביב ,עומרי בהר
אוני אלבר ,אורי קליאן
פסקול
X
חברת הפקה
קרן הקולנוע הישראלי
הופק בסיוע

OMG, I'm a Robot
דני הוא בחור רגיש ,אולי רגיש מדי .כבר למעלה משמונה חודשים הוא
בדיכאון כי חברה שלו ,נועה ,עזבה אותו ,מבלי להשאיר אפילו פתק.
מיואש ,דני מחליט לחתוך את הוורידים ,מופתע לגלות כי היד שלו
עשויה פלדה ומשגרת לייזר קטלני .לתדהמתו ,דני מגלה כי הוא
רובוט .דני מוסיף לחקור ומגלה כי חברה שלו לא באמת עזבה אותו,
אלא נחטפה על ידי ארגון מסתורי .דני מגייס לעזרתו את הבוס הקשוח
שלו מ'גולד הייטק' ורובוט חרדי שומר מצוות ,יחד הם יוצאים להציל
את נועה ולגלות למה לכל הרוחות הוא רובוט.

Wounded Land
ארץ פצועה
שם הסרט:
מסלול רגיל  -עלילתי אורך מלא צמד קציני משטרה חיפאיים ,קובי עמר (רועי אסף) ויהודה נוימן (דביר
מסלול
שמי שינפלד ,עמיתן מנלזון ,משה בנדק) הבכיר ממנו ,עובדים יחד שנים ,אך נמצאים כעת בפרשת
הפקה
דרכים מכרעת ביחסי החברות העמוקים ביניהם ובין משפחותיהם,
אדרי ,לאון אדרי
כאשר האחד נדרש לפעול כנגד חברו .אך בדיוק בנקודה זו יטלטל
ארז תדמור
בימוי
אותם קונפליקט גדול בהרבה .ושניהם ,הקצין הצעיר ומפקדו הנערץ,
רועי אסף
שחקן ראשי
יסחפו אל תוך סחרחורת מהירה של אירועים ,אל לילה דחוס
שחקנית ראשית X
ואינטנסיבי ,בו ייאלצו לשמור על מחבל המאושפז בבית החולים בעיר,
דביר בנדק
שחקן משנה
מאוימים על ידי ההמון הזועם המבקש לעשות שפטים במחבל.
שחקנית משנה קרן ברגר ,שרון טל
אסף סודרי
צילום
ארז תדמור ,שלמה אפרתי
תסריט
עינת גלזר זרחין
עריכה
יואל הרצברג
עיצוב אמנותי
עיצוב תלבושות קרן שטרק
אורלי רונן ,שירן כהן היימן
איפור
ארז תדמור
ליהוק
מוסיקה מקורית פרנק אילפמן
רונן נגל ,עמית שמן
פסקול
קאםבאק סרטים ,סרטי יונייטד
חברת הפקה
קינג
סרטי יונייטד קינג ,קרן יהושע
רבינוביץ'  -פרויקט קולנוע ,ערוץ
הופק בסיוע
 ,10תמ"ת עסקים קטנים ,מפעל
הפיס

Baba Joon
באבא ג'ון
שם הסרט:
מסלול רגיל  -עלילתי אורך מלא יצחק ,אביו הקשוח של מוטי ,מצפה ממנו כי יקדיש את כל זמנו הפנוי
מסלול
דוד זילבר ,משה אדרי ,לאון אדרי לעבודה בלול תרנגולי ההודו המשפחתי .אך מוטי הוא מכונאי מחונן
הפקה
ושונא את הלול וככל שאביו מתעקש כך מתגלה מרדנותו וגוברת
יובל דלשד
בימוי
התנגדותו לעבודות המשק .הגעתו של הדוד דריוש מארה"ב ,גורמת
אשר אברהמי
שחקן ראשי
לשרשרת אירועים אשר תוביל לפיצוץ הבלתי נמנע בין האב לבנו
שחקנית ראשית X
ותשנה את עתיד המשפחה.
רפאל (פאראג') אליאסי
שחקן משנה
שחקנית משנה X
עפר ינוב
צילום
יובל דלשד
תסריט
יוני צוריה
עריכה
יהודה אקו
עיצוב אמנותי
עיצוב תלבושות דני בר שי
שירן כהן היימן
איפור
נועה אלה
ליהוק
מוסיקה מקורית אייל סעיד מני
גיל תורן ,מוטי חפץ
פסקול
מטרו תקשורת
חברת הפקה
קרן יהושע רבינוביץ'  -פרויקט
קולנוע ,קרן גשר לקולנוע רב
תרבותי ,קרן משפחת נזריאן ,קרן
הופק בסיוע
אמא ,הקרן לעידוד הסרט
הישראלי מיסודה של התאחדות
ענף הקולנוע בישראל

בן זקן
שם הסרט:
מסלול רגיל  -עלילתי אורך מלא
מסלול
איתי תמיר
הפקה
אפרת כורם
בימוי
אלירז שדה
שחקן ראשי
שחקנית ראשית רום שושן
מקיקס רונן עמר
שחקן משנה
שחקנית משנה חני אלימלך הרצל
שפיר סרוסי
צילום
אפרת כורם
תסריט
ניסים מסס
עריכה
בן שלום דוידי
עיצוב אמנותי
עיצוב תלבושות ים ברלובסקי
אנה פריס
איפור
נטע יעקב
ליהוק
מוסיקה מקורית X
מיכאל גורביץ'
פסקול
לילה סרטים
חברת הפקה
קרן הקולנוע הישראלי ,קרן גשר
הופק בסיוע
לקולנוע רב תרבותי

Ben Zaken
שלומי בן זקן ,אב חד הורי מגדל את רוחי ,בתו היחידה בת ה 11-מאז
שנולדה בבית אמו באשקלון .משפחת בן זקן חיה בבניין על עמודים,
בחלקה הדרומי של העיר ,במובלעת שכבר שנים מאכלסת דורות של
מהגרים בקשרי תלות אילמים של הישרדות וזהות .כמו העמודים,
האנשים במובלעת עדים למתרחש סביבם ונטמעים בנוף המקום .אבל
הקונפליקט בין תלות לאוטונומיה ,בין היבלעות במובלעת לזהות ,לא
נגמר אף פעם :שלומי נאבק בעצמו ובסביבתו לשמור את בתו בחזקתו
אך גם מכיר בחוסר היכולת שלו לתפקד כאב ולהעניק לבתו היחידה
הזדמנות וחיים טובים.

ג'רוזלם
שם הסרט:
מסלול רגיל  -עלילתי אורך מלא
מסלול
יואב פז ,דורון פז ,שקד ברנסון
הפקה
יואב פז ,דורון פז
בימוי
יון תומרקין
שחקן ראשי
שחקנית ראשית יעל גרובגלס
תום גרציאני
שחקן משנה
שחקנית משנה דניאל ג'יידלין
רותם ירון
צילום
יואב פז ,דורון פז
תסריט
יואב פז ,דורון פז
עריכה
שרון איגל
עיצוב אמנותי
אלה שימשוני ,אן מרי ביאו ,דני
עיצוב תלבושות
בר-שי
רינת אלוני ,ריצ'ארד טאקש ,שגית
איפור
צמח
רותי בלום
ליהוק
מוסיקה מקורית X
אוני אלבר ,יובל בר און
פסקול
פז פילמס ,אפיק פיקצ'רס
חברת הפקה
Epic Pictures
הופק בסיוע

jeruZalem
שלושה תיירים צעירים מגיעים לטיול תרמילאים בעיר העתיקה
בירושלים .זהו זמן הימים הנוראים ודברים מוזרים מתחילים להתרחש
סביבם .הם מגלים את הצד האפל של העיר העתיקה וכשהם מנסים
לצאת ממנה ,הם מאחרים את המועד .הצבא מטיל עוצר על העיר
העתיקה והחבורה מוצאת את עצמה במלחמת הישרדות מורטת
עצבים.

האיש שבקיר
שם הסרט:
מסלול רגיל  -עלילתי אורך מלא
מסלול
תמי ליאון ,אברהם פרחי ,חיליק
הפקה
מיכאלי
יבגני רומן
בימוי
X
שחקן ראשי
שחקנית ראשית תמר אלקן
גלעד כהנא
שחקן משנה
שחקנית משנה תום אנטופולסקי
זיו ברקוביץ'
צילום
יבגני רומן
תסריט
יבגני רומן
עריכה
שרון איגל
עיצוב אמנותי
עיצוב תלבושות חן גלעד
שלי סער
איפור
לימור שמילה
ליהוק
מוסיקה מקורית X
מיכאל גורביץ
פסקול
אפיקים מאוחדים סרטים
חברת הפקה
הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה
הופק בסיוע

The Man in the Wall
לילה אחד .דירה אחת .נעדר אחד .שישי בערב .ליל חורף גשום ,רמי
לוקח את הכלב לטיול ,ולא חוזר .לאישתו ,שיר ,אין שמץ של מושג
היכן הוא .אנשים שונים מגיעים במהלך הלילה לדירה ,כל אחד
מהסיבות שלו .האם מישהו מהם הוא המפתח לפתרון התעלומה?

Stair Cases
היורד למעלה
שם הסרט:
מסלול רגיל  -עלילתי אורך מלא סיפורם של שני אנשים שעולים ויורדים בכרמל הישן ,מהנמל עד ראש
מסלול
איתן מנצורי ,אלי מאירוביץ' ,יונתן ההר.
הפקה
דובק ,דני גולדברג
אלעד קידן
בימוי
איתי טיראן ,אורי קלאוזנר
שחקן ראשי
שחקנית ראשית מיכאלה עשת
אוהד שחר
שחקן משנה
שחקנית משנה X
ירון שרף
צילום
אלעד קידן
תסריט
אריק להב ליבוביץ'
עריכה
דינה קורנובייץ
עיצוב אמנותי
עיצוב תלבושות קרן אייל מלמד
אור ספיר
איפור
עמנואל מאייר
ליהוק
מוסיקה מקורית X
ויטלי גרינשפן ,אביב אלדמע
פסקול
ספירו סרטים EZ ,פילמס
חברת הפקה
קרן הקולנוע הישראלי ,משרד
הכלכלה  -קרן חיפה ,מפעל הפיס,
הופק בסיוע
 yesטלויזיה בלווין

שם הסרט:
מסלול
הפקה
בימוי
שחקן ראשי
שחקנית ראשית
שחקן משנה
שחקנית משנה
צילום
תסריט
עריכה
עיצוב אמנותי
עיצוב תלבושות
איפור
ליהוק
מוסיקה מקורית
פסקול
חברת הפקה

הופק בסיוע

The Kind Words
המילים הטובות
שלושה אחים יוצאים למסע בעקבות סוד גדול מן העבר ,שגילויו
מסלול רגיל  -עלילתי אורך מלא
טליה קלינהנדלר ,אסנת הנדלסמן הפתאומי מעמיד את חייהם במבחן .הדרך מירושלים לפריז ,למרסיי
ואף אחורה בזמן – אל אלג'יר של שנות ה ,60-רוקמת עלילה רצופת
קרן ,משה אדרי ,לאון אדרי
הפתעות ,שבתוכה צעירים ישראלים מחפשים את זהותם במרחבי
שמי זרחין
הזמן והזיכרון.
אסף בן שמעון
רותם זיסמן כהן
רועי אסף
פלורנס בלוך
X
שמי זרחין
עינת גלזר זרחין
אבי אביבי ,דורית בן שושן
דורון אשכנזי
מאיה גרסטל
אורית אזולאי
X
אביב אלדמע ,מוטי חפץ
פאי סרטים ,סרטי יונייטד קינג
קרן יהושע רבינוביץ' -פרויקט
קולנוע ,המיזם לקולנוע וטלוויזיה
ברשות לפיתוח ירושלים,
SODEC- Société de
développement des
 entreprises culturellesQuébec , Crédit d'impôt
cinéma et télévision - Gestion
 ,SODECרשתyes ,

חתונה מנייר
שם הסרט:
מסלול רגיל  -עלילתי אורך מלא
מסלול
ניצן גלעדי
הפקה
ניצן גלעדי
בימוי
רועי אסף
שחקן ראשי
שחקנית ראשית מורן רוזנבלט
אריה צ'רנר
שחקן משנה
שחקנית משנה אסי לוי
רואי רוט
צילום
ניצן גלעדי
תסריט
טלי גולדרינג ,דניאל אביצור
עריכה
דינה קורנוויץ
עיצוב אמנותי
עיצוב תלבושות קרן אייל מלמד
צליל שי
איפור
ניצן גלעדי
ליהוק
מוסיקה מקורית X
ניר חזן ,יוסי אפלבאום
פסקול
גלעדי ניצן סרטים בע"מ
חברת הפקה
קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה,
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו,
הופק בסיוע
קרן הקולנוע הישראלי

Wedding Doll
בעיירה מדברית קטנה ,חגית ,צעירה עם לקות שכלית קלה ,עובדת
במפעל לנייר טואלט וחלומה הגדול ביותר הוא להתחתן .היא גרה עם
שרה אמה ,גרושה שוויתרה על חייה למען ביתה .חגית שואפת לחיים
עצמאיים ושרה נקרעת בין רצונה לגונן עליה ,לבין רצונה לחיים משל
עצמה .את מערכת היחסים שנרקמה בינה לבין בנו של בעל המפעל
והאמונה שיום אחד היא תתחתן אתו ,היא מסתירה מאמה .הודעה על
סגירת המפעל מטלטלת את חייהן ומעמידה בסכנה את סיפור
אהבתה של חגית.

ירח בבית 12
שם הסרט:
מסלול רגיל  -עלילתי אורך מלא
מסלול
דוד מנדיל
הפקה
דורית חכים
בימוי
גפן ברקאי
שחקן ראשי
שחקנית ראשית יערה פלציג
גל תורן
שחקן משנה
שחקנית משנה יובל שרף שבן
עמית יסעור
צילום
דורית חכים
תסריט
טלי הלטר שנקר
עריכה
מיגל מרקין
עיצוב אמנותי
עיצוב תלבושות לי אלמביק
ורד מבורך
איפור
גלית אשכול
ליהוק
מוסיקה מקורית ישי אדר
רונן נגל ,דודו ליס
פסקול
מוביפלוס הפקות
חברת הפקה
X
הופק בסיוע

Moon at the 12th House
לני (יערה פלציג) בת ה 21מתגוררת בבית ילדותה במושב ומטפלת
באביה החולה .לילה אחד מתדפקת על הדלת ,אחותה הגדולה מירה
(יובל שרף) ,שהתנתקה מהמשפחה לפני שנים רבות .המפגש
המחודש בין האחיות מאלץ אותן להתמודד עם פצעי העבר ולהירפא
מהם.

למה עזבתני
שם הסרט:
מסלול רגיל  -עלילתי אורך מלא
מסלול
יעל אבקסיס ,הלל רוזמן ,אלי
הפקה
מאירוביץ
הדר מורג
בימוי
מוחמד דעאס
שחקן ראשי
שחקנית ראשית X
יובל גורביץ
שחקן משנה
שחקנית משנה X
שרק דה מאיו
צילום
הדר מורג
תסריט
אורי בן דב
עריכה
ארז גולדפרב
עיצוב אמנותי
עיצוב תלבושות ירון אריה
אורלי רונן
איפור
הדר מורג
ליהוק
מוסיקה מקורית X
אורן רביב ,נין חזן ,יונתן אנגלנדר,
פסקול
גיל תורן
קסיס סרטים ,עז פילמס
חברת הפקה
קרן יהושע רבינוביץ  -פרויקט
קולנועGAN Foundation- ,
הופק בסיוע
France, EZ Films

Why Hast Thou Forsaken Me
נער דחוי משולי החברה ,מגלה גבר זר ומנוכר ,פרש בודד החולש על
סמטאותיה של עיר מטונפת .בדבקות עיקשת מכניס עצמו הנער תחת
כנפיו .בתוך מאבקם של השניים לשליטה עצמית ,ניסיונותיהם לריסון
עצמי יוצאים מכלל משליטה.

?what can happen
מה כבר יכול לקרות?
שם הסרט:
מסלול רגיל  -עלילתי אורך מלא שני צעירים שאיבדו את עבודתם ושקועים בחובות ובקשיי היום יום
מסלול
משה אדרי ,לאון אדרי ,אדר שפרן ,המאפיינים את המציאות הישראלית ,מוצאים בערב קסום אחד פרס
הפקה
של מליון שקלים .הם מרגישים שקיבלו הזדמנות לשנות את חייהם
רוני אברמובסקי
מלאי האכזבות לחיים של הצלחה ועשיית טוב .אולם ברגע הראשון
אופיר לובל
בימוי
שנכנס הכסף לתוך החברות שלהם ,הם עומדים במבחן אישי ומנטלי
אילן קובץ' ,ליאור דובדבני
שחקן ראשי
כנגד העולם והכל מסתבך...
שחקנית ראשית X
עפר שכטר ,רמי הויברגר
שחקן משנה
שחקנית משנה X
רם שני
צילום
אופיר לובל ,אילן קובץ' ,ליאור
תסריט
דובדבני ,שראל פיטרמן
אמיר וינקלר
עריכה
רון זיקנו
עיצוב אמנותי
עיצוב תלבושות מאיה עמנואל
אודליה אלכסנדרוביץ
איפור
X
ליהוק
מוסיקה מקורית אורי קליאן
אמיר שמואלי ,מיכאל גורביץ'
פסקול
פירמה הפקות תקשורת ,סרטי
חברת הפקה
יונייטד קינג
X
הופק בסיוע

מלחמת  90הדקות
שם הסרט:
מסלול רגיל  -עלילתי אורך מלא
מסלול
אסף אמיר ,סטיב הדסון
הפקה
איל חלפון
בימוי
משה איבגי ,נורמן עיסא
שחקן ראשי
שחקנית ראשית X
אלכסנדר באראטה
שחקן משנה
שחקנית משנה X
דניאל קדם
צילום
איל חלפון
תסריט
אריק להב לייבוביץ'
עריכה
סנדרה גוטמן
עיצוב אמנותי
עיצוב תלבושות עופרי בראל
מרב בשושה
איפור
מרב נחום
ליהוק
מוסיקה מקורית רן שם טוב
X
פסקול
נורמה הפקות ,גרינגו פילמס
חברת הפקה
קרן הקולנוע הישראלי ,המיזם
לקולנוע ברשות לפיתוח ירושלים,
הופק בסיוע
רשתYES, ZDF ARTE, NRW ,

The 90 Minute War
חברים ,נמצא פתרון לסכסוך הישראלי – פלסטיני .פתרון מוסכם על
שני הצדדים .פתרון שיביא קץ למחלוקות ושפיכות הדמים .אחרי מאה
שנות עימות ,ורגע לפני פרוץ גל איבה חדש איום מקודמיו ,מחליטים
מנהיגי שני הצדדים  -ראש ממשלת ישראל וראש הרשות הפלשתינית
– שיש רק פתרון הגיוני אחד :משחק כדורגל .מי שמנצח ,יישאר כאן.
מי שמפסיד ,עוזב .לתמיד .ובלי שום טענות והתבכיינויות" .מלחמת
 90הדקות" הוא סרט תיעודי פיקטיבי ,שעוקב באדיקות כמו עיתונאית,
אחרי הדרמה בדרך להכרעה בדרום פורטוגל.

מסווג חריג
שם הסרט:
מסלול רגיל  -עלילתי אורך מלא
מסלול
גל גרינשפן ,רועי קורלנד
הפקה
בועז ארמוני
בימוי
איתי זבולון
שחקן ראשי
שחקנית ראשית X
קאי קורבלניקוב
שחקן משנה
שחקנית משנה X
משה (מוש) משעלי
צילום
ליאור לדרמן
תסריט
עמית גינתון
עריכה
הגר ברוטמן
עיצוב אמנותי
עיצוב תלבושות יובל גורביץ'
קארן דוידוף
איפור
קרן אלרום
ליהוק
מוסיקה מקורית אשר גולדשמידט
ודים יאגמן ,מיכאל אמת
פסקול
גרין פרודקשנס
חברת הפקה
הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה,
הופק בסיוע
קרן הקולנוע הישראלי

Freak Out
מתן ,חייל בצה"ל ,יוצא יחד עם קבוצת חיילים לשבוע שמירות בבסיס
מרוחק בצפון הארץ .לא מספיק שהוא מפחד ,מבואס ,ומתגעגע
לאמא ,החיילים האחרים דואגים למרר את חייו .במהלך השבוע ,יגלו
מתן והחיילים ,כי דברים מוזרים מתרחשים בבסיס ,וכי מהשבוע הזה
– לא בטוח שיצאו בחיים.

מרחק ארבעה ימים משתי שנות
שם הסרט:
אור
מסלול רגיל  -עלילתי אורך מלא ארנון ,חוקר פרטי מטעם חברת גז היוזמת להרחיב את קידוחיה אל
מסלול
מתחת למתחם מצפה הכוכבים שבמצפה רמון ,נשלח למקום להיפגש
משה זאבי
הפקה
עם אם הבית ,הרוקחת ד"ר נאוה פרנקל ,אלמנתו של האסטרונום
משה זאבי
בימוי
המייסד ,אשר אושפז בנסיבות מסתוריות במחלקה סגורה ,והתאבד
משה זאבי
שחקן ראשי
לפני  40שנה .האלמנה נחשדה ונחקרה בזמנו בחשד להרעלתו.
שחקנית ראשית דפנה גולדמן
במקום לפגוש את אם הבית ,פוגש החוקר הפרטי את בנותיה ,ונשאב
ג'וש שגיא
שחקן משנה
בעצמו אל מעגל "הטירוף" הפוקד את המקום .הסרט עוסק בגבולות
שחקנית משנה מלי נדב
שבין אי-שפיות לנורמליות ,ובין דמיון ומציאות.
משה זאבי
צילום
משה זאבי
תסריט
משה זאבי
עריכה
משה זאבי
עיצוב אמנותי
עיצוב תלבושות משה זאבי
X
איפור
משה זאבי
ליהוק
מוסיקה מקורית X
משה זאבי
פסקול
משה זאבי הפקות קולנוע עצמאי -
חברת הפקה
ישראל
X
הופק בסיוע
Four Days Away From Two Light Years

נדיה  -שם זמני
שם הסרט:
מסלול רגיל  -עלילתי אורך מלא
מסלול
אסתי יעקב-מקלברג ,חיים
הפקה
מקלברג ,רותי כץ
טובה אשר
בימוי
עודד לאופולד
שחקן ראשי
שחקנית ראשית נטע שפיגלמן
עלי סולימן
שחקן משנה
שחקנית משנה אלי קרן אסף
טליה "טוליק" גלאון
צילום
ענת אשר ,טובה אשר
תסריט
יאיר אשר ,טובה אשר
עריכה
שונית אהרוני
עיצוב אמנותי
עיצוב תלבושות חן כרמי ,ענבל לוי
זיו קטנוב
איפור
לימור שמילה
ליהוק
מוסיקה מקורית רן בגנו
גיל תורן ,דודו ליס
פסקול
תותים הפקות בע"מ
חברת הפקה
המיזם לקולנוע וטלוויזיה ירושלים,
הופק בסיוע
קרן הקולנוע הישראלי

A.K.A. NADIA
מאיה גולדווסר ,כוראוגרפית מצליחה החולקת את חייה עם יואב ושני
ילדיהם ,היא אישה החיה בזהות בדויה .היא נולדה כנדיה קאביר ,בת
למשפחה מוסלמית .בחלוף  20שנה ,עברה מתעורר לחיים .יואב
מבחין כי משהו מטלטל את חייה .הוא חושף את זהותה ,בידיעה כי
שום דבר לא ישוב להיות כפי שהיה ,החיים בבית נראים בלתי
אפשריים .האם יכול אדם לברוא עצמו מחדש מבלי להתמודד עם
השלכות עברו ,וכאשר שולח העבר זרועותיו ,האם ניתן להכיל את
שתי הזהויות יחדיו מבלי שתקרוס המערכת כולה?

Atomic Falafel
פלאפל אטומי
שם הסרט:
קומדיה של דרור שאול  -שתי נערות מתבגרות מעיירות כור בישראל
מסלול רגיל  -עלילתי אורך מלא
מסלול
חיליק מיכאלי ,אברהם פרחי ,תמי ואיראן ,קושרות קשר חברות דרך האינטרנט בימים האחרונים לפני
ליאון ,אמיר פיינגולד ,דרור שאול ,המלחמה ,ויוצאות לקרב טכנולוגי במטרה למנוע שואה גרעינית.
הפקה
משה אדרי ,לאון אדרי
דרור שאול
בימוי
שי אביבי
שחקן ראשי
שחקנית ראשית מיכל טרבס
יוסי מרשק
שחקן משנה
שחקנית משנה מלי לוי גרשון
X
צילום
דרור שאול
תסריט
נילי פלר ,טל קלר
עריכה
יורם שייר
עיצוב אמנותי
עיצוב תלבושות חן גלעד
זיו קטנוב
איפור
לימור שמילה ,לבנה חכים ,מעיין חן
ליהוק
מוסיקה מקורית רן שם טוב
יהב שמש ,גיל תורן
פסקול
אפיקים מאוחדים סרטים ,אמיר
פיינגולד ,דש חם בע"מ ,סרטי
חברת הפקה
יונייטד קינג
קרן הקולנוע הישראלי ,משרד
התרבות והספורט  -המועצה
הישראלית לקולנועFilmstiftung ,
Nordrhein-Westfalen,
Medienboard BerlinBrandenburg, Deutscher
הופק בסיוע
Filmförderfonds DFFF,
Norddeutscher Rundfunk,
ARTE, New Zealand Film
& Commission, Images
Sound Limited

Fire Birds
ציפורי חול
שם הסרט:
מסלול רגיל  -עלילתי אורך מלא גופת גבר כבן  80ששלושה פצעי דקירה מעטרים את חזהו ומספר
מסלול
מיכאל שרפשטיין ,משה אדרי ,לאון מקועקע על אמת ידו ,מתגלית בנחל הירקון בת"א .אמנון ,בלש
הפקה
המשטרה ,דור שני לשואה ,מקבל את התיק בחוסר רצון .מרגע זה
אדרי ,אודי רקנאטי
העלילה תנוע בין הווה לעבר ,בין השתלשלות החקירה לסיפורו של
אמיר י .וולף
בימוי
הנרצח והאירועים שקדמו למותו.
עודד תאומי
שחקן ראשי
שחקנית ראשית גילה אלמגור ,מרים זוהר
אמנון וולף
שחקן משנה
שחקנית משנה דבורה קידר
אמנון זלאיט
צילום
אורלי רובינשטיין-קצפ ,יצחק וולף,
תסריט
אמיר י .וולף
יצחק צחייק
עריכה
יהודה אקו
עיצוב אמנותי
עיצוב תלבושות דני בר שי ,אתיה חודק לביא
רונית דוגו ארביב
איפור
דידי לובצקי
ליהוק
מוסיקה מקורית עדי כהן
גיל תורן ,איתי אלוהב
פסקול
טופיה תקשורת
חברת הפקה
טופיה תקשורת ,יונייטד קינג,
חברת OR Productions Ltd
 ,liab.Coחברת ( )portugal
 ,New Lineo Cinemaקרן יהושע
הופק בסיוע
רבינוביץ'  -פרוייקט קולנוע,
בשיתוף קרן ליאון רקנאטי ,רשת
נגה בע"מ

קאפו בירושלים
שם הסרט:
מסלול רגיל  -עלילתי אורך מלא
מסלול
חיים שריר
הפקה
אורי ברבש
בימוי
גיל פרנק
שחקן ראשי
שחקנית ראשית מאיה דגן
דרור קרן
שחקן משנה
שחקנית משנה טטיאנה אולייר
יורם מילוא
צילום
מוטי לרנר
תסריט
מיקי כהן בר-לב
עריכה
חביב רוזוליו
עיצוב אמנותי
עיצוב תלבושות שרית שררה
שני לוין
איפור
X
ליהוק
מוסיקה מקורית X
עמית שמן ,אבי מזרחי
פסקול
יצירה עברית בע"מ
חברת הפקה
קרן הקולנוע הישראלי ,המיזם
לקולנוע וטלוויזיה ברשות לפיתוח
הופק בסיוע
ירושלים ,קרן גשר לקולנוע רב
תרבותי ,רשת

Kapo In Jerusalem
 .1946שני ניצולים מאושוויץ מגיעים לירושלים .ברונו ,רופא ושרה,
פסנתרנית .בעיר נפוצה שמועה שברונו היה קאפו שהתעלל באסירים
היהודיים .ברונו נאבק על שמו הטוב ,ועל העקרונות שלפיהם נהג.
ספק מתעורר גם בליבה של שרה המנסה לתמוך בו .עם פרוץ מלחמת
 ,48הוא מתגייס ונשלח לקרב על רמת רחל הבוערת ממנו לא שב.
לפני הקרב הוא עורך חשבון נפש על מעשיו באושוויץ .ב,1950 -
בירושלים המלקקת את פצעי המלחמה ,בימי צנע קשים ,כאשר ניצולי
שואה רבים נקלטים בה ,עורכים שרה אשתו ,יחד עם אוהביו ושונאיו,
את חשבון הנפש שלהם.

קמטי צחוק
שם הסרט:
מסלול רגיל  -עלילתי אורך מלא
מסלול
פיני עדן
הפקה
פיני עדן
בימוי
יוסף כרמון
שחקן ראשי
שחקנית ראשית ליא קניג
שלומי טפיארו
שחקן משנה
שחקנית משנה דניאל עדן
אוריאל סיני
צילום
פיני עדן
תסריט
ליאת ליבו ,דורי לובלינר
עריכה
מעין ריף
עיצוב אמנותי
עיצוב תלבושות שירן כהן
שירן כהן
איפור
X
ליהוק
מוסיקה מקורית פיני עדן ,רפי תורן
ויטלי גרישפן
פסקול
ג'יי דואן סרטים
חברת הפקה
קרן הקולנוע הישראלי
הופק בסיוע

Laugh Lines
מתנה של "פעם בחיים" ,מניבה תוצאה הרת גורל .דנה ,24 ,נושאת
את עול משפחתה על כתפיה השבריריות .האנה ,הסבתא בת ה,78 -
מתאלמנת והופכת לאישה ערירית ומבודדת חברתית .היא חשה
שחייה נגמרו ,אך הגורל ,בעלה המנוח ונכדתה ,מייעדים לה סיכוי
נוסף ופיתול בלתי צפוי בעלילה .הסוד הלבן של דנה ,המעשים
והשקרים האפורים  -הכול צרוף בכוונות טובות...

