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סרט עלילתי באורך מלא 
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75 דק' אנתרקס 

בימוי: שי שרף, תסריט: יעל אורון
הפקה: אלעד פלג, חגי ארד, משחק: אודי פרסי, 

אורטל בן שושן
< לחץ כאן לרשימת המועמדים המלאה

קבוצת חיילים, לוחמי יחידה מובחרת במילואים, התנדבה בזמן 
נגד  חיסון  למצוא  מנת  על  בניסוי  חלק  לקחת  הצבאי  השירות 
אנתרקס. שבע שנים אח״כ הם מגלים שלחיסון יש תופעות לוואי 

הרסניות ויוצאים למסע לחשיפת האמת.

תמונה: אלסין דוידי

אין בתולות בקריות  90 דק'

ולהתחיל  לברוח לתל אביב  זה  רוצה  וכל מה שהיא   16 לנה בת 
ימיה  את  ומעבירה  ים  בקריית  תקועה  היא  זה  במקום  לחיות, 
בבית הקפה השומם של אמה ובילוי חסר משמעות עם בני גילה. 
לשאול  שמתעקשת  תמר  ה־10  בת  דודתה  בת  מגיעה  לביקור 
מלכת,  עומד  הזמן  אהבה.  על  אבסורדיות  שאלות  לנה  את 
ונראה שחייה של לנה לעולם לא יתחילו, עד שיום אחד, שמועה 
העיר  את  מעירה  הקריה  של  בחופיה  ששוחה  ים  בתולת  על 

מתרדמתה. 

 20:00 ,19.8

בימוי: קרן בן רפאל, תסריט: קרן בן רפאל, אליז 
בנרובי, הפקה: שי אינס, דפנה פרנר, משה אדרי, 

לאון אדרי, עופר נעים, קרולין בונמרשנד
משחק: ג'וי ריגר

< לחץ כאן לרשימת המועמדים המלאה

תמונה: רפי דלויה

105 דק' האופה מברלין 

תומאס הוא קונדיטור מוכשר מברלין שמנהל מערכת יחסים עם 
אורן, גבר ישראל נשוי. כשאורן נהרג בתאונת דרכים בירושלים, 
שחיה  שלו  המאהב  אשת  את  ומאתר  לישראל  מגיע  תומאס 
חייה  את  להמשיך  שמנסה  טריה  אלמנה  בנה,  עם  בירושלים 
זהות  תחת  ירושלים.  במרכז  שלה  הקטן  הקפה  בבית  ולשרוד 
שהוא  העוגות  באמצעות  ענת.  של  לחייה  נכנס  תומאס  בדויה 
אופה, תומאס משנה את פני המקום של הקפה ומוצא את עצמו 

מעורב בחייה של אלמנת אהובו הרבה יותר ממה שציפה.

 20:00 ,20.8

בימוי ותסריט: אופיר ראול גרייצר, הפקה: איתי 
תמיר, מפיקים שותפים: תיאס שוורברוק
אופיר ראול גרייצר, משחק: שרה אדלר

< לחץ כאן לרשימת המועמדים המלאה

תמונה: עמרי אלוני

92 דק' הד 

בימוי ותסריט: עמיקם קובנר, אסף שניר
הפקה: יונתן פארן, משחק: יורם טולדנו, 

יעל אבקסיס
< לחץ כאן לרשימת המועמדים המלאה

בו. במקום להתעמת איתה,  בוגדת  אבנר חושד שאשתו, אלה, 
רמזים  ולחפש  שלה,  הטלפון  שיחות  את  להקליט  בוחר  הוא 
בחיפוש  שוקע  ושוב,  שוב  לשיחות  מאזין  הוא  מפלילים.  
אבנר  החיפוש  כדי  שתוך  אלא  המאהב.  זהות  אחרי  אובססיבי 
מגלה דבר חדש: הוא מגלה אלה אחרת, שונה מהאישה שהוא 

חשב שהכיר. 

 20:00 ,23.8

תמונה: ענר גרין

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=28782&section=943
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=28802&section=943
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=28763&section=943
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=28812&section=943
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97 דק' הנשף 

בימוי ותסריט: שרון מימון, טל גרניט, 
הפקה: אסנת הנדלסמן קרן, טליה קלינהנדלר, 

משה אדרי, לאון אדרי, משחק: ארד טריפון רשף, 
סתיו שטרסקו

< לחץ כאן לרשימת המועמדים המלאה

מתיכון  אינטגרציה  תלמידות  שלוש  וקשת,  טיגיסט  עדן, 
שישנו  בקייב,  קוסמטיים  ניתוחים  לעבור  מחליטות  בירושלים, 
את חייהן לנצח. בדרך אל הגשמת החלום יגלו טיגיסט וקשת כי 

לעדן סיבה משלה למסע.

 22:00 ,26.8 / 20:00 ,14.8

תמונה: אתיאל ציון

77 דק' ״התשיעית של אסי” 
פיניטה לה קומדיה

בימוי ותסריט: ויקטור בראון, שחר צפניה
הפקה: שחר צפניה, משחק: אקי אבני, הגר טישמן, 

אסי דיין
< לחץ כאן לרשימת המועמדים המלאה

״פיניטה לה קומדיה״ היו מילותיו האחרונות של המלחין הדגול 
של  הקלעים  ״מאחורי  את  לתאר  שמפליאות  מילים  בטהובן, 
סרט העוקב אחר חייו ומותו, ומצולם בלובי של מלון הקונספט 
הטבריאני ״דונה גרציה״ על שפת ים כנרת. הסרט מתרחש כולו 
ביום אחד ומורכב משני צירי עלילה מקבילים השזורים זה בזה. 
עלילה אחד מורכב  ציר  ומפחיד.  וציר מותח  ומצחיק  קומי  ציר 
מיום הצילומים האחרון של הסרט על בטהובן והציר השני מתאר 
משולש רומנטי מסוכן של צוות הצילום של ״מאחורי הקלעים״ 

של הסרט.
 

22:00 ,16.8

תמונה: עידו ברלד

87 דק' הסוסיתא של הרצל 

בימוי, דודו קריינר, תסריט: שלומי אלקבץ, 
מיכל ויניק, דודו קריינר, הפקה: משה אדרי, 

לאון אדרי, עופר נעים, אלעד פלג, חגי ארד
משחק: מיקי לאון, נועה אסתנג'לוב

< לחץ כאן לרשימת המועמדים המלאה

שדרות, הגזרה מתחממת והתושבים משלמים את המחיר. יגאל 
גזית, קולנוען  תל אביבי עובר לשדרות כמורה לקולנוע בתיכון 
ומשאיר את ביתו מאיה עם האקסית שלו. המפגש הראשון עם 
חשים  התלמידים  אנטגוניזם.  בעיקר  מיצר  המגמה,  תלמידי 
שהוא מתנשא עליהם ובזים ל״נאורות״ התל אביבית שלו. יגאל 
ואת  בקולנוע.  בגרות  יקבלו  שכולם  המנהלת,  לעמליה  מבטיח 

מסע הבגרות הזה הם לא ישכחו לעולם.
 

תמונה: תולי חן

111 דק' ילדי הסתיו 

בימוי: איתן גפני, תסריט: איתן גפני, דניאלה 
דנציגר זייטמן, הפקה: יפית שלו, תום גולדווסר, 

איתן גפני, משחק: אקי אבני, נועה מימן
< לחץ כאן לרשימת המועמדים המלאה

להתנדב   ,1973 בשנת  רעים  עת  לקיבוץ  מגיעה  סטרוד  רייצ'ל 
ואולי גם להתגייר, אבל לצערה, היא מגלה שהמציאות בישראל 
אינה בדיוק מה שקיוותה שתהיה. בערב יום כיפור, היא תגלה 
כי יש סכנה אמיתית באוויר, המאיימת להמית מוות וחורבן על 
האידיליה הקיבוצית. מה שמתחיל כמסע של כיף וחגיגת נעורים 
הופך לסיוט קטלני המאיים להעניק משמעות חדשה ומחרידה 

ליום הכיפורים של שנת 1973.
 

 20:00 ,26.8

תמונה: תום גולדווסר

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=28788&section=943
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=28787&section=943
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=28784&section=943
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=28808&section=943
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90 דק' כאן ועכשיו 

בימוי: רומן שומונוב, תסריט: אלכסנדר פלבניק, 
רומן שומונוב, הפקה: איתי תמיר, מפיק שותף: 

עמי ליבנה, משחק: ולאד דובינסקי
< לחץ כאן לרשימת המועמדים המלאה

מהגרים  צעירים  חברים,   4 דרך  המסופרת  חברתית,  דרמה 
משכונת עוני באשדוד. הם מנסים לשרוד בחיי היומיום שלהם, 
לקראת  לחזרות  זמנם  כל  את  ומקדישים  ראפ  להקת  מקימים 
האודישן לפסטיבל המוזיקה הבינלאומי, שיערך בקרוב. החבר'ה 
מאמינים שהניצחון בפסטיבל, יאפשר להם להשמיע את קולם 

ועל ידי כך, להשפיע על המציאות הקשה סביבם.
 

 20:00 ,15.8

תמונה: רומן שומונוב

97 דק' ליידי טיטי 

בימוי ותסריט: אסתי עלמו וקסלר, הפקה: משה 
אדרי, לאון אדרי, מיקי רבינוביץ, אלעד וקסלר

משחק: צביקה היזיקיאס, אלזה עלמו
< לחץ כאן לרשימת המועמדים המלאה

להצליח  החולם  ושוביניסט  עני   27 בן  אתיופי  בחור  הוא  וורקו 
ונכנס  האפור  מהשוק  כסף  לווה  הוא  מוזיקלי.  וכמפיק  כזמר 
וורקו  ולכן  אחריו  רודפים  התחתון  העולם  בריוני  לחובות. 
מחליט לברוח לבית אימו שבשכונת גטו אתיופית בבית שמש, 
מצטרף  וורקו  טיטי.  בשם  וחצופה  סקסית  לאישה  ולהתחפש 
הוא  כאשר  דווקא  השכונתי.  במתנ״ס  נשית  העצמה  לקבוצת 
מחופש לאישה הוא לומד להכיר את עצמו, מוצא אהבה ולומד 
על בשרו - מה המשמעות של להיות אישה אתיופית בישראל. 

האם וורקו יחזור להיות אותו בחור שהיה?

תמונה: נחשון קפלן

76 דק' מונטנה 

בימוי ותסריט: לימור שמילה 
הפקה: חיליק מיכאלי, אברהם פרחי, תמי ליאון, 

משה אדרי, לאון אדרי , משחק: אבי מלכב, 
נעה בירון

< לחץ כאן לרשימת המועמדים המלאה

עיר  לעכו  לחזור  אפי  מחליטה  סבה  מות  על  הבשורה  בעקבות 
הולדתה לחלוק לו כבוד אחרון. בעכו היא פוגשת את קרן, מורה 
באופן  מתאהבות  הנשים  שתי  לשניים.  ואם  נשואה  מחליפה, 
מיידי כשאפי פוגשת במאיה בתה הקטנה של קרן. היא אט אט 
מגלה מה ומי גרם לה לעזוב את העיר לפני כל כך הרבה שנים 
מבלי לחזור. סיפור האהבה הופך למסע סגירת חשבונות ישנים.

  

תמונה: איתן חתוכה

100 דק' מראות שבורות 

בימוי ותסריט: אמרי מטלון, אביעד גבעון
הפקה: ליאורה לנדאו, רונית רייכמן, אמרי 

מטלון, אביעד גבעון, מפיק שותף: עידו קרטש,  
משחק: שירה האס, יפתח קליין, ליאורה ריבלין

< לחץ כאן לרשימת המועמדים המלאה

אביה,  גיורא  כורחה.  בעל  כמורדת  שגדלה  נערה  היא  אריאלה 
כל  על  ומעניש  כל תנועה שלה  עוקב אחר  קצין מעוטר בקבע, 
מפקד  של  ובעקשנות  בקשיחות  אותה  מחנך  הוא  שלה.  טעות 
שוב  לטעות  מוכן  ולא  אדם  בחיי  מחיר  שילם  בקרב,  שטעה 

לעולם. בוקר אחד אריאלה עושה שגיאה שמובילה לאסון. 
לה  שהקנה  ההרגל  אבל  אותה,  להעניש  מוכן  לא  גיורא  הפעם 
בורחת  והיא  מודע  בלתי  לדחף  אצלה  והפך  חלחל  השנים  כל 
כדי למצוא לעצמה עונש. עונש שיהיה כה כואב עד שיפיג את 
תחושת האשמה. במהלך מסעה היא מגלה את הטעות הגורלית 

שעשה אביה, הטעות שרודפת אותו ודרכו גם אותה. 

 22:00 ,22.8  / 22:00 ,14.8

תמונה: דניאל מילר

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=28793&section=943
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=28777&section=943
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120 דק' עירום 

בימוי ותסריט: ירון שני, הפקה: סער יוגב, 
נעמי לבארי, משחק: בר גוטפריד, לליב סיון

< לחץ כאן לרשימת המועמדים המלאה

אליס,  של  שלוותה  את  מערערים  פולשניים  אונס  חזיונות 
כוכבת עולה בשמי הספרות הישראלית. מצבה הנפשי מדרדר 
במהירות. היא ננעלת בדירתה ומנתקת מגע עם העולם החיצון. 
בתחתית הבור היא משחררת קריאה נואשת לעזרה בפני האדם 
הכי לא צפוי. מעבר לכביש גר זיו, תלמיד תיכון ומוסיקאי מחונן. 
דרישות ההתבגרות מטלטלות את חייו. בכדי לעמוד בהן עליו 
ימחיש  הדמויות  שתי  בין  המפגש  לחלוטין.  אחר  לאדם  להפוך 
כיצד משברים הם מנוע להרס וגם לצמיחה, לאלימות וגם לחסד. 

זהו הסרט הראשון ב״טרילוגיה על אהבה״ של ירון שני.

20:00 ,16.8

תמונה: ניצן לוטם, שי סקיף

93 דק' עץ תאנה 

בימוי ותסריט: עלם-וורק דוידיאן
הפקה: סער יוגב, נעמי לבארי, 

משחק: בית לחם אסמאמאווה
< לחץ כאן לרשימת המועמדים המלאה

עם  חיה  בעיצומה. מינה  באתיופיה  האזרחים  מלחמת   ,1989
סבתה ואחיה פצוע המלחמה בפאתי העיר אדיס אבבה. רגעים 
של שקט היא מוצאת ליד עץ התאנה המבודד, שם היא מבלה 
את זמנה עם חבר ילדותה אלי, המסתתר מפני משאיות צבאיות 
בעוד  והגברים של העיר.  הנערים  לתוכן את  לבלוע  שמאיימות 
היהודית  משפחתה  האזרחים,  על  וסוגרת  הולכת  המלחמה 
של מינה טווה תכנית להגר הרחק מהמלחמה אל ארץ ישראל, 
בצעדים  נוקטת  מאחור,  אלי  את  לעזוב  מוכנה  שלא  מינה  אך 

מסוכנים במטרה להבטיח את הצטרפותו למסע.

20:00 ,22.8 / 22:00 ,15.8 

תמונה: גננה אברה

94 דק' פרא אציל 

בימוי: מרקו כרמל, תסריט: דודו בוסי, 
מרקו כרמל, הפקה: שי אינס, דפנה פרנר

משחק: נוה צור, אלון אבוטבול, ליאת אקטע
< לחץ כאן לרשימת המועמדים המלאה

אלי בן ה־15, המתגורר עם סימה אמו ויפת בעלה זוג נרקומנים 
ובין רצונו לגור עם  בגמילה. אלי הרגיש נקרע בין דאגתו לאמו 
של  המקומי  בנוף  חריג  ומהורהר,  תמהוני  אומן  טוב,  יום  אביו 
תל  דרום  של  ואלימות  מיצרים  המתפקעת  באווירה  השכונה. 
ניסיונותיו  ולמרות  הטבעיים  במימדיו  נשאר  אינו  דבר  אביב, 
הנוגעים ללב של אלי להיות המבוגר האחראי במשפחתו, סכסוך 
משפחתי מתפתח לטרגדיה שעיוורון ותאוות נקם משחקים בה 

תפקיד מרכזי.
  

 22:00 ,23.8 / 20:00 ,21.8

תמונה: עמית יסעור

92 דק' פרה אדומה 

בימוי ותסריט: ציביה ברקאי יעקב 
מפיק: איתי תמיר, מפיקים שותפים: רונן בן טל,  

עמי ליבנה, משחק: גל תורן, אביגיל קובארי
< לחץ כאן לרשימת המועמדים המלאה

סרט התבגרות המתרחש בהתנחלות שבמזרח ירושלים ומלווה 
את מסעה של בני, 17, יתומה מאם מינקות ובת יחידה ליהושע 
- משיחיסט ימני, ברגעים הקריטיים בהם היא עתידה לעצב את 

תודעתה - הדתית, המינית והפוליטית.
 

 20:00 ,13.8

תמונה: בועז יהונתן יעקב

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=28819&section=943
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84 דק' קריאה לחלומות  

בימוי ותסריט: רן סלוין
הפקה: רונן בן טל

משחק: יחזקאל לזרוב, ממי שימזאקי
< לחץ כאן לרשימת המועמדים המלאה

מודעת  פרסום  ע״י  חייה  את  מסבכת  אקו  הגשומה,  בטוקיו 
את  לה  לשלוח  לאנשים  הקוראת  בעיתון  לחלומות״  ״קריאה 
ומציגה  בביתם  זרים  מבקרת  היא  חלומותיהם.  ופרטי  תיאור 
בתשלום את פרשנותה לחלומם כמעין תיקון של זיכרון ופיענוח 
לרשת  להצטבר  מתחילים  מסתוריים  אירועים  מודע.  התת 
אביב  תל  במשטרת  לחוקר  שלה,  לשכן  שקשורים  חלומות  של 
החוקר רצח ברח׳ אלנבי, גנגסטר רוסי, מרימת משקולות ואישה 

קשישה בסיפור שנפרש בקווים מקבילים. 
 

 22:00 ,20.8

תמונה: מעיין בלך

100 דק' שרוכים 

בימוי: ינקול גולדווסר, תסריט: חיים מרין
הפקה: מרק רוזנבאום, מיכאל רוזנבאום

יונתן רוזנבאום, משחק: נבו קמחי, 
אוולין הגואל

< לחץ כאן לרשימת המועמדים המלאה

״שׂרוֹכִים״ סרט על קשר מורכב בין אב מזדקן לבנו בעל צרכים 
ראובן,  כליותיו של  בילדותו. עקב קריסת  נטש  מיוחדים, אותו 
מתנגדת  ההשתלות  ועדת  אך  כליה,  לו  לתרום  בנו,  גדי,  רוצה 
ביחס  שכזה  צעד  על  להחליט  זכות  אין  שלאפוטרופוס  בטענה 
לבן חסותו. גדי, שלא מזמן איבד את אמו, חושש לאבד גם את 
להיות  האפשרות  בדרכו  מזדמנת  סוף  שסוף  חש  הוא  אביו. 
להציל  זכותו  על  להילחם  ומחליט  מתקומם  הוא  משמעותי. 
את אביו. דרך מערכת יחסים של אהבה, דחייה ותלות הדדית, 
מעלה הסרט שאלות כמו ערך החיים, הצורך בקשר אנושי והאם 

חיים אפשריים בלעדיו.
 

20:00 ,28.8 / 22:00 ,21.8

תמונה: ורד אדיר

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=28753&section=943
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=28753&section=943
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אחרייך  74 דק'

שבע  בתל  ביתם  את  עזבו  הבמאית  של  הוריה  ליל,  באישון 
יהודי  ישוב  הבורגנית,  לעומר  ״ברחו״,  אולי  ועברו,  הבדואית 
של  שנים   10 ובמשך  השד  בסרטן  חלתה  רודיינה,  אמה,  סמוך. 
מחלה, משאלתה היחידה היתה להיקבר בעומר. הישוב מעולם 
שאינם  תושביו  את  לקבור  היכן  הזו,  הסוגיה  עם  התמודד  לא 
הגשמת  בין  שנקרעת  שלמה  משפחה  מתעד  הסרט  יהודים. 

משאלת האם לבין דילמות חברתיות והלכה.
תוך כדי תהליך הפרידה מהאם, עמוד התווך בבית, הסרט חודר 
ומעלה  והדילמות,  הסודות  המשפחתית,  האינטימיות  לתוך 

שאלות נוקבות על זהות נשית ולאומית ועל שייכות לבית.
 

בימוי ותסריט: רנא אבו פריחה
הפקה: אבתיסאם מראענה-מנוחין

צילום: רנא אבו פריחה, צילום נוסף: עמית חכמוב 
עריכה: עליזה אסקירה 

< לחץ כאן לרשימת המועמדים המלאה

תמונה: עמית חכמוב

75 דק' ארץ זרה 

בימוי, תסריט וצילום: שלומי אלדר 
הפקה: אהוד בלייברג, יואב זאבי

עריכה: חליל אפרת
 < לחץ כאן לרשימת המועמדים המלאה

גסאן עבאס היה בעבר כוכב טלוויזיה אהוב בסדרת הטלוויזיה 
כתב  היה  אלדר  שלומי  כולם.  צפו  שבה  הגדולה״  ״המסעדה 
טלוויזיה מוערך ומשפיע שכיסה במשך שני עשורים את הסכסוך 
הישראלי. בימים שבהם החברה הישראלית משנה פניה והופכת 
עבאס  הצטמצם,  שלהם  שהקהל  מגלים  שניהם  יותר  קיצונית 
מקבל הרבה פחות תפקידים, דיווחיו של אלדר נדחקים לשולי 
על־ידי  מוכתב  שלה  שהטון  במציאות  החדשות.  מהדורות 
דרך,  מחפשים  יהודי  ועיתונאי  ערבי  תיאטרון  שחקן  קיצונים 

מקום, ותחושת שייכות. 

מוקרן בהקרנות אקדמיה-
19.8 / 22:00 - אולם 4

תמונה: שלומי אלדר

92 דק' אתה מת רק פעמיים 

יוצרי הסרט: יאיר לב, דוד דרעי
הפקה: דוד דרעי, מרקוס גלזר

תסריט: דוד דרעי, יאיר לב
עריכה: יניב רייז, צילום: דוד דרעי

< לחץ כאן לרשימת המועמדים המלאה

היא  כי  לאימו של במאי הסרט  שיחת טלפון מפתיעה מבשרת 
שיהיה  כל  לונדון.  של  היקר  בצפון  בית  של  החוקית  היורשת 
עליה לעשות הוא להוכיח שהיא בתו של ארנסט בכינסקי. אלא 
שכמה ימים מאוחר יותר מתגלה באוסטריה מידע שמדהים את 
בני המשפחה: תעודת פטירה נוספת חושפת אדם עם אותו שם 
ומספר זהות, שנולד באותו יום ובאותו מקום בהם נולד ארנסט 
בכינסקי. מי גנב את זהותו של סבא ארנסט? מותחן דוקומנטרי 
מטלטל חושף אדם שחי עם משפחת בכירים באס.אס והתמנה 
במירמה לנשיא קהילה יהודית באוסטריה, ומוביל למפגש טעון 

בין צאצאי יהודים ונאצים.
 

73 דק' המוזיאון 

מרתק  לסיור  אותנו  שלוקח  תיעודי,  קולאז׳   - ״המוזיאון״ 
התרבות  ממוסדות  אחד  של  הקלעים  מאחורי  ומשעשע 
המופת  יצירות  רקע  על  ישראל.  מוזיאון   - בארץ  החשובים 
מתחת  הרוחשת  לפעילות  הסרט  מציץ  ההשראה  מעוררות 
לגלריות, במחסנים, במעבדות וסביב שולחן הדיונים. הוא מזמין 
להביט מבעד לקירות המוזיאון, לבקר את המבקרים, להתבונן 
האמריקאי,  המוזיאון  מנהל  למספרים:  ולהאזין  במתבוננים 
והמבקרת  הפלסטיני  המדריך  הכשרות,  משגיח  החזן,  השומר 
העיוורת - כל אלה יוצרים פסיפס של צוות המוזיאון ושל החברה 

הישראלית כולה.

בימוי ותסריט: רן טל 
הפקה: איילת קייט, אמיר הראל, רן טל
עריכה: נילי פלר, צילום: דניאל קדם

< לחץ כאן לרשימת המועמדים המלאה

תמונה: דניאל קדם
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הסרטים זמינים לצפייה באתר האקדמיה לחברים בתוקף סרט תיעודי מעל 60 דק׳ 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=28826&section=946
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=28824&section=946
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=28864&section=946
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=28866&section=946


64 דק' הקיר 

בימוי, תסריט, צילום ועריכה: מורן איפרגן
הפקה: מיכל ויץ, מורן איפרגן
< לחץ כאן לרשימת המועמדים המלאה

אישה המפרקת את נישואיה הקצרים, נמלטת אל עזרת הנשים 
המתרחש  את  שנה  במשך  משם  ומתעדת  המערבי  שבכותל 
מקום  של  כפול  דיוקן  בעזרה.  המתרחש  ואת  האישיים  בחייה 
בין  לציבורי,  האישי  בין  לתמונה,  סאונד  בין  מפגש  אישה.  ושל 

אלוהים להיעדרו.
 

תמונה: מורן איפרגן
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הסרטים זמינים לצפייה באתר האקדמיה לחברים בתוקף סרט תיעודי מעל 60 דק׳ 



הארץ מעבר להרים  60 דק'

בממשלת  כיהן  אביו   16 בן  כשהיה  בירושלים.  נולד  ברעם  ניר 
רבין שחתם על הסכמי אוסלו, וכשמלאו לו 19 רבין נרצח. מאז 
ממשלות הימין התרחקו מחזון שתי המדינות, השמאל נחלש, 
מעורב  היה  ניר  שנים  רחוק.  כה  נראה  לא  מעולם  והשלום 
עליהם  שהדברים  לחוש  החל  האחרונות  בשנים  אולם  פוליטית 
לדברים  למציאות,  הקשר  את  מאבדים  שלו,  במחנה  מדברים 
לשטחים  לצאת  מחליט  ניר  זו  בנקודה  בשטח.  המתרחשים 
שנות   50 שלאחר  המציאות  את  לבחון  הנחות  וללא  הכבושים 
כבוש. מדוע החזון של שתי מדינות לשני עמים תקוע? האם שני 

הצדדים בכלל רוצים בו? ומה הפתרון שלהם לסכסוך?
 

בימוי: מיכאל אללו,ניר ברעם 
הפקה: שולה שפיגל, דנה עדן, תסריט: ניר ברעם, 

זיו קרשן, מיכאל אללו, עריכה: זיו קרשן, 
צילום: חנא אבו סעדה 

< לחץ כאן לרשימת המועמדים המלאה

תמונה: חנא אבו סעדה

60 דק' נולד בדיר יאסין 

בימוי: נטע שושני, הפקה: רותם פארן, אוליבייה 
מיל', תסריט: נטע שושני, תמרה ארדה, אסף לפיד

עריכה: אסף לפיד, צילום: תמרה ארדה, איתי רזיאל
< לחץ כאן לרשימת המועמדים המלאה

לוחמי המחתרות  ידי  על  יאסין. הכפר שנכבש  לדיר  כניסה  אין 
ב־48 גודר כבר בשנת 51, כשהוקם עליו בית החולים הממשלתי 
לחולי נפש כפר שאול. גם אין גישה לתמונות ארכיון המתעדות 
פיסת  של  סיפורה  את  מספר  הסרט  שם.  שאירע  הקרב  את 
האדמה הזו בגלגוליה השונים. דרור מגיע לכפר שאול כדי לקבל 
מותה  עד  שם  מאושפזת  שהיתה  אמו,  של  הרפואי  תיקה  את 
ומנסה להתחקות אחר סודות עברו. בסרט מתועדים לראשונה 
ונערי  אחריהם  לעקוב  שנשלחו  המרגלים  המחתרות,  לוחמי 
זיכרונותיהם מצטייר הנרטיב  הגדנ״ע שקברו את הגופות. דרך 

הישראלי המלא של כיבוש דיר יאסין.

תמונה: תמרה ארדה

56 דק' נעמי 

בימוי, תסריט צילום ועריכה: איה בן נחום, 
שי קפלן, אברהם פסו. הפקה: שי קפלן

< לחץ כאן לרשימת המועמדים המלאה

מחליט  ידוע,  ופסל  צייר  פסו,  אברהם  זוגיות,  שנות   33 בתום 
להגשים חלום לצייר את דוגמנית העל הבינלאומית נעמי קמפבל. 
ספק אם קמפבל שמעה שפסו, חייב להתחבר לאובייקט הציור 
שלו רגשית, לשהות במחיצתו ולהכירו לעומק, ורק אז הוא יכול 
כולם  בסביבתו  רגשי.  זיכרון  של  ממקום  ולצייר  לקנבס  לגשת 
ואז  גוברת.  בדידותו  כך  ממנו  מתרחק  שחלומו  וככל  ספקנים 
נודע לו שנעמי מגיעה לארץ. החתירה להגשמת חלומו חושפת 
את מקורות ההשראה של אמן מיוסר, מצחיק, בלתי צפוי וחסר 

עכבות.  

אבל  תמיד,  מורכב  דבר  היא  לרופא  חולה  בין  יחסים  מערכת 
כשמטופל לא יכול לדבר או לקבל החלטות עבור עצמו, זה הופך 
נראית המציאות היומיומית איתה  להיות מסובך במיוחד. ככה 
מתמודדים גיבורי הסרט בבית החולים לחיות בר. מקום שהוא 
יקום מקביל עם שאלות וחוקים משלו. מה עושים כשמצבו של 
המון  עם  אליך?  הקרבה  מעצם  רק  להחמיר  עלול  שלך  מטופל 
מחוץ  לחיים  גם  שנכונות  שאלות  עם  מתעמתים  הם  אהבה 

לכותלי המרפאה - האם שווה לחיות ולהחיות בכל מחיר?

תמונה: שי קפלן

59 דק' פרא 

בימוי: דנאל אל־פלג, אוריאל סיני
הפקה: שלום גודמן, תסריט: דנאל אל־פלג, 

נילי פלר, עריכה: נילי פלר, צילום: אוריאל סיני
< לחץ כאן לרשימת המועמדים המלאה

תמונה: אוריאל סיני
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הסרטים זמינים לצפייה באתר האקדמיה לחברים בתוקף סרט תיעודי עד 60 דק׳  
מקבץ הסרטים מוקרן ביום שישי, 17.8

החל מהשעה 12:00

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=28827&section=945
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=28873&section=945
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=28828&section=945
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=28844&section=945


סרט תיעודי עד 60 דק׳
הסרטים זמינים לצפייה באתר האקדמיה לחברים בתוקף

53 דק' שמנה 

בימוי: הלית לוי, הפקה: שולה שפיגל, דנה עדן
תסריט: הלית לוי, עדו בהט 

צילום: ראובן ברודסקי, עריכה: עדו בהט
< לחץ כאן לרשימת המועמדים המלאה

שמי הלית לוי, בת 37, אני שוקלת 165 ק״ג. אני שמנה מהיום שאני 
זוכרת את עצמי, אני לא שמנה אני ׳אוביסיט׳. אני עורכת תוכן, 
נוער  של  ומדריכה  מדהימה,  אישה  עם  בזוגיות  חיה  בימאית, 
בסיכון בבית השנטי אבל לפני הכל, אני שמנה. זו הזהות שלי. 
בחברה שבה שמן נתפס כפגם פיסי, פסיכולוגי, אסתטי - כיצד 
37 מצאתי  בגיל  זה, שלמרות הכל,  ואיך  נראים חיים של שמן? 
את עצמי בהתלבטות עמוקה לגבי פתרון רפואי שהחברה מצאה 
עבורי - ניתוח. עם סיכונים, אבל בסופו טמונה הבטחה. להיות 
אדם לא שמן. לוותר על השומן, והאוכל, בתמורה לרזון. אין לי 

תשובה. יש לי סרט.
 

תמונה: ראובן ברודסקי
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הסרטים זמינים לצפייה באתר האקדמיה לחברים בתוקף סרט עלילתי עד 40 דק׳ 
מקבץ הסרטים מוקרן ביום שישי 24.8

החל מהשעה 14:00

26 דק' בדרך חזרה 

בימוי ותסריט: משה רוזנטל
הפקה: אייל שיראי, טינקר שיראי

< לחץ כאן לרשימת המועמדים המלאה

אורי, איש משפחה ותושב הערבה, מנהל מערכת יחסים סודית 
עם עודד, בחור צעיר מהמושב. במהלך טיול משותף של השניים 
במדבר, הם נאלצים להתמודד עם ההשלכות הטרגיות של סוג 

הקשר שלהם.
 

תמונה: איתן חתוכה

26 דק׳ הרגלי צריכה 

בימוי, תסריט והפקה: אביגיל אריאלי
עריכה: טל שפי

< לחץ כאן לרשימת המועמדים המלאה

לפניה  ביתה.  דלת  את  פותחת   ,45 כבת  אמידה  אישה  ענת, 
סבלנות  ולא  זמן  אין  לענת  למראה.  מתוקה  צעירה,  סוקרת 
לסקרים, ולפניה ערב גורלי. ערב שיכריע את עתידה המקצועי 
עוברת  היא  סקרים.  שעורכת  בחברה  עובדת  ניצן  והפיננסי. 
מבית לבית, דופקת על הדלת ומבקשת להיכנס כדי לערוך סקר. 
היא  חייה  כל   - הזה  מהסוג  לעבודה  מושלמים  כישורים  לניצן 
דופקת על הדלת ומבקשת להיכנס. ענת מנסה לסרב אבל ניצן 
לא מוותרת ומשהו בעיניה של הילדה הזאת גורם לה בכל זאת 
להכניס אותה הביתה. היא לא יודעת איזה מחיר תצטרך לשלם 

כדי שתצא.
 

תמונה: ליאורה צור

21 דק' מכתב אהבה למ״מ שלי 

בימוי ותסריט: עטרה פריש
הפקה: אפרת כהן

< לחץ כאן לרשימת המועמדים המלאה

נועה, מפקדת טירונים מסורה בצה״ל, מקבלת מאחת החיילות 
שלה מכתב אהבה מסתורי. החשד שמאחורי המכתב מסתתרת 
כוונה לא אמיתית של החיילת, מאלץ אותה להתמודד עם הפער 
ולו  להרגיש  שלה  הכמיהה  לבין  הצבאיים  המשמעת  כללי  בין 

לרגע אחד, נאהבת.
 

תמונה: מתן בללתי

19 דק' קילומטר 147 

בימוי: בעז פרנקל
הפקה: אייל שיראי, טינקר שיראי
תסריט: בעז פרנקל, עופר ליכטמן 

< לחץ כאן לרשימת המועמדים המלאה

גופת גמל מוטלת באמצע כביש הערבה, בדיוק על הקילומטר 
ה־147, על גבול בין שני יישובים. אף אחד מהם לא מסכים לקחת 

עליה אחריות.
 

תמונה: נאייף חמוד ים
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=28762&section=944
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=28809&section=944
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=28799&section=944
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=28774&section=944


סרט עלילתי עד 40 דק׳
הסרטים זמינים לצפייה באתר האקדמיה לחברים בתוקף

15 דק' תמונת משפחתי  
בשנתי הי״ג   

בימוי ותסריט: אמרי דקל־קדוש
הפקה: יותם שזר, ביה"ס סם שפיגל לקולנוע 

ולטלוויזיה, ירושלים
< לחץ כאן לרשימת המועמדים המלאה

אמרי מנסה לשחזר את האירוע שבו מת הכלב שלו על שפת הים 
משפחתו.  בני  בהשתתפות  מצלם  שהוא  בסרט   ,13 בן  כשהיה 
שאביו  מגלה  כשאמרי  מסתבכת  הסצנה  צילומי  על  העבודה 

מאיר, אינו זוכר את האירוע הטראומטי באותו האופן.
 

תמונה: טל ניניו
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פרס אופיר
העולים לגמר

לוח הקרנות:

האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה
The Israeli Academy of Film and Television
األكاديمية اإلسرائيلية للسينما والتلفزيون

כל ההקרנות מתקיימות באולם 1, סינמטק תל־אביב, אלא אם צויין אחרת

אוגוסט

פרה אדומה / 20:00 / 92 דק'

הנשף / 20:00 / 92 דק'

 מראות שבורות / 

22:00 / 100 דק'

כאן ועכשיו / 20:00 / 90 דק'

עץ תאנה / 22:00 / 93 דק'

עירום / 20:00 / 120 דק'

"התשיעית של אסי", פיניטה לה 

קומדיה / 22:00 / 77 דק'

פרא אציל / 20:00 / 94 דק'

שרוכים / 22:00 / 100 דק'

עץ תאנה / 20:00 / 93 דק'

 מראות שבורות / 

22:00 / 100 דק'

הד / 20:00 / 92 דק'

פרא אציל / 22:00 / 94 דק'

 אין בתולות בקריות / 

20:00 / 90 דק'

ארץ זרה / 22:00 / 75 דק' 

)אולם 4(

 האופה מברלין /
20:00 / 92 דק'

 קריאה לחלומות / 

22:00 / 100 דק'

ילדי הסתיו / 20:00 / 111 דק'

הנשף / 22:00 / 97 דק'

שרוכים / 20:00 / 100 דק׳

 mon 13.8  שני

tue 14.8  שלישי

   wed 15.8  רביעי

   thu 16.8  חמישי

tue 21.8  שלישי

  wed 22.8  רביעי

  thu 23.8  חמישי

 sun 19.8  ראשון

                          

 mon 20.8  שני

 sun 26.8  ראשון

 tue 28.8  שלישי

>>

טלפון: 03-6024355
www.israelfilmacademy.co.il
office@israelfilmacademy.co.il

שמנה / 53 דק'

הארץ מעבר להרים / 60 דק'

נעמי / 56 דק'

הפסקה

פרא / 59 דק'

נולד בדיר יאסין / 60 דק'

תמונת משפחתי בשנתי הי"ג / 
15 דק'

הרגלי צריכה / 26 דק'

קילומטר 147 / 19 דק'

הפסקה

בדרך חזרה / 26 דק'

מכתב אהבה למ״מ שלי / 21 דק'

   fri 17.8  שישי

רצף הקרנות, 
12:00

 

   fri 24.8  שישי

רצף הקרנות, 
14:00

 


