


תכניית גמר
 

העולים והעולות לוח הקרנות
לגמר



מאמי )90 דק'(  ← 20:00 13.8 יום ג' 

הגולם )95 דק'(  ← 20:00  14.8 יום ד' 
קצפת ודובדבנים )92 דק'(  ← 22:00  

מילים נרדפות )123 דק'(  ← 20:00 18.8 יום א' 

בשורות טובות )90 דק'(  ← 20:00  19.8 יום ב' 
ימים נוראים )122 דק'(  ← 22:00  

אורי זהר חוזר )70 דק'(  ← 20:00 20.8 יום ג' 

אישה עובדת )90 דק'(  ← 20:00  21.8 יום ד' 
עיניים שלי )112 דק'(  ← 22:00  

קולות רקע )88 דק'(  ← 20:00  22.8 יום ה' 
בשורות טובות )90 דק'(  ← 22:00  

קינג ביבי )87 דק'(  ← 12:00  23.8 יום ו' 
החיים הנסתרים של שייקה אופיר )110 דק'(  ← 14:00  

תל אביב על האש )95 דק'(  ← 20:00  25.8 יום א' 
מאמי )90 דק'(  ← 22:00  

ימים נוראים )122 דק'(  ← 20:00 26.8 יום ב' 

עיניים שלי )112 דק'(  ← 20:00 27.8 יום ג' 

גאולה )102 דק'(  ← 20:00  28.8 יום ד' 
אישה עובדת )90 דק'(  ← 22:00  

קצפת ודובדבנים )92 דק'(  ← 20:00  29.8 יום ה' 
תל אביב על האש )95 דק'(  ← 22:00  

רצף הקרנות החל מהשעה 12:00  30.8 יום ו' 
היה היה ילד )60 דק'(  ← 12:00   

רחל אגמון )50 דק'(    
אין אריות בתל אביב )60 דק'(    

10 דק' הפסקה    
אליפלט - דוד שלי גיבור )52 דק'(    

זונה כמוני )60 דק'(   

הבלתי רשמיים )92 דק'(  ← 20:00 1.9 יום א' 

יונתן אגסי הציל את חיי )106 דק'(  ← 20:00 2.9 יום ב' 

רצף הקרנות החל מהשעה 11:00 / אולם 3  6.9 יום ו׳ 
דינה מלול עושה מלחמה )23 דק'(  ← 11:00   

איך לשחות )15 דק'(    
יום רגיל )20 דק'(    

10 דק' הפסקה    
הינומה )21 דק'(    

בחורה עם מזלג בעולם של מרק )21 דק'(   

לוח הקרנות
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העולים והעולות לגמר
תחרות אופיר 2019

לפי סדר א'—ב'



01  

 סרט עלילתי באורך מלא

אשה עובדת  

הבלתי רשמיים  

ימים נוראים  

עיניים שלי  

תל-אביב על האש  
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02  

 סרט עלילתי עד 40 דקות

איך לשחות  

בחורה עם מזלג בעולם של מרק  

דינה מלול עושה מלחמה  

הינומה  

יום רגיל  



03  

 תיעודי מעל 60 דקות

אורי זהר חוזר  

דבש שחור, שירת חייו של אברהם סוצקבר  

החיים הנסתרים של שייקה אופיר  

יונתן אגסי הציל את חיי  

קינג ביבי  

04  

 תיעודי עד 60 דקות

אין אריות בתל אביב  

אליפלט - דוד שלי גיבור  

היה היה ילד  

זונה כמוני  

רחל אגמון  
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05  

 בימוי

. הבלתי רשמיים אלירן מלכה   

. בשורות טובות ארז תדמור   

. קצפת ודובדבנים גור בנטביץ'   

. עיניים שלי ירון שני   

. מילים נרדפות נדב לפיד   

06  

 תסריט

. הבלתי רשמיים אלירן מלכה   

. גאולה בועז יהונתן יעקב, יוסי מדמוני, ארז קו אל   

. קצפת ודובדבנים גור בנטביץ'   

. הצלילה יונה רוזנקיאר   

. תל-אביב על האש סאמח זועבי   

. אישה עובדת שרון אייל אזולאי, מיכל ויניק, מיכל אביעד   
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07  

שחקן ראשי

. מילים נרדפות טום מרסייה   

ימים נוראים  . יהודה נהרי הלוי   

. גאולה משה פולקנפליק   

. עיניים שלי ערן נעים   

. הבלתי רשמיים שולי רנד   

08  

שחקנית ראשית

. הגולם חני פירסטנברג   

. אישה עובדת לירון בן שלוש   

. קולות רקע מריה בלקין   

. מאמי נטע אלקיים   

. בשורות טובות נלי תגר   
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09  

שחקן משנה

. אישה עובדת אושרי כהן   

ימים נוראים  . אמיתי יעיש בן אוזיליו   

. קצפת ודובדבנים דובר קוסאשווילי   

. הבלתי רשמיים יואב לוי   

. הצלילה יונה רוזנקיאר   

. תל-אביב על האש יניב ביטון   

10  

שחקנית משנה

. בשורות טובות אוולין הגואל   

. קולות רקע אוולין הגואל   

הדס בן ארויה . קצפת ודובדבנים  

. מאמי ריקי גל   

. הבלתי רשמיים שיפי אלוני   
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11  

צילום

. קצפת ודובדבנים גיא רז   

. הבלתי רשמיים ירון שרף   

ימים נוראים  . עמית יסעור   

. הגולם רותם ירון   

. מילים נרדפות שי גולדמן   

12  

עריכה

. הבלתי רשמיים אריק להב ליבוביץ'   

. קצפת ודובדבנים מאיה קניג-בנטביץ', סאשה פרנקלין    

. בשורות טובות עינת גלזר זרחין   

. מילים נרדפות ערה לפיד, נטע בראון   

ימים נוראים  . שירה ארד, יונתן וינשטין   
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13  

ליהוק

ימים נוראים  . אורית אזולאי   

. קצפת ודובדבנים גלית אשכול   

. תל-אביב על האש גלית אשכול   

. עיניים שלי מאיה קסל   

. הבלתי רשמיים מיכל קורן   

14  

עיצוב אמנותי

. קצפת ודובדבנים ברק ואזן   

ימים נוראים  . דני אבשלום   

. מאמי ויק פרץ   

. קולות רקע סנדרה גוטמן   

. הבלתי רשמיים עידו דולב   
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15  

עיצוב תלבושות

. הבלתי רשמיים חוה לוי רוזלסקי   

ימים נוראים  . לאורה שיים, נעמי בר אור   

. אישה עובדת קרן אייל-מלמד   

. קולות רקע רונה דורון   

. מאמי רייצ'ל בן דהן   

16  

איפור

. הבלתי רשמיים אורלי רונן, סיגלית גראו   

. קצפת ודובדבנים הילה מינס   

. הצלילה כרמית בוזגלו   

ימים נוראים  . מאיה גרסטל   

. מאמי מירב שחר בשושה   
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17  

מוסיקה מקורית

. הבלתי רשמיים אופיר ליבוביץ'   

. גאולה אסף תלמודי   

. מאמי דודו טסה, אהוד בנאי, יוסי מר חיים, ניר מימון    

. הצלילה ישראל ברייט   

. קצפת ודובדבנים ניר מטרסו, אסא רביב, תום דרום   

18  

עיצוב פסקול

. קצפת ודובדבנים אביב אלדמע, יהב שמש   

.  הבלתי רשמיים גיל תורן, אבי מזרחי, ויטלי גרינשפון   

. הגולם יובל בר-און   

ימים נוראים  . תולי חן, אלכס קלוד   

. מאמי תולי חן, שי סיוון, איציק כהן   
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תכניית גמר
תחרות אופיר 2019

לפי סדר א'—ב'



01  

אישה עובדת

* תסריט: שרון אייל אזולאי,  * בימוי: מיכל אביעד  90 דקות 
 * * הפקה: איילת קייט, אמיר הראל  מיכל ויניק, מיכל אביעד 

משחק: לירון בן שלוש, מנשה נוי
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

החיים במקום העבודה של אורנה הופכים בלתי נסבלים. הבוס שלה 
בחברת הנדל"ן, בני, מעריך ומקדם אותה, אך בה בעת מנסה לפתותה 
ומציק לה, במקביל, המסעדה החדשה שפתח בעלה לא מתרוממת, 
ואורנה הופכת למפרנסת העיקרית של שלושת ילדיהם. כשעולמה 
מתנפץ, היא נאלצת לאסוף את השברים ולהילחם על עבודתה ועל 

ערכה העצמי.

הקרנות אקדמיה בסינמטק תל אביב:
21.8 יום ד' ← 20:00
28.8 יום ד' ← 22:00

הסרט זמין לצפייה באתר הסטרימינג של האקדמיה

02  

בשורות טובות

* תסריט: ארז תדמור,  * בימוי: ארז תדמור  90 דקות 
* הפקה: שמי שינפלד, אביב בן שלוש, משה אדרי,  רועי אסף 

* משחק: רועי אסף, נלי תגר לאון אדרי, לירון אדרי 
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

לירן וטלי, זוג בשנות השלושים לחייהם, החולמים להביא יחד ילד 
לעולם, מתבשרים יום אחד שיצטרכו לשם כך לעבור טיפולי פוריות. 
מה שנראה בתחילה פשוט, הופך למורכב מאד והם מגלים שכדי 
להיות אבא ואמא לילד, יצטרכו לעבור מסע ארוך מלא בתלאות, עם 
כל הקשיים הפיזיים והנפשיים הנלווים לכך, הלחצים המשפחתיים 
וכמובן גם האתגר שהדבר מעמיד בפני הזוגיות של השניים. האם 

האהבה שלהם תחזיק מעמד?

הקרנות אקדמיה בסינמטק תל אביב:
19.8 ← יום ב' ← 20:00
22.8 ← יום ה' ← 22:00

03  

גאולה

* תסריט:  * בימוי: יוסי מדמוני, בועז יהונתן יעקב  102 דקות 
 * תסריטאי נוסף: ארז קו אל  בועז יהונתן יעקב, יוסי מדמוני 

 * הפקה: מרק רוזנבאום, מיכאל רוזנבאום, יונתן רוזנבאום 
משחק: משה פולקנפליק, אמילי גרנין
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

מני, סולן כריזמאטי של להקת רוק בעברו, הוא היום חוזר בתשובה 
שחתך מעולם המוסיקה, אבא לילדה בת 6, גאולה. על מנת לממן 
טיפול חדשני ויקר למחלתה, הוא פונה לחברי הלהקה מעברו, ומבקש 
שינגנו איתו בחתונות חרדיות. כל אחד מהם נמצא היום בפינה אחרת 
של החיים, אבל הוא צריך אותם. לאחר מסע שכנוע הם נענים לו, 
שמים על עצמם כיפות שחורות וחולצות לבנות ומתחילים לנגן 
בחתונות. הנגינה איתם לוקחת את מני למקום ממנו הוא הכי מפחד 
ואותו הוא הכי רוצה ־ המוסיקה שלו. הוא מבין שבלי חיבור לעבר 

ולמוסיקה שלו הוא לא ימצא לעצמו גאולה.

הקרנת אקדמיה בסינמטק תל אביב:
28.8 יום ד' ← 20:00

הסרט זמין לצפייה באתר הסטרימינג של האקדמיה

>> מסלול עלילתי אורך מלא 
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58340&section=1031
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58340&section=1031
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58332&section=1031
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58332&section=1031
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58265&section=1031


04  

הבלתי רשמיים

 * * בימוי ותסריט: אלירן מלכה  92 דקות 
* משחק: שולי רנד הפקה: יהונתן פארן 

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

שלושה חברים בירושלים של שנות ה–80 מקימים רשימה מזרחית 
שתרוץ בבחירות לעירייה. אין לכנופיה הזאת הבנה בפוליטיקה, ואין 
להם כסף. אבל יש להם ראש של אנשי רחוב ותשוקה אמיתית לשינוי 
והם זוכים בכל הקופה. ההצלחה המפתיעה של הרשימה מטלטלת 

אותם ובוחנת את החברות שלהם. בהשראת סיפור אמיתי.

הקרנת אקדמיה בסינמטק תל אביב:
1.9 יום א' ← 20:00

הסרט זמין לצפייה באתר הסטרימינג של האקדמיה

05  

הגולם

 * * תסריט: אריאל כהן  * בימוי: יואב פז, דורון פז  95 דקות 
* משחק: חני פירסטנברג, ישי גולן הפקה: שלום אייזנבך 

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

צעירה משתמשת בטקסט קבלי סודי ועתיק כדי לזמן ישות עוצמתית 
שתגן עליה ועל חבריה, אך היצור שמגיע חזק והרסני מכפי שהייתה 

יכולה להעלות על הדעת.

הקרנת אקדמיה בסינמטק תל אביב:
14.8 יום ד' ← 20:00

הסרט זמין לצפייה באתר הסטרימינג של האקדמיה

06  

הצלילה

* הפקה: אפרת כהן,  * בימוי ותסריט: יונה רוזנקיאר  92 דקות 
* משחק: יואל רוזנקיאר קובי מזרחי 

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

הימים ימי מלחמה. לאחר שנה של נתק ממשפחתו חוזר יואב לקיבוץ 
ילדותו שעל גבול לבנון הבוער כדי לקבור את אביו, שנפטר שנה קודם 
לכן ותרם את גופתו למדע. כאשר אחיו הצעיר, חייל בסדיר שאמור 
להתגייס לחזית הלבנונית, מגלה סימני חרדה מדאיגים, איתי, האח 
הבכור והמיליטנטי, פותח בסדרת חינוך ברוח שיטותיו האלימות של 
האב המנוח. הקיבוץ הנטוש הופך למגרש המשחקים של השלושה, 

אך אירוע טראגי מוציא את העניינים משליטה.
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>> מסלול עלילתי אורך מלא 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58319&section=1031
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58266&section=1031
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58282&section=1031


08  

מאמי

* הפקה: משה אדרי,  * בימוי ותסריט: קרן ידעיה  90 דקות 
* משחק:  מרק רוזנבאום, מיכאל רוזנבאום, יונתן רוזנבאום 

עמי אבו, נטע אלקיים
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

מאמי הוא עיבוד קולנועי ראליסטי פואטי ל"אופרת הרוק מאמי" 
שהוצגה בישראל בשנות השמונים והפכה לקאלט. 17 שירים, בעיבודים 
חדשים של דודו טסה, מספרים את סיפורה הלא יאמן של מאמי, 
אישה צעירה מעיירה בדרום, קופאית בתחנת דלק, שפציעתו של 
אהובה, ניסים מלכה במלחמה משנה את חייה. מאמי נמלטת יחד עם 
ניסים המרותק לכיסא גלגלים לתל אביב הרחוקה, שם היא מקווה 

שהמזל יאיר להם פנים. 

הקרנות אקדמיה בסינמטק תל אביב:
13.8 יום ג' ← 20:00
25.8 יום א' ← 22:00

09  

מילים נרדפות

* תסריט: נדב לפיד,  * בימוי: נדב לפיד  123 דקות 
 * * הפקה: אסנת הנדלסמן קרן, טליה קלינהנדלר  חיים לפיד 

משחק: טום מרסייה 
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

סיפורו של יואב, צעיר ישראלי, אשר נוחת בפריז בתקווה שצרפת 
והצרפתית יגאלו אותו מהשיגעון הישראלי.

הקרנת אקדמיה בסינמטק תל אביב:
18.8 יום א' ← 20:00
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07  

ימים נוראים

* תסריט: רון לשם,  * בימוי: ירון זילברמן  122 דקות 
* הפקה: דוד זילבר, שרון הראל, תמר סלע,  ירון זילברמן 

* משחק:  ירון זילברמן, משה אדרי, רות כץ, רון לשם 
יהודה נהרי הלוי 

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

ימים נוראים הינו מותחן פסיכולוגי העוקב אחר האירועים שהובילו 
לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, מנקודת מבטו של הרוצח. הסרט 
חושף לראשונה את מסעו של הרוצח בשנה שקדמה לאסון, דרך 
הכוחות החזקים שפעלו עליו ועודדו אותו, הן במישור הפוליטי 
והדתי, והן במישור המשפחתי והאישי. זהו דיוקן נפשי של מתנקש 
פוליטי שמבקש לרצוח את הדמוקרטיה, ודיוקן של חברה שסועה.

הקרנות אקדמיה בסינמטק תל אביב:
19.8 יום ב' ← 22:00
26.8 יום ב' ← 20:00

>> מסלול עלילתי אורך מלא 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58352&section=1031
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58313&section=1031
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58313&section=1031
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58347&section=1031
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58347&section=1031


10  

עיניים שלי

* הפקה: סער יוגב,  * בימוי ותסריט: ירון שני  112 דקות 
* משחק: ערן נעים, סתיו אלמגור נעמי לבארי 

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

רשי, קצין משטרה ותיק ומוערך, חי עם אביגיל אשתו ובתה המתבגרת 
מנישואיה הקודמים. העבודה שלו תובענית והוא חשוף למקרים 
קשים על בסיס יומיומי. בבית המצב מתוח, רשי אינו מוכן לקבל 
את התנהגותה המרדנית של בתו החורגת והשניים נמצאים במצב 
מתמיד של עימות. רשי נאחז בתקווה שהוא ואביגיל יצליחו להביא 
ילד לעולם אך עולמו מתהפך כאשר שני נערים מתלוננים שפגע בהם 
מינית. רשי מושעה מעבודתו ונראה כאילו העולם מתרחק ממנו. ככל 
שהחקירה בעניינו מתארכת, רשי שוקע למקומות האפלים בנשמתו 

וצדדים מפתיעים באישיותו מתפרצים.

הקרנות אקדמיה בסינמטק תל אביב:
21.8 יום ד' ← 22:00
27.8 יום ג' ← 20:00

הסרט זמין לצפייה באתר הסטרימינג של האקדמיה

11  

קולות רקע

* תסריט: יבגני רומן,  * בימוי: יבגני רומן  88 דקות 
* הפקה: אברהם פרחי, חיליק מיכאלי,  זיו ברקוביץ' 

* משחק:  תמי ליאון, איתן אבן, משה אדרי, לאון אדרי 
ולדימיר פרידמן, מריה בלקין

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

בני זוג מבוגרים שהיו קולות הזהב של הדיבוב הסובייטי, עולים 
לישראל בשנת 1990 מברה״מ המתפרקת, ומנסים לפתוח פרק חדש 

במדינה שלא ממש זקוקה להם או לכשרונם הייחודי.

הקרנת אקדמיה בסינמטק תל אביב:
22.8 יום ה' ← 20:00

12  

קצפת ודובדבנים

* הפקה: גור בנטביץ',  * בימוי ותסריט: גור בנטביץ'  92 דקות 
* משחק: גור בנטביץ', מאיה קניג רונן שגיא, שלמה קרמר 

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

קומדיה קיומית על במאי סרטים חסר מנוח שכל הפחדים שלו מכשלון, 
מוות וחוסר שליטה מתנקזים לליל יציאת סרטו החדש לאקרנים. 
עם: גור בנטביץ', דובר קוסאשווילי, מאיה קניג, אלון אבוטבול, הדס 

בן ארויה, צחי גראד, אסתר ראדה, יובל שרף, טינקרבל.

הקרנות אקדמיה בסינמטק תל אביב:
14.8 יום ד' ← 22:00
29.8 יום ה' ← 20:00
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>> מסלול עלילתי אורך מלא 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58348&section=1031
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58272&section=1031
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58272&section=1031
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58325&section=1031


13  

תל-אביב על האש

* הפקה: אמיר הראל,  * בימוי ותסריט: סאמח זועבי  95 דקות 
* משחק: קייס נאשף, מאיסה עבד אלהדי איילת קייט 

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

סלאם הוא עוזר הפקה בצילומי אופרת סבון ברמאללה. שקר קטן 
שסלאם מספר לאסי, מפקד המחסום שדרכו הוא עובר מדי יום בדרכו 
לעבודה, מוביל לקידומו הפתאומי של סלאם לתפקיד תסריטאי מן 
השורה. אלא שלסאלם יש בעיה אחת קטנה ־ הוא לא יודע לכתוב. כדי 
שלא יפטרו אותו, סאלם כורת ברית חשאית עם אסי, שעוזר לו לכתוב 
את הסצנות לדמותו של קצין ישראלי בסדרה. בתמורה סלאם מביא 
לאסי חומוס פלסטיני משובח וגם מבטיח לסיים את הסדרה בחתונה, 

כמו שאסי דורש. אלא שסלאם מתקשה לקיים את ההבטחה...

הקרנות אקדמיה בסינמטק תל אביב:
25.8 יום א' ← 20:00
29.8 יום ה' ← 22:00

הסרט זמין לצפייה באתר הסטרימינג של האקדמיה
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>> מסלול עלילתי אורך מלא 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58312&section=1031


01  

איך לשחות

* הפקה: לאה טוניק * בימוי ותסריט: נעה גוסקוב  15 דקות 
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

אביגיל בהריון מתקדם, אבל משהו חסר. מפוחדת מהלידה המתקרבת, 
היא מאמצת לעצמה אמא לאחר צהריים אחד.

הסרט זמין לצפייה באתר הסטרימינג של האקדמיה

02  

בחורה עם מזלג בעולם 
של מרק

* הפקה:  * בימוי ותסריט: יותם קניספל  21 דקות 
ערן וולפסון, ספיר רובין

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

לדפנה המתופפת יש הרבה אהבה לתת, אבל אין לה למי. צלילי 
הגיטרה של השכן החדש יולידו סיכוי.

הסרט זמין לצפייה באתר הסטרימינג של האקדמיה

03  

דינה מלול עושה מלחמה

* * תסריט: יעל שי  * בימוי: עמית סרגוסי   23 דקות 
הפקה: אדר שפרן, רוני אברמובסקי, תמי כהן

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

דינה מלול, 37, היא קופאית בסופר ואם חד הורית, שנאבקת לסגור 
את החודש. לאחר עוד קיצוץ במשכורות ומתוך מקום נמוך של ייאוש 
מחליטה לעשות מעשה אמיץ ושקט להילחם במערכת, מה שמפיח 
בה רוח חדשה ותקווה. כאקט של נקמה היא מתחילה "להעביר" 
מוצרים לאנשים, חלוקה מחדש של העושר, מעשה רובין הוד מודרני. 
שאר הקופאיות מקבלות השראה ממנה ומצטרפות לפעילות שלה. 
הסופר משגשג, הלקוחות מרוצים, הבנות מצליחות לשמור על כבודן. 
אך הצעד האמיץ מסתבך כשליליאנה והשוטר המקומי עולים עליהן 

ומאיימים לספר להנהלה.

הסרט זמין לצפייה באתר הסטרימינג של האקדמיה
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יום ו' 6.9 משעה 11:00, סינמטק תל אביב, אולם 3   >> מרתון סרטים קצרים   >> מסלול עלילתי עד 40 דקות 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58269&section=1032
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58269&section=1032
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58270&section=1032
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58270&section=1032
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58343&section=1032


04  

הינומה

* הפקה:  * בימוי ותסריט: אורית פוקס רותם  21 דקות 
אייל שיראי, טינקר שיראי

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

זו מסיבת הרווקות של דנה המתחתנת עוד יומיים, ברבור ורוד שט 
בבריכת טורקיז הטבולה בנוף מדברי. הבנות יפות ושתויות, המוסיקה 
חזקה. במהלך המסיבה כתם של שקרים והסתרות מתחיל להתפשט 
והופך את האווירה לקודרת. בשיאו של מפגש אקראי עם חמיס, 
פליט אפריקאי העובד במקום, ייפגשו הבנות ודנה עצמה עם אמת 

שהיו מעדיפות שלא לגלות.

הסרט זמין לצפייה באתר הסטרימינג של האקדמיה

05  

יום רגיל

 * * תסריט: בת-אל מוסרי  * בימוי: לי גילת  20 דקות 
הפקה: אביב בן שלוש, אורי בורג, רועי ציוני

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

לאחר תקופה ארוכה של הדחקה, בתיה נאלצת להתעמת עם מחלת 
הנפש של אביה. כעת, בעקבות דרישות אחותה לאשפז אותו, היא 

צריכה להבין מהי ההחלטה הטובה ביותר לכל המשפחה.

הסרט זמין לצפייה באתר הסטרימינג של האקדמיה
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יום ו' 6.9 משעה 11:00, סינמטק תל אביב, אולם 3   >> מרתון סרטים קצרים   >> מסלול עלילתי עד 40 דקות 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58277&section=1032
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58277&section=1032
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58278&section=1032


01  

אורי זהר חוזר

* בימוי ותסריט: דני רוזנברג, יניב סגלוביץ'  70 דקות 
* צילום:  * עריכה: יניב סגלוביץ'  * הפקה: דני רוזנברג 

זיו ברקוביץ', בן הרצוג
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

עשרות שנים לאחר חזרתו בתשובה, אורי זהר שב לביים סרט עלילתי. 
במרכזו ־ סיפורה של רקדנית מצליחה המגלה את האמונה ונקרעת, 
כזהר עצמו, בין עולם התורה לבין עשייתה האמנותית. בסופם של 

ימי הצילום, בדרכו לירושלים, מספר זהר את סיפור חייו.  

הקרנת אקדמיה בסינמטק תל אביב:
20.8 יום ג' ← 20:00 

הסרט זמין לצפייה באתר הסטרימינג של האקדמיה

04  

דבש שחור, שירת חייו 
של אברהם סוצקבר

* הפקה: יאיר קדר  * בימוי ותסריט: אורי ברבש  76 דקות 
 * * עריכה: אורי דרדיקמן  מפיקה שותפה: הדס קלדרון 

צילום: טליה )טוליק( גלאון
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

כל עוד אברהם סוצקבר חי, הוא לא הסכים שיעשו סרט על חייו. 
כיום, שמונה שנים לאחר מותו, "דבש שחור" מספר את סיפורו יוצא 
הדופן של גדול משוררי היידיש בעת החדשה ־ האיש שהנהיג את 
מחתרת בריגדת הנייר שהצילה כתבי יד יהודיים מהנאצים, כתב 
את ״הימנון השואה״, זכה שסטאלין יתאהב בשיר שלו וישלח מטוס 
כדי להצילו מלב המלחמה, והעיד במשפטי נירנברג. סוצקבר עלה 
לישראל ב–1947 וכתב בה ביידיש מופלאה וחיונית בעוד קהל קוראיו 
הולך ומתמעט. אל הלווייתו, הלווייתה של שפה שלמה, הגיעו רק 

כמה עשרות אנשים.

הסרט זמין לצפייה באתר הסטרימינג של האקדמיה

10  

 החיים הנסתרים של
שייקה אופיר

* בימוי תסריט והפקה: ארי דוידוביץ מפיקה שותפה:  110 דקות 
* צילום: פיליפ בלאיש * עריכה: נעם עמית  אנה סומרשף 

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

הסיפור שטרם סופר על אחד מגדולי השחקנים הישראלים בכל 
הזמנים ־ שייקה אופיר. ביוגרפיה קולנועית של האיש בעל אלף 
הפרצופים, שכל כך רצה להצחיק ולהיות נאהב, ואף הצליח לשמור 
על מקומו בפיסגה לפחות שני עשורים, אבל שילם מחיר אישי 

ומשפחתי כבד.

הקרנת אקדמיה בסינמטק תל אביב:
23.8 יום ו' ← 14:00

הסרט זמין לצפייה באתר הסטרימינג של האקדמיה
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>> מסלול תיעודי מעל 60 דקות 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58297&section=1034
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58297&section=1034
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58252&section=1034
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58252&section=1034
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58296&section=1034
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58296&section=1034


05  

יונתן אגסי הציל את חיי

* הפקה: ברק הימן,  * בימוי ותסריט: תומר הימן  106 דקות 
* צילום:  * עריכה: טל רבינר, אלכס חוסיד  תומר הימן 

עדי רייס, תומר הימן, יונתן אגסי
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

יונתן אגסי, אחד מכוכבי הפורנו הגאה הגדולים בעולם, חולק את חייו 
בין ברלין לישראל. משענתו היחידה היא אמו, אנה לנגר, המקבלת 
אותו באהבה גדולה. זהו מסמך נוקב על עולם הפורנו ושירותי הליווי, 
שמעולם לא תועד בפירוט אינטימי ומפוכח כל כך. תיאור של מערכת 
יחסים בן אם לבנה, המעזים לבחון מחדש, באומץ וברגישות, את 

גבולות התא המשפחתי.

הקרנת אקדמיה בסינמטק תל אביב:
2.9 יום ב' ← 20:00

הסרט זמין לצפייה באתר הסטרימינג של האקדמיה

09  

קינג ביבי

 * * הפקה: לירן עצמור  * בימוי ותסריט: דן שדור  87 דקות 
עריכה: נטע דבורקיס, דן שדור

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

הביוגרפיה של בנימין נתניהו רצופה אינספור הופעות תקשורתיות 
שעזרו לו לבצר את מעמדו. עשרים שנה לפני המופע הנשיאותי של 
דונלד טראמפ, נתניהו הבין את הרווח הפוליטי הנובע מהתעמתות 
מתמדת עם התקשורת ופנייה ישירה לציבור. בעזרת חומרים ארכיוניים 
מהופעותיו לאורך השנים, "קינג ביבי" סוקר את עלייתו לשלטון: החל 
בימים שבהם כיכב כמומחה לטרור בטלוויזיה האמריקאית של שנות 
ה–80, דרך התוודותו בשידור חי על פרשת הקלטת הלוהטת, ועד 
שהשיג שליטה מלאה ברשתות החברתיות והפסיק כמעט להעניק 

ראיונות לתקשורת הישראלית.

הקרנת אקדמיה בסינמטק תל אביב:
23.8 יום ו' ← 12:00

הסרט זמין לצפייה באתר הסטרימינג של האקדמיה
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>> מסלול תיעודי מעל 60 דקות 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58305&section=1034
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58305&section=1034
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58289&section=1034
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58289&section=1034


02  

אין אריות בתל אביב

תסריט: כרמית ספיר ויץ,   * * בימוי: דוקי דרור  60 דקות 
* עריכה:  הפקה: ליאת אשד קמאי, דוקי דרור   * גליה דרור 

* צילום: רון כצנלסון רון גולדמן 
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

הרב מרדכי שורנשטיין הגיע לנמל תל אביב ב–1935 עם ציפורים 
נדירות, וחלום לפתוח גן חיות בארץ ישראל. הוא פתח חנות חיות 
בביתו ברחוב שנקין. תלונות השכנים על חיות הבר בחצר הביאה את 
העיריה להקצות לו שטח בפרדס העיר, והוא מונה למנהל גן החיות. 
עם הצלחת הגן, היו כאלה שרצו להיפרד מהרב, ולאחר שהלינו את 
3 לירות על חשבון משכורתו. זה  שכרו, הוא לקח מקופאית הגן 
הוביל לסילוקו מגן החיות, למשפט ולסערה ציבורית בעקבות זאת. 
זהו משל על תל אביב ־ עיר של חולמים שהפכה לעיר של עסקנים, 

ואחר כך לעיר של טייקונים.

הסרט זמין לצפייה באתר הסטרימינג של האקדמיה

04  

 אליפלט –
דוד שלי גיבור

הפקה: איילת קייט,   * * בימוי ותסריט: שקד גורן  52 דקות 
* צילום: נדב בן צור * עריכה: דנאל אל-פלג  אמיר הראל 

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

עמי נפל במלחמת ששת הימים והותיר אחריו משפחה שכולה ואסופת 
מכתבים. 50 שנה לאחר מכן, נחשף שקד, יוצר הסרט ואחיינו של 
עמי, לסוד הקשור במותו. בין לבין ביקורים אצל סבתו, יוצא שקד 

לגלות את האמת על מיתוס, שקרים וסודות משפחתיים.

הסרט זמין לצפייה באתר הסטרימינג של האקדמיה

07  

היה היה ילד

תסריט: אורי לוי,   * * בימוי, צילום והפקה: אורי לוי  60 דקות 
* עריכה: איילה בנגד איילה בנגד 

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

הסרט מעניק לנו מבט נדיר ואינטימי על חיי המשפחה, תוך שהם 
מנווטים את הניסויים האוניברסליים של מערכות יחסים במשפחה, 

שצבעם חוויה מיוחדת של גידול ילד בעל צרכים מיוחדים. 

הסרט זמין לצפייה באתר הסטרימינג של האקדמיה
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יום ו' 30.8 משעה 12:00, סינמטק תל אביב, אולם 1  >> מרתון סרטים תיעודיים עד 60 דקות   >> מסלול תיעודי עד 60 דקות 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58292&section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58292&section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58341&section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58341&section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58323&section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58323&section=1033


13  

זונה כמוני

הפקה:   * * בימוי ותסריט: יעל שחר, שרון יעיש  60 דקות 
* צילום: יעל שחר * עריכה: שרון יעיש  חגי ארד, אלעד פלג 

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

לפני עשרים שנה נחטפה צ'ילה בהונגריה על ידי ארגון סוחרי נשים 
ישראלי והוכרחה לעבוד בזנות. עכשיו היא יוצאת לחפש אחר החוטפים 

שלה. אחרי שחזרה אל הגיהינום האם תצליח לצאת ממנו שוב?

הסרט זמין לצפייה באתר הסטרימינג של האקדמיה

18  

רחל אגמון

הפקה:   * * בימוי, צילום ותסריט: יאיר אגמון  50 דקות 
* עריכה: אריק להב ־ ליבוביץ׳ אסף אמיר 

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

רחל אגמון נכנסת לרכבו של חיים צפרירי, שעצר לה בטרמפיאדה. 
היא דתייה רווקה מירושלים. הוא חקלאי חילוני, נשוי ואב לשישה. 
ובכל זאת, למרות הפערים, הם מנהלים רומן ממושך ואף מביאים 
ילד לעולם. שלושים שנה לאחר מכן יוצא אותו הילד ־ במאי הסרט, 
יאיר אגמון ־ לשני מסעות עם הוריו, כדי להבין את הסיפור המופרע 
שהעניק לו את חייו. אבא שלו לוקח אותו להפלגת שעשועים בעיצומו 
של מבצע צוק איתן, ואמא שלו לוקחת אותו לאוקראינה, לטיול 
"בעקבות הסופרים העבריים הגדולים". דרך שני המסעות מצליח 

יאיר לחלץ מהוריו שני סיפורים סותרים.

הסרט זמין לצפייה באתר הסטרימינג של האקדמיה
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יום ו' 30.8 משעה 12:00, סינמטק תל אביב, אולם 1  >> מרתון סרטים תיעודיים עד 60 דקות   >> מסלול תיעודי עד 60 דקות 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58353&section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58353&section=1033
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