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פרסי אופיר

2019



<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

 הקרנות אקדמיה באולם 1
סינמטק תל אביב

* תסריט: נדב לפיד, חיים לפיד   * בימוי: נדב לפיד   *  123 דקות 

משחק: טום מרסייה   * הפקה: אסנת הנדלסמן קרן, טליה קלינהנדלר 
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

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

זוכה בפרס המבקרים הבינלאומי   * זוכה בפרס דב הזהב — פסטיבל ברלין 2019 
* הבחירה הרישמית פסטיבל שנגחאי  לסרט הטוב ביותר בפסטיבל ברלין 2019 

* הבחירה הרישמית פסטיבל  * הבחירה הרישמית פסטיבל סידני 2019   2019
* הבחירה  * הבחירה הרישמית פסטיבל הונג קונג 2019  איסטנבול 2019 

* הבחירה הרישמית  הרישמית פסטיבל אינדי–ליסבואה 2019 )סרט הנעילה( 
פסטיבל אדינבורו 2019

18.8 יום א׳ < 20:00
מילים נרדפות

osnat@piefilms.co.il :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

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


<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

 הקרנות אקדמיה באולם 1
סינמטק תל אביב

הפקה:   * תסריט: ארז תדמור, רועי אסף   * בימוי: ארז תדמור   * 90 דקות 

 * שמי שינפלד, אביב בן שלוש, משה אדרי, לאון אדרי, לירון אדרי 
משחק: רועי אסף, נלי תגר

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?

19.8 יום ב׳ < 20:00
22.8 יום ה׳ < 22:00

בשורות טובות
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comebackf@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58332&section=1031
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58332&section=1031


<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

 הקרנות אקדמיה באולם 1
סינמטק תל אביב

 * תסריט: רון לשם, ירון זילברמן   * בימוי: ירון זילברמן   * 122 דקות 

הפקה: דוד זילבר, שרון הראל, תמר סלע, ירון זילברמן, משה אדרי, 
משחק: יהודה נהרי הלוי   * רות כץ, רון לשם 

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.

19.8 יום ב׳ < 22:00
ימים נוראים
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 י
ם:

לו
צי

לעמוד הפייסבוק של הסרט לחצו כאן
Sivan@metrocom.co.il :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58347&section=1031
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58347&section=1031
https://www.facebook.com/%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%9D-Incitement-1141353932732416/


<< פרסי אופיר 2019
מתוך המסלול התיעודי מעל 60 דקות >>

כל סרטי המסלול זמינים לצפייה באתר הסטרימינג של האקדמיה
לרשימת הסרטים המלאה לחצו כאן

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

צילום: זיו ברקוביץ',   * עריכה: יניב סגלוביץ'   * דני רוזנברג 
בן הרצוג, דודו סטוז'מייסטר, יניב לינטון

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפייה ישירה

"אורי זהר חוזר הוא סרט מאיר עיניים, נפלא ומרגש" )אבנר שביט, וואלה(
"התיעוד הנהדר הזה   * "מפגש נדיר עם גיבור תרבות ישראלי" )שני ליטמן, הארץ( 
מבהיר סוף סוף מה עשה אותו כל כך גדול — לפני וגם אחרי שחזר בתשובה" )יאיר 

"הצצה נדירה וגלוית לב אל נפשו של אורי זהר, המספרת דרכו   * רוה, כלכליסט( 
סיפור כואב על החברה הישראלית כולה" )בנימין טוביאס, ידיעות אחרונות(

"סרט חשוב על אחת מדמויות המפתח להבנת החברה הישראלית בשנות ה־60 
"מסמך היסטורי חשוב ויקר ערך באמת. אל   * וה־70" )מאיר שניצר, מעריב( 

"אל תפספסו את הסרט החדש על אורי זהר" )ארז   * תחמיצו" )יונתן גת, כאן 11( 
"מסמך קולנועי מסעיר ומרתק. פורטרט מרגש ונוגע ללב של אורי   *  )YNET ,דבורה

"סרטם היפה והחשוב של סגלוביץ'   * זהר. לא להחמיץ" )נחום מוכיח, הבמה( 
ורוזנברג מציף אותנו לא רק בנוסטלגיה אלא גם בתחושת התפכחות" )אוהד 

לנדסמן, הארץ, דוקטוק(

20.8 יום ג׳ < 20:00
אורי זהר חוזר

רן
 ד

גל
ם: 
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צי

* לקבלת פרטים נוספים על הסרט לחצו כאן לטריילר הסרט 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1068
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58297&section=1034
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58297&section=1034
www.facebook.com/zoharuri
https://youtu.be/DKzDfJxvKPI


<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

 הקרנות אקדמיה באולם 1
סינמטק תל אביב

תסריט: שרון אייל אזולאי, מיכל ויניק,   * בימוי: מיכל אביעד   * 90 דקות 

משחק: לירון בן שלוש,   * הפקה: איילת קייט, אמיר הראל   * מיכל אביעד 
מנשה נוי

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

למעלה מ–30,000 צופות וצופים בארץ כבר התאהבו באורנה חביב )לירון 
בן שלוש(, אישה צעירה, אם לשלושה, שנחושה להצליח בעבודתה החדשה 

בחברת הנדל"ן של בני )מנשה נוי(. משימה מאתגרת במיוחד כשבני חוצה את 
הגבולות ומשפיע גם על היחסים עם בעלה )אושרי כהן(.

אישה עובדת מועמדת ל–5 פרסי אופיר, בינהם לסרט הטוב ביותר, לתסריט 
)שרון אייל אזולאי, מיכל ויניק ומיכל אביעד(, שחקנית ראשית )לירון בן שלוש(, 

שחקן משנה )אושרי כהן( ועיצוב תלבושות )קרן אייל מלמד(

21.8 יום ד׳ < 20:00
אישה עובדת

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58340&section=1031
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58340&section=1031


<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

 הקרנות אקדמיה באולם 1
סינמטק תל אביב

21.8 יום ד׳ < 22:00
עיניים שלי
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info@bsheepfilms.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

 * הפקה: סער יוגב, נעמי לבארי   * בימוי ותסריט: ירון שני   * 112 דקות 

משחק: ערן נעים, סתיו אלמגור
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

מועמד לפרס הסרט הטוב ביותר. סרטו החדש של ירון שני )עג'מי( עוקב אחרי 
רפי "רשי" מלכה, קצין משטרה מוערך שחייו נכנסים לסחרור מסוכן כאשר שני 

נערים מגישים נגדו תלונה על הטרדה מינית. 
זוכה פרס הסרט הטוב ביותר, השחקן הטוב ביותר וחביב הקהל, פסטיבל 

הקולנוע ירושלים 2019.
***** ״אחד הסרטים העוצמתיים שראיתי. מהסרטים הגדולים הישראלים של 

**** "דרמה רבת עוצמה  / השנים האחרונות" )אלברט גבאי, ״סינמה אקשן״( 
צפוי להיות אחד הסרטים המדוברים של השנה" )בנימין טוביאס, ידיעות אחרונות( 

"Gripping and intense, seems to evoke Shakespeare" *****  /
***** "יצירה תובענית ומסקרנת שעוד נשמע עליה   /  )The Upcoming UK(
**** "הופעתו של ערן נעים ראויה לשבחים  /  )ynet ,רבות" )שמוליק דובדבני

 / חווייה רגשית עצמתית . סיפור סוחף ומערער" )נתנאל שלומוביץ, הארץ( 
  )Jay Weissberg, Variety(י"Powerful, Intensive"

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


<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

 הקרנות אקדמיה באולם 1
סינמטק תל אביב

הפקה:   * תסריט: יבגני רומן, זיו ברקוביץ'   * בימוי: יבגני רומן   * 88 דקות 

אברהם פרחי, חיליק מיכאלי, תמי ליאון, איתן אבן, משה אדרי, לאון אדרי 
משחק: 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.

גאים ב–4 המועמדויות של הסרט לפרסי אופיר: מריה בלקין ־ שחקנית ראשית 
 * רונה דורון ־ עיצוב תלבושות   * * אוולין הגואל  ־ שחקנית משנה 

סנדרה גוטמן ־ עיצוב אמנותי

להתראות בקולנוע,
UCM, אבנסטון פילמס

22.8 יום ה׳ < 20:00
קולות רקע
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VIMEO–שמחים להציג את הטריילר הבינלאומי שלנו ב
info@ucm-film.com / 03-6276200 :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58272&section=1031
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58272&section=1031
https://vimeo.com/330463499


<< פרסי אופיר 2019
מתוך המסלול התיעודי מעל 60 דקות >>

כל סרטי המסלול זמינים לצפייה באתר הסטרימינג של האקדמיה
לרשימת הסרטים המלאה לחצו כאן

 * הפקה: לירן עצמור   * בימוי כתיבה ותחקיר: דן שדור   * 87 דקות 

עריכה: נטע דבורקיס, דן שדור
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפיה ישירה

* עיצוב פסקול: איציק כהן  מוזיקה מקורית: קרני פוסטל 

סיפור עלייתו לשלטון של בנימין נתניהו, כפי שהוא משתקף מבעד לארבעה 
עשורים של הופעות תקשורתיות בלתי נשכחות, ששינו את ישראל לעד. 

קינג ביבי הוא הסרט הנצפה ביותר בערוץ יס דוקו השנה. לאחר הבכורה 
בתחרות הרשמית בפסטיבל ירושלים בקיץ 2018 הוא הוקרן בהצלחה במשך 

מספר חודשים בסינמטקים, הוצג בעשרות פסטיבלים בינלאומיים, ושודר 
בגרמניה, צרפת, הולנד ובמדינות נוספות. זהו סרטו הארוך השני של דן שדור, 

יוצר וכותב דוקומנטרי. סרטו הראשון "לפני המהפכה" שודר ב–PBS והיה הסרט 
 .BBC Persia הישראלי הראשון ששודר באיראן, דרך

"מבט מרתק על התפתחות דמותו התקשורתית של בנימין נתניהו". )וושינגטון 
"דיוקן מורכב של הדמות הכי שנויה במחלוקת בישראל... אתם חייבים   * פוסט( 

"אין יותר צפיית חובה מזה: מפעים לראות   * לראות את ''קיגנ ביבי'״ )הארץ( 
פרויקט תיעודי כה מאופק, אלגנטי ומקיף שעוסק בלב התבערה היומיומית של חיינו 

"מרתק ומאיר עיניים" )וואלה!(  *  )TimeOut( "...בלי להיגרר להתלהמות מטיפנית

23.8 יום ו׳ < 12:00
קינג ביבי
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לטריילר הסרט  * לעמוד הרשמי של הסרט 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1068
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58289&section=1034
https://www.youtube.com/watch?v=2h_kNvd_8Jw
https://www.king-bibi.com/


<< פרסי אופיר 2019
מתוך המסלול התיעודי מעל 60 דקות >>

כל סרטי המסלול זמינים לצפייה באתר הסטרימינג של האקדמיה
לרשימת הסרטים המלאה לחצו כאן

בימוי תסריט והפקה: ארי דוידוביץ מפיקה שותפה:   * 110 דקות 

צילום: פיליפ בלאיש  * עריכה: נעם עמית   * אנה סומרשף 
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפייה ישירה

לאחר ההצלחה בהקרנת הסרט בבתי קולנוע "לב" ־ הסרט זמין לצפייה גם 
בסטרימינג לחברי האקדמיה!

הסיפור שטרם סופר על אחד מגדולי השחקנים הישראלים בכל הזמנים ־ 
שייקה אופיר. אין ישראלי שלא מכיר את אופיר כבדרן, פנטומימאי או כוכב 

קולנוע ותיאטרון ־ אבל לא רבים באמת הכירו את האדם שמאחורי אלף 
הפרצופים. החיים הנסתרים של שייקה אופיר מביא את סיפורו המלא של 

האיש שרצה יותר מכל להצחיק ולהיות נאהב, ואף הצליח להגיע לפסגת עולם 
הבידור, אבל שילם מחיר אישי ומשפחתי כבד. במקביל לקריירה המזהירה של 

אופיר, הסרט מפנה לראשונה זרקור אל הנשים המשמעותיות ביותר בחייו, 
ומשרטט ־ באמצעותן ובאמצעות משתתפים נוספים וחומרי ארכיון שטרם 

נראו ־ דיוקן אישי ופסיכולוגי מפתיע של האיש שהפך לאיקון תרבות.
״סרט מרגש ורב קסם שיעלה   * ״שווה! לראות גאון בפעולה״ )גידי אורשר, גל״צ( 

״האנציקלופדיה בריטניקה של שייקה   *  )ynet ,בכם חיוך״ )שמוליק דובדבני
״סרט מפואר על אדם מפואר… נהדר   * אופיר. מומלץ!״ )יאיר רוה, רדיו הקצה( 

״סרט מקסים, נהדר, מרתק ונוגע ללב״   * ומרגש״ )איתן וייץ, ״קולנוע בראש צלול״( 
)גורי אלפי, רדיו תל אביב(

23.8 יום ו׳ < 14:00 < החיים
הנסתרים של שייקה אופיר
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חברי אקדמיה מוזמנים לצפות בקולנוע בתיאום מראש   * לטריילר הסרט 
info@hypermedia.co.il :במייל

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1068
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58296&section=1034
https://www.youtube.com/watch?v=qd1XygEeCfY


<< פרסי אופיר 2019
מתוך מסלול עלילתי קצר >>

כל סרטי המסלול זמינים לצפייה באתר הסטרימינג של האקדמיה
לרשימת הסרטים המלאה לחצו כאן

* הפקה: אייל שיראי, טינקר שיראי בימוי ותסריט: אורית פוקס רותם 
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפייה ישירה

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.

הינומה
21 דקות

Oritfx@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1066
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58277&section=1032
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58277&section=1032


<< פרסי אופיר 2019
מתוך מסלול עלילתי קצר >>

כל סרטי המסלול זמינים לצפייה באתר הסטרימינג של האקדמיה
לרשימת הסרטים המלאה לחצו כאן

* הפקה: אביב בן שלוש * תסריט: בת-אל מוסרי  בימוי: לי גילת 
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפייה ישירה

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.

בטקס הנעילה, זכה יום רגיל בפרס הסרט הטוב ביותר בתחרות הסרט 
העצמאי הקצר בפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים תל אביב. מנימוקי חבר 

השופטים: ״זהו סרט אמיץ, בוגר ורגיש, אשר מצליח להציג לנו את הניואנסים של 
מחלת נפש מבפנים. הופעות המשחק יוצאות מן הכלל שובות את לב הקהל״.

בנוסף זכה הסרט בתחילת חודש יוני בציון לשבח על המשחק הנהדר של 
בת-אל מוסרי, דובר קוסאשווילי וליטל שוורץ בפסטיבל הבינלאומי לסרטים 

ב–Huesca ספרד. 

הקרנת אקדמיה ליום רגיל יחד עם חמישיית הגמר של קטגורית הקצרים 
בפרס אופיר ־ ב–6.9.19 / 11:00

יום רגיל
20 דקות
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לעמוד הסרט  * לטריילר הסרט 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1066
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58278&section=1032
https://www.facebook.com/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C-Committed-2071248953127956
https://vimeo.com/339055866


פרסי אופיר 2019
לוח הקרנות אוגוסט

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'(  ← 13:00  

אין אריות בתל אביב )60 דק'(  ← 14:00  
10 דק' הפסקה   

אליפלט - דוד שלי גיבור )52 דק'(  ← 15:10  
זונה כמוני )60 דק'(  ← 16:00   

 
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'(   




