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<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

 הקרנות אקדמיה באולם 1
סינמטק תל אביב

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...

25.8 יום א׳ < 20:00
29.8 יום ה׳ < 22:00
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58312&section=1031


<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

 הקרנות אקדמיה באולם 1
סינמטק תל אביב

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

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

מאמי הוא עיבוד קולנועי ריאליסטי פואטי, ל"אופרת הרוק מאמי" שהוצגה 
בישראל בשנות השמונים והפכה לקאלט. 17 שירים, בעיבודים חדשים של דודו 

טסה וניר מימון, שהוקלטו "לייב", מספרים את סיפורה הלא יאמן של מאמי 
)נטע אלקיים(, אישה צעירה מעיירה בדרום, קופאית קשת יום בתחנת דלק, 

שפציעתו של אהובה במלחמה משנה את חייה.

25.8 יום א׳ < 22:00
מאמי

eva@transfax.co.il :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58352&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.

26.8 יום ב׳ < 20:00
ימים נוראים
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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
מסלול עלילתי אורך מלא >>

 הקרנות אקדמיה באולם 1
סינמטק תל אביב

27.8 יום ג׳ < 20:00
עיניים שלי
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צי

* לעמוד הפייסבוק לצפייה בטריילר 

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

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

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. 

https://www.facebook.com/Yaron-Shanis-Love-Trilogy-%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C%D7%99-1802211590087699/
https://vimeo.com/315183959
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

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

משחק:   * הפקה: מרק רוזנבאום, מיכאל רוזנבאום, יונתן רוזנבאום 
משה פולקנפליק, אמילי גרנין

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפייה ישירה

הסרט מועמד לפרסי אופיר על התסריט: יוסי מדמוני, בועז יעקב יהונתן וארז 
קו אל, על המשחק: משה פולקנפליק ועל המוסיקה: אסף תלמודי

ב״ה 
חברי אקדמיה יקרים, כמה מילים על ״גאולה״

מעבר להיותו סרט שאותו אתם תשפטו, הוא היווה ומהווה עבורי כלי 
משמעותי שעוזר לי להיגאל ממקומות שליליים בתוכי.

כמו מנחם הגיבור של הסרט וחברו הקרוב אבי שמוכיח אותו באהבה.
בתהליך העבודה עם חברי יוסי מדמוני מצאתי עין ואוזן ששומעות אותי ולב 

שמרגיש אותי כמו שאבי את מנחם.
מקווה שזה מספיק מסקרן כדי שנפגוש אתכם בהקרנות, תודה 

בועז יהונתן יעקב
הסרט עלה לאתר הסטרימינג

28.8 יום ד׳ < 20:00
גאולה
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ymadmony@bezeqint.net :לקבלת פרטים נוספים * לטריילר הסרט 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58265&section=1031
https://youtu.be/XY5cRm3_C2s


<< 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(

28.8 יום ד׳ < 22:00
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

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

29.8 יום ה׳ < 20:00
קצפת ודובדבנים

לעמוד הפייסבוק של הסרט 
gurumaya@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58325&section=1031
https://www.facebook.com/%D7%A7%D7%A6%D7%A4%D7%AA-%D7%95%D7%93%D7%95%D7%91%D7%93%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D-2308062802586312/


 

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

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

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

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפייה ישירה

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. 

"סרט מלא חסד ואופטימיות...באמצעות תיעוד צנוע ועדין מספק הבמאי אורי לוי 
הצצה קטנה לרשת הסבוכה והמורכבת שמאפיינת כל משפחה לפי קשייה, ובמקרה 
הזה — משפחה רגילה כמעט בכל היבט, שלאחד מבניה יש שיתוק מוחין...המחשה 
״זהו סרט עדין...   * יפה לכוחו של תא משפחתי חזק" )נתנאל שלומוביץ, הארץ( 
ערן והילי מאפשרים לאורי לוי ללוות את חייהם... בקרבה כמעט מוחשית... סצנות 

רבות בסרט יגרמו לכם להזיל דמעה אבל לא מתוך ייאוש. זוהי משפחה רגישה במצב 
מאתגר... ולמרות הדמעות הסרט אינו נופל אל בור הסנטימנטליות הצפוי״ )ולאדן 

)CINEUROPA Vladan Petkovic פטקוביץ', סיניורופה
הסרט זכה בפרס השופטים וחביב הקהל בדוקאביב 2019

לינק לראיון ב"סוכן תרבות" מדקה 02:00  * לינק לביקורת של סלונה 

30.8 יום ו׳ < 12:00
היה היה ילד
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לו

צי

לקבלת פרטים נוספים על הסרט:  * לטריילר הסרט 
habrook@gmail.com / urilevi.agam@gmail.com

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1067
https://cineuropa.org/en/newsdetail/373619/
https://cineuropa.org/en/newsdetail/373619/
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/docaviv/.premium-REVIEW-1.7298120?utm_source=App_Share&utm_medium=Facebook&utm_campaign=Share&fbclid=IwAR2_O1rqQGM_oyQvg6ikhKHsySTWccKvwjzsHH_vAF_bDKWw5gK0aXyOAcg
https://cineuropa.org/en/newsdetail/373619/
https://cineuropa.org/en/newsdetail/373619/
https://cineuropa.org/en/newsdetail/373619/
https://cineuropa.org/en/newsdetail/373619/
https://cineuropa.org/en/newsdetail/373619/
https://cineuropa.org/en/newsdetail/373619/
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=57216&fbclid=IwAR1NRAdE8TW2rM5Lx87ocb8K19kgfcbOlLsuCpJqdpEAzjISJ4Q0Wlv-9AQ
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=57216&fbclid=IwAR1NRAdE8TW2rM5Lx87ocb8K19kgfcbOlLsuCpJqdpEAzjISJ4Q0Wlv-9AQ
ttps://bit.ly/2yFMSYM
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=383832755609275&id=359460654713152


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

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

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

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

כשהייתי בתיכון התביישתי באמא שלי. היינו במשבר כלכלי רציני, ואמא 
התחילה לעבוד בערבים, כדי להרוויח עוד כסף. היא היתה הולכת לנקות בתים 

של כל מיני צרפתים ואמריקאים עשירים בירושלים. החברים שלי תמיד היו 
שואלים מאיפה אמא שלי מגיעה בשעה כל כך מאוחרת, עם חולצה מיוזעת, עם 

מגב ודלי, ואני הייתי מורח אותם בשקרים. אמא שלי גידלה אותי לבדה, לאבא 
שלי היתה משפחה ענקית במושב בדרום. לכל החברים שלי היו בבית אמא 

ואבא. ואני גדלתי בבית עם אם חד הורית, ואבא שגר בנגב, ונראה כמו סדאם 
חוסיין. ולא רק בזה התביישתי. אמא שלי תמיד היתה הכי קולנית. הכי רועשת. 

הכי מצחיקה. כל האמהות היו כל כך שקטות, מקסימות ומנומסות. אמא שלי 
סיפרה בדיחות גסות. ואני כל הזמן התביישתי. בשנים האחרונות אני מפנים 

את המשמעות של הילדות המאושרת שקיבלתי ואת המלחמה שאמא ניהלה 
עם החיים האלה. כדי שיהיה לי אבא. כדי שיהיה אוכל בבית. כדי שאוכל ללכת 

לחוג כדורסל. ובזה עוסק הסרט שלי. ביכולת להסתכל על כל הדברים שכל 
כך התביישתי בהם, ולהתגאות בהם. ביכולת שלי לאהוב את אמא שלי ־ רחל 

אגמון. לאהוב אותה קומפלט. כי מגיעה לה אהבה.
)אורון שמיר, סריטה(   * )גילי איזיקוביץ, הארץ(   * )אבנר שביט, וואלה( 

30.8 יום ו׳ < 13:00
רחל אגמון
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לטריילר הרשמי

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1067
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58303&section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58303&section=1033
http://srita.net/2017/07/23/jff_2017_6th_report
https://www.haaretz.co.il/gallery/television/guide/1.4282438
http://e.walla.co.il/item/3081641
https://www.youtube.com/watch?v=P_G8Gjqmeew


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

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

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

רון כצנלסון
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 שכרו, הוא לקח מקופאית הגן 3 לירות על חשבון משכורתו. 

זה 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 מוקרן במהלך חודש אוגוסט בימי שלישי / 12:00 / בסינמטק 
תל אביב. הכניסה חופשית לחברי אקדמיה בהצגת כרטיס חבר. 

30.8 יום ו׳ < 14:00
אין אריות בתל אביב
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duki.dror@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט  * לטריילר הסרט 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1067
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58292&section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58292&section=1033
https://youtu.be/KeASqJZBRG0


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

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

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

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. 
זוכה פרס הבימוי, פסטיבל ירושלים 2018. 

"חכם ואנושי, רגיש ומרגש, עדין ומיוחד. 'אליפלט — דוד שלי גיבור', מצליח לקחת 
סיפור אישי ולהפוך אותו למשל עשוי לעילא על מדינה שלמה." )אבנר שביט, וואלה( 

"אופטימיות, אהבה ותקווה קטנה שהזמנים משתנים." )גילי איזיקוביץ, הארץ(   *
*  "הבמאי שקד גורן יוצר סרט רגיש ומיוחד המסיר את בד האתוס המאובק והשקרי 

שאפף את משפחתו, כשהצופים מתלווים לכל צעדיו במסעו האישי והאמיץ. אנו עדים 
לרגעים כואבים ומרגשים בסרט נועז וסוחף." )נמרוד שובל, אתר סרט(

 30.8 יום ו׳ < 15:10
אליפלט — דוד שלי גיבור
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לקבלת פרטים נוספים על הסרט: איילת קייט   * לטריילר הסרט 
shaked1900@gmail.com שקד גורן / ayelet@lamafilms.com

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1067
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58341&section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58341&section=1033
https://e.walla.co.il/item/3233259
https://e.walla.co.il/item/3233259
https://e.walla.co.il/item/3233259
https://www.haaretz.co.il/gallery/television/guide/1.7209695
https://www.haaretz.co.il/gallery/television/guide/1.7209695
https://www.seret.co.il/actuality/article.asp?catCase=1&id=12688
https://www.seret.co.il/actuality/article.asp?catCase=1&id=12688
https://www.seret.co.il/actuality/article.asp?catCase=1&id=12688
https://www.seret.co.il/actuality/article.asp?catCase=1&id=12688
https://vimeo.com/298327635


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

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

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

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפייה ישירה

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?

"אחד הסרטים החשובים והעמוקים ביותר על זנות... הסרט 'זונה כמוני' ממחיש 
באופן חד, נוקב וחסר מסכות את הוויתה של אשה בזנות ומראה איך היא נמצאת 

בקצה רצף שנשים רבות, אולי כל הנשים, נמצאות בו." )הארץ(

 30.8 יום ו׳ < 16:00
זונה כמוני
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daromap@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט  * לטריילר הסרט 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1067
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58353&section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58353&section=1033
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/docaviv/.premium-REVIEW-1.7288169
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/docaviv/.premium-REVIEW-1.7288169
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/docaviv/.premium-REVIEW-1.7288169
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/docaviv/.premium-REVIEW-1.7288169
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/docaviv/.premium-REVIEW-1.7288169
https://vimeo.com/335288141


פרסי אופיר 2019
לוח הקרנות

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'(   




