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<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

 הקרנות אקדמיה באולם 1
סינמטק תל אביב

 * הפקה: יהונתן פארן   * בימוי ותסריט: אלירן מלכה   *  92 דקות 

משחק: שולי רנד
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.

1.9 יום א׳ < 20:00
הבלתי רשמיים

* לעמוד הסרט לטריילר הסרט 
kerenmich@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58319&section=1031
https://www.facebook.com/theunorthodoxmovie/
https://www.youtube.com/watch?v=9UlW590F5S4


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

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

הפקה: סרטי האחים הימן, ברק   * בימוי ותסריט: תומר הימן   * 106 דקות 

צילום: עדי רייס,   * עריכה: טל רבינר, אלכס חוסיד   * הימן, תומר הימן 
תומר הימן, יונתן אגסי

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפייה ישירה

זוכה פרס   * זוכה פרס הסרט הטוב ביותר ופרס העריכה בפסטיבל ירושלים 
זוכה פרס הסרט הטוב ביותר בפסטיבל   * חבר השופטים בפסטיבל באטלנטה 

זוכה פרס הבימוי בפסטיבל   * Outvie יוון ובפסטיבל GAZE באירלנד 
QFest בארה"ב.

סיפור חייו של יונתן אגסי, אחד מכוכבי הפורנו הגאה הגדולים בעולם. מבט 
נדיר ואינטימי על עולם הפורנו והליווי, שחושף גם יחסים מפתיעים בין אם 

ובנה שמצליחים להגדיר מחדש את גבולות התא המשפחתי.

פרטי הקרנות עתידיות: יום שני, 9.9 — הקרנה בביתה של חברת האקדמיה 
שולה שפיגל רח' מצפה ים 5 קומה 6 דירה 18, הרצליה. בתום ההקרנה תתקיים 

שיחה עם יוצרי וגיבורי הסרט.
בתמיכת: קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה, ערוץ HOT 8, BBC, מפעל הפיס — 

המועצה לתרבות ולאומנות 

2.9 יום ב׳ < 20:00
יונתן אגסי הציל את חיי

ס
יי

 ר
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ם: 

לו
צי

לקבלת פרטים נוספים על הסרט:   * לאתר הסרט   * לטריילר הסרט 
info@heymannfilms.com / 03-5602701

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1034
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58305&section=1034
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58305&section=1034
https://www.heymannfilms.com/movie/jonathan-agassi-saved-my-life/
https://www.youtube.com/watch?v=4jggL5ZDwsA&feature=youtu.be


<< פרסי אופיר 2019
מתוך מסלול עלילתי קצר >>

מרתון עלילתי קצר
* באולם 3 בסינמטק תל אביב  11:00  * 6.9 יום ו׳ 

* הפקה: אדר שפרן,  * תסריט: יעל שי  * בימוי: עמית סרגוסי  23 דקות 

רוני אברמובסקי, תמי כהן
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפייה ישירה

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.

מרתון < 6.9 יום ו׳ < 11:00 
דינה מלול עושה מלחמה
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לו

צי

mikakalderon@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

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


<< פרסי אופיר 2019
מתוך מסלול עלילתי קצר >>

מרתון עלילתי קצר
* באולם 3 בסינמטק תל אביב  11:00  * 6.9 יום ו׳ 

הפקה: לאה טוניק  * בימוי ותסריט: נעה גוסקוב   * 15 דקות 

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפייה ישירה

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

"הסרט הכי טוב שראיתי בפסטיבל- מצחיק, נוגע ללב, ומלא יצירתיות מפתיעה" 
)יאיר רווה, סינמסקופ(

"מהסרטים הכי יפים שראיתי בשנה האחרונה" )אבנר שביט(
"סרט מקסים ביותר, ממליצה עליו ללא סייג" )יעל שוב(

"האישיות של דינה סנדרסון ואורלי זילברשץ מגדירה את הסרט. כל אחת מהן פגיעה 
ואבודה בדרכה אך גם אסרטיבית וכובשת" )עופר ליברגל, סריטה(

Vimeo Staff Pick–בחר להמליץ על הסרט כ Vimeo הצוות של אתר 
והסרט זכה עד כה ליותר מ–65 אלף צפיות! 

מרתון < 6.9 יום ו׳ < 11:00 
איך לשחות
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noagus@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

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


<< פרסי אופיר 2019
מתוך מסלול עלילתי קצר >>

מרתון עלילתי קצר
* באולם 3 בסינמטק תל אביב  11:00  * 6.9 יום ו׳ 

 * * תסריט: בת-אל מוסרי  * בימוי: לי גילת  20 דקות 

הפקה: אביב בן שלוש
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. 

מרתון < 6.9 יום ו׳ < 11:00 
יום רגיל
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לעמוד הסרט  * לטריילר הסרט 

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
מתוך מסלול עלילתי קצר >>

מרתון עלילתי קצר
* באולם 3 בסינמטק תל אביב  11:00  * 6.9 יום ו׳ 

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

טינקר שיראי
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.

מרתון < 6.9 יום ו׳ < 11:00 
הינומה

Oritfx@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

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 >>

מרתון עלילתי קצר
* באולם 3 בסינמטק תל אביב  11:00  * 6.9 יום ו׳ 

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

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפייה ישירה

מוזיקה: איילת גבאי  * עריכה: לין לאור, יותם קניספל   * צילום: אור דותן 
לדפנה המתופפת יש הרבה אהבה לתת אבל אין לה למי. צלילי הגיטרה של 

השכן החדש יולידו סיכוי. קומדיה רומנטית מוזיקלית.

זוכה פרס הסרט העלילתי הקצר בפסטיבל ירושלים 2018
זוכה פרס העריכה בפסטיבל הסטודנטים תל אביב 2019

"חוויה יפייפיה ומצחיקה שכל מה שרציתי זה לצפות בו עוד הפעם. דמיון רב, אהבה 
 * ענקית לדמויות וחשוב מכול: גישתו האופטימית של הסרט" )אור פז, באמפר( 
"בשעה שרוב סרטי הסטודנטים, כמו גם רוב הסרטים הישראלים, נוטים לדכדך - 

הסרט הזה דווקא מרים ומצחיק" )אבנר שביט, וואלה!(

מרתון < 6.9 יום ו׳ < 11:00 
בחורה עם מזלג בעולם

של מרק
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ם: 
לו

צי

Best Narrative Short

* לינק לקטע קצרצר מהסרט 
 yotam.knispel@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58270&section=1032
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58270&section=1032
https://youtu.be/8Aa7l5YEsp0


<< 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

גאולה

קב
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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 >>

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

משחק: יואל רוזנקיאר  *
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

הקרנת אקדמיה: 6.9, יום ו׳, 15:30, סינמטק ת"א - אולם 4 
הקרנות נוספות: סינמטק ת"א: 1.9, יום א', 19:00 / 4.9, יום ד', 17:00 / 8.9, 
יום א', 17:00 / 11.9, יום ד', 19:00 ; סינמטק ירושלים: 7.9, יום שבת, 21:30 / 

10.9, יום ג', 20:00. נשמח לראותכם!

מועמד לפרסי התסריט, שחקן המשנה, המוסיקה והאיפור בטקס פרסי אופיר.

פרסים: פרס הסרט הטוב, פרס סרט הביכורים, פרס השחקן ופרס הצילום ־ 
* פרס המבקרים העצמאיים ופרס חבר השופטים הצעיר ־  פסטיבל ירושלים 

* פרס חביב הקהל ־ פסטיבל 3 היבשות, צרפת  פסטיבל לוקרנו 
 * ג'יאנג'ו   * ורשה   *  AFI  * ירושלים   * * טורונטו  פסטיבלים: לוקרנו 

* דוהוק )עיראק( ועוד. * דאבלין  קליבלנד 
״סרט הביכורים של יונה רוזנקיאר מתפוצץ על המסך בפרץ של יצירתיות, מקוריות 

"סרט בכורה מרשים... מלא   * וחדוות יצירה סוחפת." )נירית אנדרמן, הארץ( 
"רוזנקיאר מתגלה כבמאי עם ראש   * דמיון" )בנימין טוביאס, ידיעות אחרונות( 
מעניין, ובחירות הבימוי שלו לא מפסיקות להפתיע... מלאכת מחשבת קולנועית". 

."An impressive feature debut"  * )אבנר שביט, וואלה( 

הצלילה
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* לעמוד הפייסבוק של הסרט לטריילר הסרט 
kobmiz@walla.com / 052-5785388 :לתיאום צפייה, אנא צרו קשר עם קובי

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58282&section=1031
https://www.facebook.com/thedivefilm2018/?ref=br_rs
https://www.youtube.com/watch?v=sjPTePReD9I


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


פרסי אופיר 2019
לוח הקרנות

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'(   




