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פרסי אופיר 2019
 מסלול עלילתי אורך מלא 

 << לוח הקרנות אקדמיה 15.5 → 12 
באולם 1, סינמטק תל אביב >>

עיניים שלי )112 דקות(  ←  20:00 12.5 יום א׳ 

מוריס )82 דקות(   ←  20:00 13.5 יום ב׳ 

15 שנה )90 דקות(  ←  22:00  

תל אביב על האש )95 דקות(  ←  20:00 14.5 יום ג׳ 

בוקר טוב ילד )81 דקות(  ←  20:00 15.5 יום ד׳ 

הבלתי רשמיים )92 דקות(  ←  22:00  



<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

 הקרנות אקדמיה באולם 1
סינמטק תל אביב

 * 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. בסרט, שערך את בכורתו העולמית בפסטיבל ברלין 2019, 
משתתפים נון–אקטורז שהביאו את עולמם אל המסך על פני עשרה חודשים של 

צילומים כרונולוגים.
 

)ynet ,יצירה תובענית ומסקרנת שעוד נשמע עליה רבות" )שמוליק דובדבני"
"ל׳עיניים שלי׳ יש כוח עצום ותצוגת המשחק מוכיחה שהשחקנים חיו את 

)Variety( "דמויותיהם
"תחקיר מיומן ולופת של גבריות ושל גאווה שהדהים את הקהל" 

)The Upcoming, UK(
)Screen( "שני מגיש סרט שעונד תג של כבוד על האותנטיות האנושית שלו"

12.5 יום א׳ < 20:00
עיניים שלי

יף
ק

ס
י 

ש
ם, 

ט
לו

ן 
יצ

 נ
ם:

לו
צי

info@bsheepfilms.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58348&section=1031
https://vimeo.com/315183959


<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

 הקרנות אקדמיה באולם 1
סינמטק תל אביב

הפקה: פתשגן הפקות,   * בימוי, תסריט: אורן בן סימון   * 82 דקות 

משחק: אנה קריויסקי אנוש, איתן סנה, סיון כהן סבג,   * אורן בן סימון 
ירון אשכנזי, אורן בן סימון

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפיה ישירה

הסרט נשען על זרם האבסורד לאלבר קאמי, הגל החדש הצרפתי, וריאליזם–
פואטי. סיפור אהבה פיוטי בין מוריס, משורר אורבני, לבין אודליה, חברתו 

המאנית–דפרסיבית. בזכות השירה היא נרפאת ואישיותה מתייצבת. מוריס 
סוחב כאב המסומן כתוצר לוואי של העולם המסחרר של זמננו. ככל שאודליה 

נרפאת, הוא הולך ודועך. העיר היא מקור שירתו, לכן הוא לעולם לא עוזב 
אותה. במקביל מובא סיפורו של עדרי, בעל חנות ספרים מעופשת. מוריס 

מכיר לו את עדן, בחורה סוררת מסצנת השירה בעיר שגואלת אותו מבדידותו. 
הדמויות בסרט לרוב מדברות שירה ומונולוגים. הסרט מבוסס על תרחישים 

אורבניים אמתיים.  
פרס השחקן הטוב ביותר בפסטיבל "שמאבל" - הודו, ועוד..

13.5 יום ב׳ < 20:00
מוריס
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 לקבלת פרטים נוספים על הסרט: אורן בן סימון
Ob7575@gmail.com / 050-8245577

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58304&section=1031
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58304&section=1031


<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

 הקרנות אקדמיה באולם 1
סינמטק תל אביב

 * הפקה: שלום גודמן   * בימוי ותסריט: יובל הדדי   * 90 דקות 

משחק: עודד לאופולד, אודי פרסי, רות אסרסאי
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה 

יואב הוא גבר כריזמטי ומצליח שנמצא במערכת יחסים ארוכה בת 15 שנה עם 
בן זוגו הצעיר, דן. הוא עובר משבר כאשר חברתו הקרובה עלמה נכנסת להריון 

במפתיע. עולמו מתערער ומגדל חייו המוצלחים מתחיל להתמוטט.
עריכה: טל שפי   * סאונד: ויטלי גרינשפון ויוסי אפלבאום   * צילום: יניב לינטון 

 * ארט: אדוה ליטויץ   * מעצב תלבושות: אורן דר   * מלחין: דניאל מאיר   *
איפור ואפקטים: אור ספיר

זהו סרט הביכורים של יובל הדדי, ששב זה עתה משהות ארוכה בניו יורק, שם 
כתב וביים לתיאטרון. הסרט יהיה סרט הפתיחה של הפסטיבל הגאה בתל אביב 

ב–5.6. הסרט הופק על ידי אנמוס הפקות בתמיכה של קרן רבינוביץ׳. 

13.5 יום ב׳ < 22:00
15 שנה

info@railroadfilms.net :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58260&section=1031


<< 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...

14.5 יום ג׳ < 20:00
תל-אביב על האש
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צי

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


<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

 הקרנות אקדמיה באולם 1
סינמטק תל אביב

הפקה: מרק רוזנבאום,   * בימוי ותסריט: שרון בר זיו   * 81 דקות 

משחק: שרון בר זיו, קרן מור  * מיכאל רוזנבאום, יונתן רוזנבאום 
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

אהבתה של המשפחה היא האושר הגדול והנסתר של חיינו. עומרי, לוחם 
צנחנים, נפצע ושוכב חסר הכרה. אמו, אביו ואחותו, מתלכדים סביבו. מערכת 

היחסים ביניהם מתוחה ומלאת קונפליקטים אבל אהבתם הגדולה לעומרי 
ומאבקם להחזירו לחיים, חושפת את עוצמתו של הקשר המשפחתי. חבריו של 

עומרי ליחידה הופכים לחלק מהמשפחה וכולם יחד עוברים רגעים מרגשים, 
מצחיקים ואופטימיים. כוח אהבתה של המשפחה מאפשר התמודדות עם 

המשבר ומעניק תקווה חדשה.

15.5 יום ד׳ < 20:00
בוקר טוב ילד
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צי

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58271&section=1031
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58271&section=1031


<< 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.

15.5 יום ד׳ < 22:00
הבלתי רשמיים
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58319&section=1031


פרסי אופיר 2019
 מתוך מסלול עלילתי קצר

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

← אאוט )27 דקות(

← איך לשחות )15 דקות( 

← אשרי האיש )13 דקות(

← בוקר במוזיאון )10 דקות(

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


<< פרסי אופיר 2019
מתוך מסלול עלילתי קצר >>

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

הפקה: אלון סהר, מיקה קלדרון  * בימוי ותסריט: אלון סהר   * 27 דקות 

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפיה ישירה

גיא, משוחרר טרי מצה"ל מכוון היטב את המצלמה שלו, הן בישראל 
והן בשטחים.

אאוט
27 דקות
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ם: 
לו

צי

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1032
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58253&section=1032


<< פרסי אופיר 2019
מתוך מסלול עלילתי קצר >>

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

הפקה: לאה טוניק  * בימוי ותסריט: נעה גוסקוב 
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפיה 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(

איך לשחות
15 דקות
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1032
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 >>

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

הפקה בפועל: קובי עזרן, מתן גידה  * בימוי תסריט והפקה: אסף סבן 
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפיה ישירה

ברוך מתפרנס ממעשי נוכלות ומקומבינות קטנות. בעקבות מעשה תמים של 
עזרה לזולת הוא נאלץ להתעמת ב"משפט שדה" מול שופט עקשן ולא צפוי, 

הדורש בתוקף שברוך יבקש סליחה על מעשיו.

אשרי האיש
13 דקות
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1032
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58345&section=1032
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58345&section=1032


<< פרסי אופיר 2019
מתוך מסלול עלילתי קצר >>

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

 * תסריט: טל גרינברג, מרב זקס פורטל   * בימוי: טל גרינברג 
הפקה: משה משעלי, טל גרינברג

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפיה ישירה

בבוקר חופשי אחד באמצע השבוע, אסף נגרר בעקבות אשתו לביקור במוזיאון. 
במקום בו דבר לא משתנה, אסף תוהה כיצד הם השתנו מאז שהכירו לפני 20 

שנה. פגישה מפתיעה עם תיירת אקזוטית מול תמונתה המרגשת של ונוס, 
תיאלץ אותו לבחור בין הזר למוכר.

בוקר במוזיאון
10 דקות
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talgreenberg22@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1032
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58331&section=1032


פרסי אופיר 2019
 מתוך המסלול התיעודי 

 מעל 60 דקות
 << כל סרטי המסלול זמינים לצפייה

באתר הסטרימינג של האקדמיה <<
לרשימת הסרטים המלאה לחצו כאן

← אורי זוהר חוזר )70 דקות(

← אישה של בית )72 דקות(

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1034


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

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

תסריט: יניב סגלוביץ', דני רוזנברג   * בימוי: דני רוזנברג, יניב סגלוביץ' 
צילום: זיו ברקוביץ',   * עריכה: יניב סגלוביץ'   * הפקה: דני רוזנברג   *

בן הרצוג, דודו סטוז'מייסטר, יניב לינטון
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפיה ישירה

"אורי זהר חוזר הוא סרט מאיר עיניים, נפלא ומרגש" )אבנר שביט, וואלה(
"מפגש נדיר עם גיבור תרבות ישראלי" )שני ליטמן, הארץ(

"התיעוד הנהדר הזה מבהיר סוף סוף מה עשה אותו כל כך גדול - לפני וגם אחרי 
שחזר בתשובה" )יאיר רוה, כלכליסט(

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

"סרט חשוב על אחת מדמויות המפתח להבנת החברה הישראלית בשנות ה־60 
וה־70" )מאיר שניצר, מעריב(

"מסמך היסטורי חשוב ויקר ערך באמת. אל תחמיצו" )יונתן גת, כאן 11(
)YNET ,אל תפספסו את הסרט החדש על אורי זהר" )ארז דבורה"

"מסמך קולנועי מסעיר ומרתק. פורטרט מרגש ונוגע ללב של אורי זהר. לא להחמיץ" 
)נחום מוכיח, הבמה(

"סרטם היפה והחשוב של סגלוביץ' ורוזנברג מציף אותנו לא רק בנוסטלגיה אלא גם 
בתחושת התפכחות" )אוהד לנדסמן, הארץ, דוקטוק(

אורי זהר חוזר
70 דקות

רן
 ד

גל
ם: 

לו
צי

לטריילר הסרט / לקבלת פרטים נוספים על הסרט לחצו כאן

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1034
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
מתוך המסלול התיעודי מעל 60 דקות >>

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

 * הפקה: אריק ברנשטיין   * בימוי, תסריט וצילום: ג'יין ביבי 
עריכה: נואית גבע

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפיה ישירה

כל חייה התנגדה ג'יין למוסכמות החברה הגרוזינית השמרנית. אחרי שנים של 
כעס, רגע לפני שהופכת לאמא, חוזרת ג'יין עם מצלמה כדי לנסות להבין את 

אמה ואת עצמה, בצל היחסים המורכבים עם הגברים במשפחה, ואולי לסלוח.

אישה של בית
72 דקות

בי
בי
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1034
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58342&section=1034
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58342&section=1034


מסלול עלילתי אורך מלא 
)סה״כ 26(

15 שנה  

אויבת יקרה שלי  

אישה עובדת  

בוקר טוב ילד  

בלי דם  

ברזיל אהובתי  

בשורות טובות  

גאולה  

הבלתי רשמיים  

הגולם  

היום שאחרי לכתי  

הצלילה  

ימים נוראים  

מאמי  

מוריס  

מילים נרדפות  

מריונטה  

נולדתי בירושלים ואני עדיין חי  

נלסון  

עיניים שלי  

עכו חלומות  

קולות רקע  

קצפת ודובדבנים  

שלושה צעדים למיליון  

שעתו האחרונה של מר קול  

תל-אביב על האש  

מסלול עלילתי קצר 
)סה״כ 15(

אאוט  

איך לשחות  

אשרי האיש  

בוקר במוזיאון  

בחורה עם מזלג בעולם של מרק  

בשם הבת  

דינה מלול עושה מלחמה  

הינומה  

הצפה  

יום רגיל  

כל הכבוד  

סיבות  

סלסול  

פיגוע  

קריסטי לא תבוא יותר  

פרסי אופיר 2019
במה צפיתי?



מסלול תיעודי מעל 60 דקות 
)סה״כ 11(

אורי זהר חוזר  

אישה של בית  

במדבר דיפטיך תיעודי  

דבש שחור, שירת חייו  
של אברהם סוצקבר

יונתן אגסי הציל את חיי  

לתפוס את יהושע  

סיבת המוות  

פגות תוקף  

קינג ביבי  

שייקה - החיים הנסתרים  
של שייקה אופיר

תמונת חייו  

מסלול תיעודי עד 60 דקות 
)סה״כ 18(

אב ובנו  

אין אריות בתל אביב  

אלוהים רוצה בית  

אליפלט  

אמה  

ביחד לבד  

היה היה ילד  

הכוכבים של שטרן  

המראה של השמש  

הסוד שכולם יודעים  

הקרב שלא נגמר  

השיעור של נינו  

זונה כמוני  

חוף המועד  

מסיבת פרישה  

מתנחלת  

סופיק  

רחל אגמון  

פרסי אופיר 2019
במה צפיתי?



פרסי אופיר 2019
לוח הקרנות

הקרנות מאי 

עיניים שלי )112 דק׳(  ← 20:00 12.5 יום א׳ 

מוריס )82 דק׳(  ← 20:00 13.5 יום ב׳ 
15 שנה )90 דק׳(  ← 22:00  

תל אביב על האש )95 דק׳(  ← 20:00 14.5 יום ג׳ 

בוקר טוב ילד )81 דק׳(  ← 20:00 15.5 יום ד׳ 
הבלתי רשמיים )92 דק׳(  ← 22:00  

עכו חלומות )77 דק׳(  ← 20:00 19.5 יום א׳ 

היום שאחרי לכתי )95 דק׳(  ← 20:00 20.5 יום ב׳ 

קולות רקע )88 דק׳(  ← 20:00 21.5 יום ג׳ 
מילים נרדפות )123 דק׳(  ← 22:00  

גאולה )102 דק׳(  ← 20:00 22.5 יום ד׳ 
שעתו האחרונה של מר קול  )88 דק׳(  ← 22:00  

הקרנות יוני 

15 שנה )90 דק׳(  ← 20:00 2.6 יום א׳ 
היום שאחרי לכתי )95 דק׳(  ← 22:00  

נולדתי בירושלים  ואני עדיין חי )83 דק׳(  ← 20:00 3.6 יום ב׳ 

בלי דם )95 דק׳(  ← 20:00 4.6 יום ג׳ 
קולות רקע )88 דק׳(  ← 22:00  

ברזיל אהובתי )92 דק׳(  ← 20:00 5.6 יום ד׳ 

מריונטה )94 דק׳(  ← 20:00 23.6 יום א׳ 
מאמי )90 דק׳(  ← 22:00  

בשורות טובות )90 דק׳(  ← 17:00 24.6 יום ב׳ 
הגולם )95 דק׳(  ← 20:00  

בוקר טוב ילד )81 דק׳(  ← 17:00 25.6 יום ג׳ 
שלושה צעדים למיליון  )82 דק׳(   ← 20:00  

הצלילה )92 דק׳(  ← 22:00  

הצלילה )92 דק׳(  ← 20:00 30.6 יום א׳ 



פרסי אופיר 2019
לוח הקרנות )המשך(

הקרנות יולי 

בשורות טובות )90 דק׳(  ← 20:00 1.7 יום ב׳ 
עיניים שלי )112 דק׳(  ← 22:00  

אישה עובדת )90 דק׳(  ← 17:00 2.7 יום ג׳ 
אויבת יקרה שלי )100 דק׳(  ← 20:00  

ימים נוראים )122 דק׳(  ← 20:00 3.7 יום ד׳ 

גאולה )102 דק׳(  ← 17:00 4.7 יום ה׳ 
הבלתי רשמיים )92 דק׳(  ← 20:00  

קצפת ודובדבנים )92 דק׳(  ← 22:00  

אישה עובדת )90 דק׳(  ← 20:00 7.7 יום א׳ 
מריונטה )94 דק׳(  ← 22:00  

אויבת יקרה שלי )100 דק׳(  ← 17:00 8.7 יום ב׳ 
קצפת ודובדבנים )92 דק׳(  ← 20:00  

נולדתי בירושלים  ואני עדיין חי )83 דק׳(  ← 22:00  

ברזיל אהובתי )92 דק׳(  ← 17:00 9.7 יום ג׳ 
מילים נרדפות )123 דק׳(  ← 20:00  

תל אביב על האש )95 דק׳(  ← 17:00 10.7 יום ד׳ 
שעתו האחרונה של מר קול  )88 דק׳(  ← 20:00  

ימים נוראים )122 דק׳(  ← 17:00 11.7 יום ה׳ 
מאמי )90 דק׳(  ← 20:00  




