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פרסי אופיר 2019
 מסלול עלילתי אורך מלא 

 << לוח הקרנות אקדמיה 22.5 → 19 
באולם 1, סינמטק תל אביב >>

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

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

קולות רקע )88 דקות(   ←  20:00 21.5 יום ג׳ 

מילים נרדפות )123 דקות(  ←  22:00  

גאולה )102 דקות(  ←  20:00 22.5 יום ד׳ 

שעתו האחרונה של מר קול  ←  22:00   
)88 דקות(    



<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

 הקרנות אקדמיה באולם 1
סינמטק תל אביב

19.5 יום א׳ < 20:00
עכו חלומות

לטריילר הסרט

Director  DANIEL WACHSMANN
Writers  DANIEL WACHSMANN • DAVID WACHSMANN • ORNA AKAD

Producers  TONY COPTI • JIRIES COPTI • DANIEL WACHSMANN

Executive Producers  MOSHE AMIGA • YORAM AMIGA •  

      ELLA & ENRIQUE ROTTENBERG

Cinematography  OFER INOV
Editor  DAVID REINLIB
Sound Design & Mix  AVI MIZRAHI 
Art Director  SHIRA WACHSMANN
Sound Recorder  MICHAEL GOOREVICH
Original Music  DARWISH SALEM DARWISH
Costume Design  RONA DORON
Makeup Artist  CARMIT BOUZAGLO

HAITHAM OMARI

LIRAZ CHARHI

DANIEL WACHSMANN

MAISARA MASRI

YEHUDA LAZROVITZ

RIAD SULIMAN

SIMON ZAQAQ
KARIM KARA
GHASSAN ASHQAR
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תסריט: דניאל וקסמן, דוד וקסמן,  * בימוי: דניאל וקסמן   *  77 דקות 

 * הפקה: טוני קופטי, ג׳ירייס קופטי, דניאל וקסמן   * אורנה עקאד 
משחק: הייתאם עומארי, לירז צ׳רכי 

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

בסרט עכו חלומות עוקב הבמאי דניאל וקסמן אחר עזאם סלאמה, במאי 
תיאטרון פלסטיני שמביים בעכו הצגה אוטוביוגרפית. ההצגה מגוללת את 
סיפור אהבתם של אמו הזמרת הפלסטינית לילה ואביו היהודי ד"ר אלפסי. 

ההצגה נתקלת בהתנגדות מצד גורמים יהודים וערבים ומעולם לא עולה בפני 
קהל. הסרט הוא העדות היחידה להצגת חייו של עזאם. 

https://vimeo.com/314201767
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58283&section=1031
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58283&section=1031


<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

 הקרנות אקדמיה באולם 1
סינמטק תל אביב

הפקה: איתן מנצורי,   * בימוי ותסריט: נמרוד אלדר   * 95 דקות 

משחק: מנשה נוי,   * יהונתן דובק, נמרוד אלדר, משה אדרי, לאון אדרי 
זוהר מידן 

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

אב חד הורי בגיל העמידה, מתמודד עם רצונה של בתו המתבגרת לשים קץ 
לחייה. סרט הביכורים של הבמאי נמרוד אלדר, זוכה פרס קרן הבוגרים של סם 

שפיגל, ובפרס הראשון לסרטים בעבודה בפסטיבל הקולנוע בסרייבו. הוקרן 
.HBO בהקרנת בכורה בפסטיבל ברלין 2019, ונקנה להפצה ע״י רשת

״היום שאחרי לכתי מאשר את אלדר ככשרון מבטיח, עם הבנה עדינה של רגשות 
)ֿscreen daily( והתנהגות אנושית״

״זוהי יצירה בוגרת מאוד, המצליחה לתאר טראומה פרטית בחסכנות צלולה״ 
)close-up(

״אמין בצורה קיצונית. יצירה צלולה שלא נכנעת למלודרמה. כשרון בוגר ומפתיע, של 
)anonima cinefil( יוצר בעל עתיד מובטח!״

20.5 יום ב׳ < 20:00
היום שאחרי לכתי

info@spiro-films.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט  * לטריילר הסרט 
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58262&section=1031
https://www.youtube.com/watch?v=UkT3KSDQ0kw


<< 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.

הרינו שמחים להזמינכם להקרנת הסרט "קולות רקע" ביום שלישי 21 במאי 
בשעה 20:00

נשמח לראותכם בהקרנה,
UCM, אבנסטון פילמס

21.5 יום ג׳ < 20:00
קולות רקע
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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


<< 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 דב הזהב - פסטיבל ברלין 2019
זוכה בפרס המבקרים הבינלאומי לסרט הטוב ביותר בפסטיבל ברלין 2019

הבחירה הרישמית פסטיבל שנגחאי 2019 
הבחירה הרישמית פסטיבל סידני 2019

הבחירה הרישמית פסטיבל איסטנבול 2019
הבחירה הרישמית פסטיבל הונג קונג 2019

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

21.5 יום ג׳ < 22:00
מילים נרדפות
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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

תסריט:   * בימוי: יוסי מדמוני, בועז יהונתן יעקב   * 102 דקות 

הפקה:   * תסריטאי נוסף: ארז קו אל  בועז יהונתן יעקב, יוסי מדמוני 
משחק: משה   * מרק רוזנבאום, מיכאל רוזנבאום, יונתן רוזנבאום 

פולקנפליק, אמילי גרנין
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

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

22.5 יום ד׳ < 20:00
גאולה
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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

22.5 יום ד׳ < 22:00
שעתו האחרונה של מר קול

הפקה: דורון ערן   * תסריט: יהושוע סובול   * בימוי: דורון ערן   * 88 דקות 

משחק: אוהד שחר  * מפיקים שותפים: איווי טבצ'י, אלעד פליקר   *
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

שעתו האחרונה של מר קול מגולל את השעה האחרונה של עורך הדין מיקי 
קול, טרם כניסתו לבית הכלא וזאת בעקבות תקיפת שופט. הסרט מבוסס על 

מחזהו עטור הפרסים של יהושוע סובול. 

"עורך דין מיקי קול גיבור הסרט, הוא תמצית הקול האנושי הלוחם על קיומו, בעידן בו 
שולט קולם של גורמים רבי עצמה וקולו של ההמון המוסת על ידיהם. עו"ד קול מאמין 
בחובת–אי–ציות לחוקי אוון ובחובת המרי האזרחי כגנד שלטון המחוקק חוקים אלה 

ומצדיק רשע." )יהושוע סובול, מחזאי / תסריטאי(.

"במקום שבני האדם מחושבים או מפוחדים בולעים עוולות ומחניקים חוש צדק 
הקיים בכל אדם, מיקי קול משמיע קול של מחאה, ועושה מעשים של מחאה שאי 

אפשר להתעלם מהם. עו"ד מיקי קול הוא הגיבור שלי." )דורון ערן, במאי / מפיק(.



פרסי אופיר 2019
 מתוך מסלול עלילתי קצר

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

← בחורה עם מזלג בעולם של מרק )21 דקות(

← בשם הבת )39 דקות( 

← דינה מלול עושה מלחמה )23 דקות(

← הינומה )21 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: ערן וולפסון, ספיר רובין בימוי ותסריט: יותם קניספל 
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

בחורה עם מזלג בעולם
של מרק 21 דקות
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Best Narrative Short

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


<< פרסי אופיר 2019
מתוך מסלול עלילתי קצר >>

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

* תסריט: סתיו שליו, לירן שטרית בימוי והפקה: לירן שטרית 
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפייה ישירה

שחקנים: נתי רביץ, לירית בלבן, אברהם סלקטר, עמי ויינברג

דרמת מתח מרתקת ונוגעת ללב, המגוללת את סיפורו של דרור בר-אל, אב 
שאיבד את בתו בפיגוע טרור וכעת יוצא למסע חסר פשרות על מנת למנוע 

את שחרור רוצחה. מסע המעמת אותו עם כל עקרונותיו ונע על הגבול הדק 
שבין עשיית צדק לנקמה עיוורת. בשם הבת מתאר את סיפורה קורע הלב 

של משפחה שכולה, אחת מיני רבות בישראל, מרגע השכול, ועד ההתמודדות 
היום יומית עם האובדן והמחיר שהוא גובה מבני המשפחה הנותרים. זאת תוך 

כדי הצגת מצב קיצון בו מתחילה השתלשלות אירועים מטלטלת ממנה אין 
דרך חזרה.

בשם הבת
39 דקות
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liranshitrit123@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט  * לדף הסרט 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1032
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58276&section=1032
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58276&section=1032
https://www.noa-international.com/films/in-the-name-of-the-daughter


<< פרסי אופיר 2019
מתוך מסלול עלילתי קצר >>

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

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

דינה מלול עושה מלחמה
23 דקות

מן
יל

מ
ן 

יד
ע

ם: 
לו

צי

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


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

← במדבר דיפטיך תיעודי )220 דקות(

← דבש שחור, שירת חייו של אברהם סוצקבר )76 דקות(

← יונתן אגסי הציל את חיי )106 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: אבנר פיינגלרנט,  *  בימוי וצילום: אבנר פיינגלרנט 
הפקה: הגר סעד שלום, שלומי אלקבץ, דנאי אילון,   * הגר סעד שלום 

עריכה: לב גולצר  * גלית כחלון 
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפייה ישירה

"חלומו של עומאר" ו"חלומו של אבידן" הם שני חלקים של פרויקט תיעודי, 
המצולמים בדרום הר חברון ומתבוננים באינטימיות ברועי צאן החיים במדבר, 

בשטח c של הרשות הפלסטינית הנשלט על ידי הצבא הישראלי.
זוכה פרס הצילום ופרס הבימוי מטעם תא המבקרים פפירסקי דוקאביב 2018 

"פיוטי, שאפתני ויפהפה" )בנימין טוביאס, ידיעות אחרונות(
״צילומים יפהפיים, האנשים והכבשים כתנועה זמנית על אדמה נצחית״ 

)נירית אנדרמן, הארץ(
״דיוקן יוצא דופן וצלול על האתוסים של יושבי המדבר״ )דוק בואנוס איירס(
״מבט אינטימי והומאני לאחד המקומות המתוחים במזרח התיכון״ )דוקאביב(

Shani Litman- Galeria Haaretz *  Ofer Libergal- Srita :ביקורות נוספות
 Nirit Anderman- Galeria Haaretz *  Ofer Matan- Yediot Ahronot

Daniel Sides & Udi Segal- 102FM *  Yair Rave- KZradio cinemascope

במדבר דיפטיך תיעודי
220 דקות
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לטריילר הסרט  * לאתר הרשמי 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1034
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58349&section=1034
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58349&section=1034
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/docaviv/.premium-REVIEW-1.6114406
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/docaviv/.premium-REVIEW-1.6114406
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/.premium-MAGAZINE-1.7019328
http://srita.net/2018/05/24/docaviv_2018_winners/
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/docaviv/.premium-REVIEW-1.6114406
https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5459783,00.html
http://102fm.co.il/shows/27?listen=5c5418469149d382a8dfb3c2&b=2&fbclid=IwAR0h8XP2_7QS0aSNOZX8zDAWJTY-YVN9xfg9W0ybqeO-MYxrgqsFEKk-Mcg
https://www.kzradio.net/shows/cinemascope/10160?fbclid=IwAR0q8u2foADQo5KqlWftbguYc7rIahJ1DsAuBNCLE7hO2uK7w4mRCzRIijI
https://vimeo.com/305627426
https://www.skeneborder.com


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

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

מפיקה שותפה:  הפקה: יאיר קדר   * בימוי ותסריט: אורי ברבש 
צילום: טליה )טוליק( גלאון  * עריכה: אורי דרדיקמן   * הדס קלדרון 

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפייה ישירה

אבסורד. חי בישראל משורר יהודי–ישראלי ענק, עתיר יצירה, רב הישגים, ואילו 
כאן בארץ קיומו שולי, השפעתו אפסית. סוצקבר נולד לפני מלחמת העולם 

הראשונה ונפטר בתל אביב לפני תשע שנים בגיל 97 באלמוניות. חייו הם ביטוי 
דרמטי, אישי, מטלטל להיסטוריה המודרנית הסוערת של העם היהודי במאה 

העשרים. סוצקבר נחשב לגדול משוררי היידיש ורבים רואים בו אחד מגדולי 
המשוררים בעולם בכלל. הוא הנהיג את המרד הרוחני בגטו וילנה, מרד שלא 

נפל מהמרד המזויין בגטו ורשה. סטלין בכבודו ובעצמו נפעם משיריו ובעיצומם 
של הקרבות שלח מטוס להציל אותו מיערות הסמוכים לוילנה שם הסתתר עם 

קבוצת פרטיזנים יהודים. סוצקבר היה העד היהודי המרכזי במשפטי נירנברג 
שהעיד על שואת עמו. למעלה מ–60 שנה חי בארץ, אלמוני, נשכח ומבודד. 

מעולם לא הפסיק לכתוב שירה. גם לא בעיצומה של ההשמדה. הטרגדיה של 
חייו שהוא כתב בשפה שנמעניה נרצחו, ובארץ בה חי ואותה אהב אהבת נפש, 
שפת היידיש נרמסה והוצאה אל מחוץ לחוק. ולמרות זאת וכנגד כל הסיכויים 

סוצקבר נאבק על מעמדה של השירה, של הרוח, והציב בפנינו אלטרנטיבה 
לחיים עשירים יותר, צודקים יותר, ערכיים יותר.

 במסירות נפש הוא שומר על מעמד השירה במציאות חסרת רחמים.
סוצקבר "באמצעות השיר הייתי אפילו בגטו אדם חופשי, חופשי עד אינסוף".

דבש שחור, שירת חייו של
אברהם סוצקבר 76 דקות
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1034
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58252&section=1034
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58252&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

הפקה: סרטי האחים הימן, ברק הימן, תומר   * בימוי ותסריט: תומר הימן 
צילום: עדי רייס, תומר הימן,   * עריכה: טל רבינר, אלכס חוסיד   * הימן 

יונתן אגסי
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפייה ישירה

זוכה פרס הסרט הטוב ביותר ופרס העריכה בפסטיבל ירושלים
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.

"הדוקו הכי קיצוני ונועז שראיתם בחיים שלכם" )גילי איזקוביץ, הארץ(
"סרט שחודר למקומות הכי עמוקים שיש" )אבנר שביט, וואלה(

לקבלת פרטים נוספים על הסרט וכרטיס להקרנות הנוספות בתיאום מראש: 
info@heymannfilms.com / 03-5602701

 | 22:00 | 10.6  * think and drink different | 19:30 | 27.5 | הנסיך הקטן, ת"א 
11.6 | 20:00 | קולנוע נגטיב ב"ש  * TlvFest )סינמטק תל אביב( 

יונתן אגסי הציל את חיי
106 דקות
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לאתר הסרט  * לטריילר הסרט 

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.haaretz.co.il/digital/podcast/.premium-1.6316708
https://www.haaretz.co.il/digital/podcast/.premium-1.6316708
https://e.walla.co.il/item/3182996
https://e.walla.co.il/item/3182996
https://www.heymannfilms.com/movie/jonathan-agassi-saved-my-life/
https://www.youtube.com/watch?v=4jggL5ZDwsA&feature=youtu.be


מסלול עלילתי אורך מלא 
)סה״כ 25(

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  

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 

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    




