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פרסי אופיר 2019
 מסלול עלילתי אורך מלא 

 << לוח הקרנות אקדמיה 5.6 → 2 
באולם 1, סינמטק תל אביב >>

15 שנה )90 דקות(  ←  20:00 2.6	יום	א׳	

היום	שאחרי	לכתי )95 דקות(  ←  22:00  

נולדתי	בירושלים	ואני	עדיין	חי    ←  20:00 3.6	יום	ב׳	

)83 דקות(    

בלי	דם )95 דקות(   ←  20:00 4.6	יום	ג׳	

קולות	רקע )88 דקות(  ←  22:00  

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



<<	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׳. 

2.6 יום א׳ < 20:00
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: 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!״

2.6 יום א׳ < 22:00
היום שאחרי לכתי

info@spiro-films.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט  * לטריילר הסרט 

ם
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לו

צי

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: יוסי	עטיה   * בימוי: יוסי	עטיה,	דוד	אופק   * 83	דקות 

משחק: יוסי	עטיה,	ליהי	קורנובסקי   * איתן	מנצורי,	יהונתן	דובק,	רוני	לוי 
לחצו	כאן	לרשימת	הקרדיטים	המלאה

קומדיה רומנטית שחורה המתארת את חייו של רונן מטלון שנולד וגדל 
בירושלים, הוא מתחיל להעביר סיור בעקבות פיגועים מפורסמים ברחוב 

יפו תוך כדי שהוא מטפל באביו המבוגר והתלותי. במהלך אחד הסיורים הוא 
פוגש את אסיה מולאן, ירושלמית לשעבר שגרה בברצלונה ותאבת חיים. הם 

מתאהבים ורונן נקרע בין כוחות החיים והמוות שסובבים אותו.

 * זוכה 2 פרסי השלמת הפקה בתחרות ראף קאטים בחממת סם שפיגל 2018 
זוכה מענק פוסט מאת פוסט ריפבליק בתחרות ראף קאטים בפסטיבל 

חיפה 2018

מן
לד

גו
י 

ש
ם: 

לו
צי

info@spiro-films.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

3.6 יום ב׳ < 20:00
נולדתי בירושלים

ואני עדיין חי 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58335&section=1031
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58335&section=1031


<<	פרסי	אופיר	2019
מסלול	עלילתי	אורך	מלא	>>

 הקרנות אקדמיה באולם 1
סינמטק תל אביב

משחק:   * הפקה: לירן	עצמור   * בימוי ותסריט: יוסף	אל-דרור   * 95	דקות 

דני	איסרליש,	דנה	מיינרט
לחצו	כאן	לרשימת	הקרדיטים	המלאה

מאני, מורה לכתיבה בן 35, נקלע בטעות למעקב אחרי אדם אחר ונתפס 
בעדשת מצלמה משטרתית. הוא נקרא לבירור, שככל הנראה מנקה אותו 

ממעורבות, אבל מערער אותו וגורם לו להטיל ספק בסביבתו הקרובה. 
ניסיונותיו להחזיר את הסדר על כנו, גורמים לו דווקא להתגלגל עמוק יותר 

פנימה והוא נסחף לחציית גבולות החברות, גבולות האהבה, גבולות המדינה, 
אולי גם גבולות הסביר. את המסלול יוצא הדופן של מאני מלווים מרחוק, או 

מקרוב ־ שתי המפלצות הישראליות הגדולות: "בטחון המדינה" ו"הטלוויזיה".

)ynet ,עלילת מתח מסועפת ומסתעפת ... קל להיסחף אחר המסתורין״ )אמיר בוגן"

"הכתיבה מושחזת, השחקנים מצוינים, וההומור הוא ההומור הכי 'ישראלי' שיכול 
להיות" )ישי קצ'לס, ישראל היום(

4.6 יום ג׳ < 20:00
בלי דם

מן
לד

גו
י 

ש
ם: 

לו
צי

לעמוד הפייסבוק של הסרט  *  לטריילר הסרט 
Atzmor@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58275&section=1031
https://www.facebook.com/blidammovie/
https://www.youtube.com/watch?v=TTdS8IwH8Kg


<<	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.
נשמח לראותכם גם ב–3 הקרנות נוספות של קולות	רקע אשר נקיים בקולנוע 

מוזיאון תל אביב במועדים הבאים:
־ יום שישי 14.6.19 / 14:00
־ יום רביעי 26.6.19 / 19:30

־ יום ראשון 7.7.19 / 17:00

להתראות בקולנוע, UCM, אבנסטון פילמס

4.6 יום ג׳ < 22:00
קולות רקע

ץ'
בי

קו
בר

ו 
זי

ם: 
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צי

שמחים	להציג	את	הטריילר	הבינלאומי	שלנו
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
מסלול	עלילתי	אורך	מלא	>>

 הקרנות אקדמיה באולם 1
סינמטק תל אביב

 * תסריט: חורחה	גורביץ',	חגי	ליפשיץ   * בימוי: חורחה גורביץ'   * 92	דקות 

משחק: אסף	  * הפקה: גל	גרינשפן,	רועי	קורלנד,	משה	אדרי,	לאון	אדרי 
גולדשטיין

לחצו	כאן	לרשימת	הקרדיטים	המלאה

רוברטו )40( גרוש בעל עסק כושל, בנו איתי )11(, שמתנער ממנו ומתעב כדורגל, 
והסב סמואל )76(, משוגע על כדורגל שמגלה שימיו ספורים, יוצאים מישראל 
בהחלטה של רגע למשחקי המונדיאל שמתקיימים בארץ מולדתו של הסב ־ 
ברזיל. הנסיעה הלא מתוכננת הופכת למסע מרגש שמשנה את שלושתם מן 

הקצה לקצה.

5.6 יום ד׳ < 20:00
ברזיל אהובתי

גי
נו

ט
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ח
 ר

ם:
לו

צי

greeninvitations@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58279&section=1031
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58279&section=1031


<<	פרסי	אופיר	2019
מסלול	עלילתי	אורך	מלא	>>

לטריילר הסרט  * לא	ייערכו	הקרנות	נוספות 
tony@frescofilms.com :ליצירת קשר עם המפיקים וקבלת לינק לצפייה

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. 

עכו חלומות

https://vimeo.com/314201767
https://vimeo.com/314201767
https://vimeo.com/314201767
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	>>

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	ולצפייה	ישירה

סרט הקולנוע מוריס נשען על תרחישים ושיחות אליהם נקלע הבמאי 
והתסריטאי אורן בן סימון בעיר. בהתאם, לדמויות בו יש עוגן במציאות. 
התצורה בה נכתבו המונולוגים והדיאלוגים היא שירית כדי להעצים את 

המציאות ולגרום לה לגעת בפנטסיה בשיאה. הדמויות בסרט מדברות על קיום 
אבסורדי בעולם גשמי בו לנשמה יש נטיה טבעית לשאוף אל הרוחניות, מנגד 

לעסקי השעה המחוספסים. על כן נעשה שימוש בתצורת פילוספיית האבסורד 
של אלבר קאמי, והן בפילוסופיית הקיום של ז'אן פול סארטר. הסרט צולם בעיר 
תל אביב שתופסת בו נפח רב על נופיה ורחשיה האורבניים ־ היא השראתו של 
מוריס המשורר כדי ליצור ולהתקיים. כמו כן עושה הומאז' לגל החדש ולקולנוע 

הישראלי היפה משנות השישים והשבעים בליווי מוסיקה מקורית תואמת..

מוריס
זמין לצפייה באתר

 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
 מתוך מסלול עלילתי קצר

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

← הצפה )23 דקות(

← יום	רגיל )20 דקות( 

← כל	הכבוד )25 דקות(

← סיבות )20 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: אור	אלזסר בימוי ותסריט: אושרי	זיתוני 
לחצו	כאן	לרשימת	הקרדיטים	המלאה

בקיץ חיפאי מזיע, אושר לוקחת את אימה למעון לנשים מוכות ובשובה הביתה 
עליה להתמודד עם מציאות חדשה. בסוף היום תאלץ אושר לבחור בין אהבתה 

לאביה לבין החופש.

שחקנים: זהר שטראוס, רעיה איסחקוב, שפי מרציאנו,   * תסריט: אושרי זיתוני 
עומרי משולם, טל שייט

הצפה
23 דקות

ה
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לו
צי

talziv01@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט  * לעמוד הסרט 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1032
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58274&section=1032
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58274&section=1032
https://www.imdb.com/title/tt9549076/reference


<<	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

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.

יום רגיל
20 דקות

נו
מ

רו
ד 

ה
או

ם: 
לו

צי

לעמוד הפייסבוק של הסרט  * טיזר לסרט 

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

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

* הפקה: עומר	בן	סימון,	 בימוי ותסריט: אריה	הספרי,	עומר	בן	סימון 
גלעד	לוסטיג

לחצו	כאן	לרשימת	הקרדיטים	המלאה

עומר, אמן שירת רחוב ותל אביבי בהווה, תמיד האמין שהוא הכוכב 
במשפחתו הנתנייתית.

תפיסה זו התערערה בשנה שעברה כשבת דודתו של עומר, נופר, זכתה בתכנית 
"כוכב נולד" והפכה בין לילה לזמרת מפורסמת. זכייתה של נופר שינתה את חיי 

משפחתם הטריפוליטאית שהחלה לקדש את מעמד הכוכבת בגאווה אדירה, 
כשעומר מצדו חש כטובע תחת גל ההערצה. היום בארוחה המשפחתית מגלה 

עומר כי נופר זכתה לביקורת רעה אשר פוגעת בכבוד המשפחה. אחד אחרי 
השני דוחקים חברי המשפחה בעומר שיאמר לה "כל הכבוד" תוך כדי שהם 

מתעלמים מקיומו. האם יכופף עומר את האגו לטובת שלום בית?

כל הכבוד
25 דקות

לי
זי

בר
י 

מר
ע

ם: 
לו

צי

omerbensimon88@gmail.com :לפרטים נוספים על הסרט  * לעמוד הסרט 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1032
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58259&section=1032
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58259&section=1032
https://www.facebook.com/WellDoneShortFilm/


<<	פרסי	אופיר	2019
מתוך	מסלול	עלילתי	קצר	>>

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

* הפקה: איתי	תמיר,	טוני	קופטי,	עמי	ליבנה בימוי ותסריט: רוקיה	סבאח 
לחצו	כאן	לרשימת	הקרדיטים	המלאה

מפגש לילי בין סלמה לאדהם שהחל בחוף הים של עכו מסתיים בדירה שלו 
הממוקמת בליבה של העיר העתיקה. בתוך הדירה השניים חולקים את 

תשוקותיהם, לא המיניות בלבד, אלא תשוקות הנוגעות בחיים עצמם ובמוות. 
אך באור הבוקר הכל נראה שונה, השכונה השקטה מליל אמש הפכה עתה 

לשדה קרב, הדירה שהיתה מקום מפלט בה הם יכלו להגיד ולעשות כל שעולה 
על דעתם, הפכה לכלא. סלמה היא אישה נשואה. הם לא יכולים לצאת, אסור 

שיראו אותם יחד, זה יכול להיגמר בדם.

סיבות
20 דקות

ם
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ם:
לו

צי

lailafilms.office@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1032
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58309&section=1032
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58309&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

← לתפוס	את	יהושע )80 דקות(

← סיבת	המוות )80 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

הפקה:	אסף	אמיר  * בימוי, תסריט, צילום ועריכה:	שי	פוגלמן 
לחצו	כאן	לרשימת	הקרדיטים	המלאה

מרדף חוצה יבשות, הנפרש על–פני 5 שנים, בעקבותיו של יהושע אליצור, 
מתנחל מאיתמר שהורשע בהריגת פלסטיני, אך נעלם לפני שנגזר עונשו. 

במסעו, חושף הבמאי שי פוגלמן את נתיב הבריחה ואת דמותו המסתורית של 
הפושע הנמלט.

"לתפוס את יהושע: כך הפך עיתונאי חוקר לצייד גולגולות״ 
)נתנאל שלומוביץ, הארץ(

לתפוס את יהושע
80 דקות

תי
טר

ש
מ

ד 
עו

תי
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תו
מ

ם: 
לו

צי

assaf@norma.co.il :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1034
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58302&section=1034
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58302&section=1034
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/docaviv/REVIEW-1.7287797
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/docaviv/REVIEW-1.7287797
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/docaviv/REVIEW-1.7287797


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

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

עריכה:   * תסריט:	רמי	א.	כץ,	אסף	לפיד   * בימוי והפקה: רמי	א.	כץ 
צילום:	איתי	רזיאל,	רמי	קצב  * אסף	לפיד 

לחצו	כאן	לרשימת	הקרדיטים	המלאה

דקות אחדות לאחר שהודיע בקשר שחיסל את המחבל בפיגוע בצומת "מעריב" 
נמצאה גופתו של השוטר הדרוזי סלים ברכאת מוטלת על הכביש. עשר שנים 

לאחר מכן יוצא ג'מאל, אחיו, למסע שנועד לגלות מי הרג את אחיו — והאם 
המשטרה ניסתה להסתיר ממנו את האמת.

״כשכולכם סערתם בגלל תאיר ראדה, שתקתם מול הטיוח המחריד שנחשף בסרט 
"סיבת המוות: רק האמת, כל האמת,   * הזה. 4 כוכבים״ )אבנר שביט, וואלה!( 

"סיבת המוות: איך   * ושום דבר מלבד האמת. 4.5 כוכבים״ )אוהד לנדסמן, הארץ( 
"סיבת   *  )Timeout ,משפיעים בלי ליפול לקלישאות של פשע אמיתי" )יעל שוב

"סרט   * המוות הוא סרט מטלטל. 4.5 כוכבים״ )עופר ליברגל, אתר "סריטה"( 
"סיפור שלא ייאמן. מרתק, מטריד,   * חכם ואנושי. 4.5 כוכבים״ )שני ליטמן, הארץ( 

"מותחן דוקומנטרי חשוב   * עוצר נשימה. 4 כוכבים״ )נחום מוכיח, אתר הבמה( 
"כל ישראלי צריך לראות את הסרט הזה.   * ומטלטל. 4 כוכבים״ )מרלין וינג, סלונה( 

4 כוכבים״ )יונתן גת, כאן(

סיבת המוות
80 דקות

אל
זי

 ר
תי

אי
ם: 

לו
צי

לעמוד הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1034
https://e.walla.co.il/item/3203399
http://www.doctalk.co.il/cause-of-death/?fbclid=IwAR2fHkRiOPx11rXl3EjC674_qZxmPA7m8f-BPSix9n9dPFczGTp6Gh4UW5A
https://e.walla.co.il/item/3203399
https://e.walla.co.il/item/3203399
https://timeout.co.il/%25D7%25AA%25D7%25A8%25D7%2591%25D7%2595%25D7%25AA/%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%259C%25D7%25A0%25D7%2595%25D7%25A2-%25D7%25A1%25D7%25A8%25D7%2598%25D7%2599%25D7%259D/%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%2591%25D7%25AA-%25D7%2594%25D7%259E%25D7%2595%25D7%2595%25D7%25AA
http://www.doctalk.co.il/cause-of-death/?fbclid=IwAR2fHkRiOPx11rXl3EjC674_qZxmPA7m8f-BPSix9n9dPFczGTp6Gh4UW5A
http://www.doctalk.co.il/cause-of-death/?fbclid=IwAR2fHkRiOPx11rXl3EjC674_qZxmPA7m8f-BPSix9n9dPFczGTp6Gh4UW5A
http://srita.net/2018/12/13/king_bibi_and_cause_of_death/
https://timeout.co.il/%25D7%25AA%25D7%25A8%25D7%2591%25D7%2595%25D7%25AA/%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%259C%25D7%25A0%25D7%2595%25D7%25A2-%25D7%25A1%25D7%25A8%25D7%2598%25D7%2599%25D7%259D/%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%2591%25D7%25AA-%25D7%2594%25D7%259E%25D7%2595%25D7%2595%25D7%25AA
https://timeout.co.il/%25D7%25AA%25D7%25A8%25D7%2591%25D7%2595%25D7%25AA/%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%259C%25D7%25A0%25D7%2595%25D7%25A2-%25D7%25A1%25D7%25A8%25D7%2598%25D7%2599%25D7%259D/%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%2591%25D7%25AA-%25D7%2594%25D7%259E%25D7%2595%25D7%2595%25D7%25AA
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/jerusalemfilmfestival/.premium-1.6318664
http://srita.net/2018/12/13/king_bibi_and_cause_of_death/
http://srita.net/2018/12/13/king_bibi_and_cause_of_death/
http://www.habama.co.il/Pages/CinemaFilm.aspx?Subj=4&Area=1&EventID=37000
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/jerusalemfilmfestival/.premium-1.6318664
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/jerusalemfilmfestival/.premium-1.6318664
http://saloona.co.il/blog/%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%25AA-%25D7%2594%25D7%25A1%25D7%25A8%25D7%2598-%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%2591%25D7%25AA-%25D7%2594%25D7%259E%25D7%2595%25D7%2595%25D7%25AA/
http://www.habama.co.il/Pages/CinemaFilm.aspx?Subj=4&Area=1&EventID=37000
http://www.habama.co.il/Pages/CinemaFilm.aspx?Subj=4&Area=1&EventID=37000
http://saloona.co.il/blog/%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%25AA-%25D7%2594%25D7%25A1%25D7%25A8%25D7%2598-%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%2591%25D7%25AA-%25D7%2594%25D7%259E%25D7%2595%25D7%2595%25D7%25AA/
http://saloona.co.il/blog/%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%25AA-%25D7%2594%25D7%25A1%25D7%25A8%25D7%2598-%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%2591%25D7%25AA-%25D7%2594%25D7%259E%25D7%2595%25D7%2595%25D7%25AA/
https://www.facebook.com/SibatHamavet


פרסי אופיר 2019
 מתוך המסלול התיעודי 

 עד 60 דקות
 << כל סרטי המסלול זמינים לצפייה

באתר הסטרימינג של האקדמיה <<
לרשימת הסרטים המלאה לחצו כאן

← אב	ובנו )32 דקות(

← אין	אריות	בתל	אביב )60 דקות(

← אלוהים	רוצה	בית )52 דקות(

← אליפלט )52 דקות(

← אמה )15 דקות(

← ביחד	לבד )56 דקות(

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1033


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

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

עריכה: ספיר	רוקח  * בימוי, צילום, תסריט והפקה: הלל	ראטה 
לחצו	כאן	לרשימת	הקרדיטים	המלאה

את גרשון ומשה פגשתי לראשונה כשהלכו שלובי ידיים ברחוב. עקבתי אחריהם 
לבית שלהם ושאלתי אותם אם זה בסדר שאעשה עליהם סרט. הם שאלו למה. 

אז אמרתי להם שלא כל יום רואים אבא ובן בגילם הולכים ברחוב ומשלבים 
ידיים. הם הביטו אחד בשני וגרשון, האבא, אמר בסדר. והתחלנו.

אב	ובנו זה סיפור קטן, על החיים המשונים של שני אנשים מיוחדים שאני שמח 
מאוד שיצא לי להכיר. 

אני מזמין אתכם לצפות בו.

הלל ראטה.
בית ספר לקולנוע מעלה, ירושלים

אב ובנו
32 דקות

ה
ט

א
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ם: 
לו

צי

לטריילר הסרט 
hillelrate@gmail.com / 052-7560216 :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

Student Competiton
DOCAVIV

| 2018 |

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58264&section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58264&section=1033
https://www.youtube.com/watch?v=0MMgRCVjfB0&feature=youtu.be


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

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

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

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.

אין אריות בתל אביב
60 דקות

ין
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ם:
לו

צי

duki.dror@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט  * טריילר הסרט 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1033
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:   * תסריט: עירית	שמגר,	שרון	יעיש   * בימוי: עירית	שמגר 
צילום: טליה	)טוליק(	גלאון  * עריכה: שרון	יעיש   * גידי	אביבי 

לחצו	כאן	לרשימת	הקרדיטים	המלאה

ארבע האחיות אהרונוב, כולן אקדמאיות, נשים עובדות ואימהות מסורות, אך 
ליבן נוהה אחר יעד אחד: בניית בית מקדש שלישי בהר הבית. אסון כבד פוקד 
את האחיות במהלך הצילומים. האם הוא יסיט אותן מדרכן הנחושה, יגדע את 

פעלתנותן הקדחתנית?

לחצו כאן לראיון ולמאמר שפורסם בטיים אאוט 

אלוהים רוצה בית
52 דקות

PR
ם: 

לו
צי

gidiavivi@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58308&section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58308&section=1033
https://timeout.co.il/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A


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

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

עריכה:   * הפקה: איילת	קייט,	אמיר	הראל   * בימוי ותסריט: שקד	גורן 
צילום: נדב	בן	צור  * 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(

""אליפלט - דוד שלי גיבור": 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(

אליפלט - דוד שלי גיבור
52 דקות
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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=1033
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 וצילום:   * תסריט: נועה	מימן,	יעל	ליבוביץ'   * בימוי: נועה	מימן 
עריכה: יעל	ליבוביץ'  * נועה	מימן,	תומר	דביר 

לחצו	כאן	לרשימת	הקרדיטים	המלאה

חמש–עשרה שנים אמה הכלבה היא היצור הקרוב ביותר לנועה. כשאמה מפתחת 
דמנציה והופכת לעיוורת, נועה מתקשה לתת לה ללכת.

תומר, בן זוגה, מפציר בה להבטיח לו שאם הוא יגיע למצב כזה היא חייבת 
להרדים אותו. נועה מבינה שאין מנוס ומחליטה להזמין את הווטרינר ולגאול את 

אמה מסבלה.
אבל הווטרינר יוכל להגיע רק עוד שבוע ־ זוהי כרוניקה של מוות ידוע מראש, 

והיא מצופה בהרבה אוכל.

אמה
15 דקות
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noamaiman@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58320&section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58320&section=1033


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

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

 * הפקה: שלום	גודמן   * בימוי ותסריט: מיה	טיברמן,	כנרת	חי	גילאור 
צילום: עינב	גיאת	גודמן  * עריכה: אורי	דרדיקמן 

לחצו	כאן	לרשימת	הקרדיטים	המלאה

רוית מקדישה את כל זמנה החופשי לחיבוק תינוקות נטושים. ללא חום ומגע, 
התינוקות העזובים אינם מתפתחים ואף עלולים שלא לשרוד. לקראת גיל 

חמישים, רוית מבינה שלא רק תינוקות צריכים חיבוק והיא מתחילה לחפש את 
החיבוק שיאפשר גם לה לשרוד.

ביחד לבד
56 דקות
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info@railroadfilms.net :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58291&section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58291&section=1033


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 — דוד שלי גיבור  

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 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׳ 

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    



פרסי אופיר 2019
לוח הקרנות )המשך(

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    




