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<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

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

משחק: 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(
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לעמוד הפייסבוק של הסרט  * לטריילר הסרט   *  לא ייערכו הקרנות נוספות 
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
 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 
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפייה ישירה

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

"כשהיא עטופה באווירה יומיומית, אלימות קשה צצה מכל עבר. האם נוכל לקבל את 
"בשוטים   * "חתרני!" )מירי רגב(   *  )Locarno Daily( "?הפיכת האלימות לשגרה

ארוכים ומבט ארוך על ההתנהגות של הדמות ראשית ושורה של דמויות בחברה 
הישראלית, סהר בוחן את המקומות האלימים והלא־אלימים בשיח הישראלי, בעימות 
בין השמאל והימין וגם בעימות בין ישראלים ופלסטינים. הסרט שרחוק מהטפה ומבסס 

את האפקט הרגשי שלו לא רק על הסערה, אלא גם ובעיקר על השגרה השלווה 
לכאורה המצויה ברקע." )עופר ליברגל, סריטה(

 
הקרנות נוספות יתקיימו בתאריכים:

20.6 / 20:00 / בסינמטק תל אביב, כחלק מפסטיבל סרטי הסטודנטים, 
סינמטק 2

5.7 / 12:00 / מקבץ קצרים מתמודדי האקדמיה בסינמטק תל אביב

אאוט
27 דקות
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 *  לקבלת פרטים נוספים על הסרט לחצו כאן 
alon.gelem@gmail.com :ליצירת קשר ושמירת מקום בהקרנות

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


<< 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 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 
הסרט זכה בשבועיים ל–55 אלף צפיות ומאות שיתופים ותגובות בפייסבוק. 

מוזמנים ומוזמנות לצפות גם!

הקרנה תיערך ביום שישי, 12.7 / 12:00 / בסינמטק תל אביב 
)מקבץ קצרים( 

איך לשחות
15 דקות
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noagus@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

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 ולצפייה 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.

הנכם מוזמנים להקרנה ביום רביעי הבא, 18.6 / 16:30 / סינמטק ת"א
במסגרת מקבץ תחרות הסרט העצמאי הקצר בפסטיבל הסטודנטים. 

אפשר ליצור קשר עם אסף להזמנות.

אשרי האיש
13 דקות
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abrafilmhouse@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

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 ולצפייה 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 נכתב בהשראת הסרט "לאט יותר" של אברהם הפנר.

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

← תמונת חייו )78 דקות(

← אורי זהר 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

הפקה: יונתן ניר, דני מנקין, ננסי   * בימוי ותסריט: יונתן ניר, דני מנקין 
 * עריכה: טלי גולדנברג, שלומי שלום   * ספילברג, אורי אייזן, מירית אייזן 

צילום: יונתן ניר
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

בגיל 65, בשלהי קריירה מפוארת, יוצא צלם הטבע עמוס נחום למסע אל עבר 
התמונה היחידה שחסרה לו. במישורים הארקטיים האינסופיים של צפון קנדה, 

עמוס מתכנן להיפגש פנים אל פנים, וללא אמצעי הגנה עם דוב הקוטב ועם 
סיפור חייו.

פסטיבלים: דוקאביב 2019 ־ סרט פתיחה
הפסטיבל היהודי סן פרנסיסקו ־ סרט פתיחה )בעוד כחודש(

הסרט יוצא לאקרנים בחודש יולי, פרטים נוספים נפרסם בקרוב

"הזקן   * "מרהיב, מפעים ומרגש. סרט פשוט מעולה." )דני קושמרו, חדשות 12( 
)Cineuropa( "עוצמתי, מותח ומרגש ביותר"  * והים - הגרסא ההוליוודית" )הארץ( 

תמונת חייו
78 דקות
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 *  לטריילר הסרט 
almogurevich@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1034
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58314&section=1034
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58314&section=1034
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/docaviv/REVIEW-1.7278742
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/docaviv/REVIEW-1.7278742
https://www.mako.co.il/news-channel2/Friday-Newscast-q2_2019/Article-9d32959d40bea61027.htm?fbclid=IwAR389l1W5O0DYkWbEBr9_tzaSyy7ovN5ZfbFTI1IQLK4Jc9bkHpUkj8EfPA
https://www.mako.co.il/news-channel2/Friday-Newscast-q2_2019/Article-9d32959d40bea61027.htm?fbclid=IwAR389l1W5O0DYkWbEBr9_tzaSyy7ovN5ZfbFTI1IQLK4Jc9bkHpUkj8EfPA
https://www.cineuropa.org/en/newsdetail/373229
https://www.cineuropa.org/en/newsdetail/373229
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/docaviv/REVIEW-1.7278742
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/docaviv/REVIEW-1.7278742
https://www.youtube.com/watch?v=Uv5_ISl_3so


<< 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 ולצפייה 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
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* לקבלת פרטים נוספים על הסרט לחצו כאן לטריילר הסרט 

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 ולצפייה 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.

"הצפייה מחזירה אותנו לאוניברסליות של דיכוי הנשים בכל מקום וההבנה שגם היום, 
הציפייה המרכזית מנשים במרבית העדות בישראל היא להתחתן." )אינס אליאס, 

"הסרט כובש בזכות ג'יין ואימה, הנאבקות לסלול לעצמן דרך חופשית, כל   * הארץ( 
"...קול חדש ונועז בנוף הקולנועי, מגלה יחס   * אחת בדרכה." )זוהר וגנר, אונלייף( 
חסר פשרות... חוצה את גבולות הטאבו שהציבה המסורת, וסוללת דרכים קולנועיות 

חדשות ליצירת דיוקן בלתי נשכח של האהבה הגדולה שיכולה להתקיים בין דורות 
"תוך כדי הצפייה עולות מחשבות   * של נשים." )נימוקי השופטים ־ דוקאביב( 
רבות על יחסים בין אימהות ובנות, על הגשמה עצמית ובעיקר על מידת האחריות 

שיש לאדם על גורלו." )שני ליטמן, הארץ(

אישה של בית
72 דקות
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* לקבלת פרטים נוספים על הסרט: * לסרט המלא   לטריילר הסרט 
alma@alma-films.com / 03-5224061 עלמה הפקות

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
https://www.youtube.com/watch?v=zduAUFODeXY
https://www.youtube.com/watch?v=RlRuxXoyuwo&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

← זונה כמוני )60 דקות(

← חוף המועד )25 דקות(

← מסיבת פרישה )58 דקות(

← מתנחלת )52 דקות(

← סופיק )48 דקות(

← רחל אגמון )50 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

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

צילום: יעל שחר  * עריכה: שרון יעיש   * פלג 
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

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(

זונה כמוני
60 דקות
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daromap@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט  * לטריילר הסרט 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1033
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
מתוך המסלול התיעודי עד 60 דקות >>

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

צילום:   * עריכה: יובל ברגר   * בימוי, תסריט והפקה: אורי שמאלי 
עמרי אוחנה, מאי עבאדי

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

חוף המועד הוא סרט שעבדתי עליו במשך שנתיים ובמסגרתו נסעתי בכל חג 
לכנרת כדי לדבר עם אנשים ולאסוף סיפורים. הסרט קורה בחוף הכי ישראלי, 

שבימי החג הופך להיות בית להמון אנשים ואינו נח לרגע: הצעות נישואים, 
אנשים רוקדים, שרים, משחקים בתוך המים, בונים מגדלי בקבוקים, מספרים 
סיפורים על עצמם ועל אחרים, מספרים את הסיפור של כולנו ־ הישראלים. 
ולעת ערב, שזופים מהשמש, יושבים ונזכרים איך הכירו, ממש כאן על החוף, 

ושבעצם כולנו שייכים לכאן, ושטוב פה, ואין לנו מקום אחר להיות בו.

הסרט זכה בפרס הסרט התיעודי הקצר הטוב ביותר בפסטיבל ירושלים 2019 
ומשתתף בפסטיבל הסטודנטים הבינלאומי 2019 במסגרתו יוקרן ב–19.6 / 

14:00 / במקבץ 4 בתחרות הישראלית.

הקרנה נוספת לחברי האקדמיה: יום ו' 5.7 / 12:00 / בסינמטק ת"א

"פנינה נפלאה של ממש, שאפשר להזכיר בנשימה אחת עם קלאסיקות כמו "כרוניקה 
של קיץ" או "גן עדן" של רן טל" )אבנר שביט, וואלה(

חוף המועד
25 דקות
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לטריילר הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58336&section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58336&section=1033
https://e.walla.co.il/item/3241116
https://e.walla.co.il/item/3241116
https://e.walla.co.il/item/3241116
https://vimeo.com/274842121


<< 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: אסף ארנרייך, טלי גולדרינג   * בימוי: אסף ארנרייך 
צילום: אילן טיילר,   * עריכה: טלי גולדרינג   * יורם עברי, דיויד נוי 

אסף ארנרייך
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

מיד לאחר פרישתה המיוחלת לגמלאות, חלתה חנה בפיברומיאלגיה. בעלה 
טוביה אינו מוכן לקבל את העובדה שגם מועד פרישתו מתקרב, הוא חושש 
שיאבד את מקומו בעולם וישקע יחד עם אשתו הדואבת, בעוד היא מחכה 

לרגע שיהיה לצידה וייתן לה את תחושת הביטחון שכל–כך חסרה לה. בתווך 
עומד בנם ־ במאי הסרט שמנסה לסתום את החורים בסכר המאיים להתמוטט. 
החוטים העדינים המרכיבים את מערכת היחסים ביניהם נחשפים בתקופה של 

הסתגלות לחיים חדשים, מצב המאלץ אותם אחרי 45 שנות נישואין לנסות 
ולברוא את עצמם מחדש.

מסיבת פרישה
58 דקות
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58333&section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58333&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: איריס זכי,   * תסריט: איריס זכי, אורן יניב   * בימוי: איריס זכי 
צילום: אור אזולאי  * עריכה: אורן יניב   * אסנת סרגה 

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

״אחרי ששוחחה עם אורחים במלון חרדי ולקוחות במספרה בוואדי ניסנס, שוב 
ניסתה הבמאית איריס זכי למצוא את הסיפורים האישיים שמאחורי הסטריאוטיפים – 

והתנחלה לחודשיים בהתנחלות תקוע״ )הארץ(
איריס זכי )״חפיפה״( מתיישבת בלב ההתנחלות תקוע עם שלוש מצלמות, 

וממתינה לדבר עם המקומיים. החשש מהפולשת ומהמצלמות מותיר אותה 
בעיקר  לבדה. אך אט–אט, מתנחלים מרקעים שונים יושבים לשיחות כנות, 

מפתיעות, לעתים משעשעות, המביאות מבט רענן על המציאות הישראלית 
משני צדי הקו הירוק.

ציון לשבח לדוקו הטוב ביותר,   *  Other Israel ,הסרט הטוב ביותר
* הסרט הציג בכ–30 פסטיבלים, עובד לגירסה מיוחדת עבור   SIMA Awards

ה–NY TIMES וזכה לכ–180 אלף צפיות בכאן דיגיטל.

״סרט שמתעקש שלא לספק את הסחורה השגרתית הלעוסה והצפויה״ )נירית 
״פנים מגוונים, מורכבים, והרבה פחות מוכרים של המתנחלים״   * אנדרמן, הארץ( 
״זכי ממשיכה לגבש את שפתה הייחודית״ )זוהר וגנר,   * )ד״ר ענת דן, תקריב( 

 Sight & ״אחד הדוקומנטרים הבולטים ביותר של השנה״ )מגזין  *  )Onlife
)Jewish Chronicle( ״אחד הדוקומנטרים הטובים ביותר ב־2018״  *  )Sound

מתנחלת
52 דקות
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לעמוד הפייסבוק של הסרט  * לטריילר הסרט 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58281&section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58281&section=1033
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/.premium-MAGAZINE-1.6654122
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/.premium-MAGAZINE-1.6654122
https://takriv.net/article/%25D7%259E%25D7%25A6%25D7%259C%25D7%259E%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%259E%25D7%25AA%25D7%25A0%25D7%2597%25D7%259C%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%25A2%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259F-%25D7%259E%25D7%2597%25D7%2595%25D7%2593%25D7%25A9-%25D7%2591%25D7%259E%25D7%2595%25D7%2598%25D7%2599%25D7%2591%25D7%25A6%25D7%2599%25D7%2595%25D7%25AA/
https://takriv.net/article/%25D7%259E%25D7%25A6%25D7%259C%25D7%259E%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%259E%25D7%25AA%25D7%25A0%25D7%2597%25D7%259C%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%25A2%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259F-%25D7%259E%25D7%2597%25D7%2595%25D7%2593%25D7%25A9-%25D7%2591%25D7%259E%25D7%2595%25D7%2598%25D7%2599%25D7%2591%25D7%25A6%25D7%2599%25D7%2595%25D7%25AA/
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/.premium-MAGAZINE-1.6654122
https://www.onlife.co.il/entertainment/television/154356
https://www.onlife.co.il/entertainment/television/154356
https://takriv.net/article/%25D7%259E%25D7%25A6%25D7%259C%25D7%259E%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%259E%25D7%25AA%25D7%25A0%25D7%2597%25D7%259C%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%25A2%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259F-%25D7%259E%25D7%2597%25D7%2595%25D7%2593%25D7%25A9-%25D7%2591%25D7%259E%25D7%2595%25D7%2598%25D7%2599%25D7%2591%25D7%25A6%25D7%2599%25D7%2595%25D7%25AA/
https://www.onlife.co.il/entertainment/television/154356
https://www.onlife.co.il/entertainment/television/154356
https://www.thejc.com/culture/features/2018-year-in-review-arts-1.474385?fbclid=IwAR30ZPOU1tCajaLPIuld-kywRpqbhnbH7sAXvnVwjHyvT5K2UnMyqK_T_WM
https://www.thejc.com/culture/features/2018-year-in-review-arts-1.474385?fbclid=IwAR30ZPOU1tCajaLPIuld-kywRpqbhnbH7sAXvnVwjHyvT5K2UnMyqK_T_WM
https://www.facebook.com/IrisZakiFilms
https://vimeo.com/manage/284610170/general


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

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

 * מפיקה שותפה: יעל דמארי  בימוי, צילום והפקה: צח קליין 
עריכה: יוני כהן

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

בגיל 10 התדרדר מצבו של סופיק )Sufik(, ילד מקסים ואוטיסט. הוא הפסיק
לחייך ובמקום זה היה מגרד את עצמו עד זוב דם. כמוצא אחרון ההורים, 

דרור ורינה, פנו אלי שאעזור להם לקבל רישיון לקנאביס. הייתי פעיל מאד 
בקידום התחום, המחקר שלי עסק בהפחתה בשימוש בתרופות בעקבות 

שימוש בקנאביס והייתי בתהליך הפקה של סרט אחר, המדען על חייו ופעולו 
של פרופ' רפאל משולם, "הסבא" של המחקר בקנאביס. הרעיון של טיפול 

בילדים בעזרת קנאביס רפואי לא היה מקובל כלל. לאחר מאבק עיקש ובליווי 
צמוד הפך בשנת 2012 סופיק לילד האוטיסט הראשון בישראל שקיבל רישיון 
קנאביס לטיפול באוטיזם. אני מודה לדרור ורינה שרצו לשתף אותי ו"אילצו" 

אותי לעשות את הסרט הזה, שלאחר שהושלם הביא שינוי לעוד הרבה ילדים 
ומשפחות שמתמודדות עם בעיה דומה.

קישור לכתבה על הסרט "סופיק"
קישור לסרט "גראס באישור רופא"  המספר כמה הקנאביס עוזר למקרים של 

פוסט טראומה.

סופיק
48 דקות
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kleinz@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט  * לטריילר הסרט 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58324&section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58324&section=1033
https://www.youtube.com/watch?v=qwfC5ye2UBk
https://tinyurl.com/y4s85f94
https://13tv.co.il/item/news/documentary/season-01/episodes/se01-ep08-111036
https://www.youtube.com/watch?v=LlZgThptPpc


<< 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 
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( 

רחל אגמון
50 דקות

ון
מ

אג
ר 

אי
 י

ם:
לו

צי

לטריילר הרשמי

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


מסלול עלילתי אורך מלא 
)סה״כ 24(

15 שנה  

אישה עובדת  

בוקר טוב ילד  

בזמק )שלושה צעדים למיליון(  

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  

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  

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 

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׳ 
בזמק )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׳ 

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    

קצפת ודובדבנים )92 דק׳(  ←  20:00 8.7 יום ב׳ 
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    




