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פרסי אופיר 2019
 מתוך מסלול עלילתי קצר

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

← סלסול )25 דקות(

← פיגוע )17 דקות( 

← קריסטי לא תבוא יותר )15 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: איתי עקירב בימוי ותסריט: סיגלית ליפשיץ, שלום הגר 
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

דוד צבי עושה הכל כדי לפרנס את משפחתו. ברגע אחד של היסח הדעת, 
טרגדיה נוראית הופכת את עולמו. הישועה באה ממקום בלתי צפוי.

התסריט של סלסול זכה בציון לשבח בתחרות התסריט הקצר של "הארץ", 
סם שפיגל וקרן גשר. מנימוקי השופטים: "תסריט מפתיע ורב קפלים על 

התמודדות והכלה עם טרגדיה גדולה בקהילה חרדית"

"הסרט סלסול מצליח להציג לנו את אפסיות האדם ויוצר רגע חריג בכאבו אך גם 
יפהפה באופן הפיוס שהוא מציע בסופו" )מרלין וניג, סלונה( 

הקרנת בכורה ירושלמית ב–2.7.19 בשעה 20:30 בסינמטק ירושלים.
 הסרט ישתתף בהקרנת קצרים המועמדים לפרס אופיר ב–12.7.19

בשעה 12:00 בסינמטק תל אביב. 

סלסול
25 דקות
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shalomhager@yahoo.com :לקבלת פרטים נוספים  * לטריילר הסרט 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1032
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58257&section=1032
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/.premium-1.3094629
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/.premium-1.3094629
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/.premium-1.3094629
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/.premium-1.3094629
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/.premium-1.3094629
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/.premium-1.3094629
https://vimeo.com/285181490


<< פרסי אופיר 2019
מתוך מסלול עלילתי קצר >>

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

* הפקה: יאיר אריאל בימוי ותסריט: יונתן שחוח 
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

דן, עובד סופר שמתמודד עם חרדות עקב פיגוע בו נפצע בעבר, מסופח ליום 
עבודה במחלקת הבשר עם עובדים ממוצא ערבי ביום של פיגוע.

שלום לכם,
שמי יונתן שחוח ואני בוגר בית הספר לקולנוע 'מעלה' בירושלים.

סרט הגמר שלי, פיגוע, צולם לפני כשנתיים בכיכובם של השחקנים צחי הלוי 
והילאל כבוב. הוא מספר את סיפורו של עובד סופרמרקט בירושלים, שנושא 

עימו צלקות מעברו, בתקופה בה גל פיגועים רצחניים שוטף את העיר.
הסרט הוקרן עד כה ב–7 פסטיבלים וביניהם בפסטיבל קלרמונט פראנד 

היוקרתי בצרפת.

פיגוע
17 דקות
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לטריילר הסרט  * לעמוד הרשמי של הסרט 
yshehoah@gmail.com / 053-3313551 :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1032
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58263&section=1032
https://www.youtube.com/watch?v=heusfKdxOUQ
https://www.facebook.com/terrorshortfilm


<< פרסי אופיר 2019
מתוך מסלול עלילתי קצר >>

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

* תסריט: מושון מצליח, אבנר מצליח *  בימוי: אבנר מצליח 
הפקה: סתיו מרון

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

כשקריסטי העובדת הסיעודית נעלמת, אהרל'ה נאלץ לעזור לאחיו לטפל 
באביהם הגוסס. השקרים הלבנים שהוא מפזר, מזרזים את הקץ שממנו 

שלושתם כל כך מפחדים.

הסרט זוכה פרס התסריט הקצר של עיתון "הארץ" 2018

קריסטי לא תבוא יותר
15 דקות
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 stav.meron750@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1032
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58273&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

← פגות תוקף )84 דקות(

← קינג ביבי )87 דקות(

← שייקה — החיים הנסתרים של שייקה אופיר )105 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: הילה מדליה, שוש שלם   * בימוי ותסריט: שוש שלם, הילה מדליה 
צילום: שן מיי, פאן ז'יאן  * עריכה: ז'ואל אלקסיס   *

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

סינית, כתוביות בעברית ובאנגלית
זוכה פרס העריכה והבימוי בפסטיבל דוקאביב

המושג Leftover Women )בסינית Shengnu( מתאר נשים משכילות בערים 
הגדולות בסין בשנות ה–20 המאוחרות לחייהן שנשארו ברווקותן. הממשל 

הסיני מקדם באגרסיביות את המושג באמצעות מאמרים, סקרים, קריקטורות 
ודיווחים חדשותיים בהם מתויגות לשלילה נשים משכילות ורווקות כדרך 

להתמודד עם האיום על היציבות החברתית שנוצר עקב "מדיניות הילד היחיד" 
אשר הובילה למצב בו היום יש בסין כ–30 מיליון גברים יותר מנשים.

 Leftover הסרט עוקב אחר שלוש נשים המתמודדות עם הסטיגמה של
Women, ומשקף את הדיכוי של נשים הנשען על ערכים סינים מסורתיים.

מערכת תעמולה מתוזמרת זו, המאורגנת על ידי הממשלה, משקפת תפיסת 
עולם שוביניסטית ושמרנית — תחייה מחודשת של אי שויון מגדרי בסין 

הפוסט–סוציאליסטית.

פגות תוקף
84 דקות
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* לקבלת פרטים נוספים על הסרט:  קליפ מתוך הסרט 
info@medaliaproductions.com

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1034
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58339&section=1034
https://vimeo.com/340380095/23540db08b


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

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

עריכה: נטע   * הפקה: לירן עצמור   * בימוי כתיבה ותחקיר: דן שדור 
דבורקיס, דן שדור

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה
* עיצוב פסקול: איציק כהן  מוזיקה מקורית: קרני פוסטל 

סיפור עלייתו לשלטון של בנימין נתניהו, כפי שהוא משתקף מבעד לארבעה 
עשורים של הופעות תקשורתיות בלתי נשכחות, ששינו את ישראל לעד. 

קינג ביבי הוא הסרט הנצפה ביותר בערוץ יס דוקו השנה. לאחר הבכורה 
בתחרות הרשמית בפסטיבל ירושלים בקיץ 2018 הוא הוקרן בהצלחה במשך 

מספר חודשים בסינמטקים, הוצג בעשרות פסטיבלים בינלאומיים, ושודר 
בגרמניה, צרפת, הולנד ובמדינות נוספות. זהו סרטו הארוך השני של דן שדור, 

יוצר וכותב דוקומנטרי. סרטו הראשון "לפני המהפכה" שודר ב–PBS והיה הסרט 
 .BBC Persia הישראלי הראשון ששודר באיראן, דרך

"מבט מרתק על התפתחות דמותו התקשורתית של בנימין נתניהו". )וושינגטון 
פוסט( * "דיוקן מורכב של הדמות הכי שנויה במחלוקת בישראל... אתם חייבים 

לראות את ''קיגנ ביבי'״ )הארץ( * "אין יותר צפיית חובה מזה: מפעים לראות פרויקט 
תיעודי כה מאופק, אלגנטי ומקיף שעוסק בלב התבערה היומיומית של חיינו בלי 
להיגרר להתלהמות מטיפנית..." )TimeOut( * "מרתק ומאיר עיניים" )וואלה!(

קינג ביבי
87 דקות
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לטריילר הסרט  * לעמוד הרשמי של הסרט 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1034
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58289&section=1034
https://www.youtube.com/watch?v=2h_kNvd_8Jw
https://www.king-bibi.com/


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

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

*  בימוי תסריט והפקה: ארי דוידוביץ מפיקה שותפה: אנה סומרשף 
צילום: פיליפ בלאיש  * עריכה: נעם עמית 

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

הסיפור שטרם סופר על אחד מגדולי השחקנים הישראלים בכל הזמנים ־ 
שייקה אופיר. אין ישראלי שלא מכיר את אופיר כבדרן, פנטומימאי או כוכב 

קולנוע ותיאטרון ־ אבל לא רבים באמת הכירו את האדם שמאחורי אלף 
הפרצופים. שייקה מביא את סיפורו המלא של האיש שרצה יותר מכל להצחיק 

ולהיות נאהב, ואף הצליח להגיע לפסגת עולם הבידור, אבל שילם מחיר אישי 
ומשפחתי כבד. במקביל לקריירה המזהירה של אופיר, הסרט מפנה לראשונה 

זרקור אל הנשים המשמעותיות ביותר בחייו, ומשרטט ־ באמצעותן ובאמצעות 
משתתפים נוספים וחומרי ארכיון שטרם נראו ־ דיוקן אישי ופסיכולוגי מפתיע 

של האיש שהפך לאיקון תרבות.

״סרט מפואר על אדם מפואר.. נהדר ומרגש״ )איתן וייץ, קולנוע בראש צלול(
״הסרט הזה גרם לי לצחוק ולבכות״ )עופר ליברגל, סריטה(

״סרט מצוין!״ )מולי שפירא, גלי צה״ל(

אחרי שלוש הקרנות ״סולד אאוט״ בפסטיבל דוקאביב, הסרט יוצא בשבוע הבא 
להפצה קולנועית בבתי קולנוע ״לב״. 

שייקה — החיים הנסתרים
של שייקה אופיר 105 דקות
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חברי אקדמיה מוזמנים לצפות בקולנוע בתיאום מראש   * לטריילר הסרט 
info@hypermedia.co.il :במייל

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1034
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58296&section=1034
https://www.youtube.com/watch?v=qd1XygEeCfY


פרסי אופיר 2019
 מתוך המסלול התיעודי 

 עד 60 דקות
 << כל סרטי המסלול זמינים לצפייה

באתר הסטרימינג של האקדמיה <<
לרשימת הסרטים המלאה לחצו כאן

← היה היה ילד )60 דקות(

← הכוכבים של שטרן )58 דקות(

← המראה של השמש )60 דקות(

← הסוד שכולם יודעים )57 דקות(

← הקרב שלא נגמר )42 דקות(

← השיעור של נינו )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

תסריט: אורי לוי, איילה בנגד * עריכה:   * בימוי, צילום והפקה: אורי לוי 
איילה בנגד

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

הסרט מעניק לנו מבט נדיר ואינטימי על חיי המשפחה, תוך שהם מנווטים את 
הניסויים האוניברסליים של מערכות יחסים במשפחה, שצבעם חוויה מיוחדת 

של גידול ילד בעל צרכים מיוחדים. 

"סרט מלא חסד ואופטימיות...באמצעות תיעוד צנוע ועדין מספק הבמאי אורי לוי 
הצצה קטנה לרשת הסבוכה והמורכבת שמאפיינת כל משפחה לפי קשייה, ובמקרה 
הזה — משפחה רגילה כמעט בכל היבט, שלאחד מבניה יש שיתוק מוחין...המחשה 

יפה לכוחו של תא משפחתי חזק" )נתנאל שלומוביץ, הארץ(

״זהו סרט עדין... ערן והילי מאפשרים לאורי לוי ללוות את חייהם... בקרבה 
כמעט מוחשית... סצנות רבות בסרט יגרמו לכם להזיל דמעה אבל לא 

מתוך ייאוש. זוהי משפחה רגישה במצב מאתגר... ולמרות הדמעות הסרט 
אינו נופל אל בור הסנטימנטליות הצפוי״ )ולאדן פטקוביץ', סיניורופה 

)CINEUROPA Vladan Petkovic

היה היה ילד
60 דקות
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habrook@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט  * לטריילר הרשמי 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1033
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/docaviv/.premium-REVIEW-1.7298120?utm_source=App_Share&utm_medium=Facebook&utm_campaign=Share&fbclid=IwAR2_O1rqQGM_oyQvg6ikhKHsySTWccKvwjzsHH_vAF_bDKWw5gK0aXyOAcg
https://cineuropa.org/en/newsdetail/373619/
https://cineuropa.org/en/newsdetail/373619/
https://cineuropa.org/en/newsdetail/373619/
https://cineuropa.org/en/newsdetail/373619/
https://cineuropa.org/en/newsdetail/373619/
https://cineuropa.org/en/newsdetail/373619/
https://cineuropa.org/en/newsdetail/373619/
https://cineuropa.org/en/newsdetail/373619/
https://vimeo.com/340019355


<< 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: גלעד ענבר   * בימוי, תסריט והפקה: גד אביטן 
איתי בן עזרא, גד אביטן, רותם אזולאי
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

במשך עשר שנים של צילומים ותיעוד, עקבתי אחרי בניין בירושלים ודייריו כולל 
אותי. הגעתי עם עלית הנוער ממרוקו בגיל 16 ונפצעתי קשה בפעולה צבאית 

בעזה בזמן שהוריי עדיין חיו אז במרוקו.... הסרט ניזון מניסיון זה ומסיפורים 
אחרים בבניין הירושלמי המתחרד. מדובר פה על זהות, השתייכות והתחשבות 

בזולת ועל כוחה של הדת.
פרמיירה של הסרט בישראל אחרי 7 פסטיבלים וביקורות מחמיאות מאוד 

 ...make The Stars of Stern feel very intimate and private...״
But the issue he tackles has a much wider significance, and not only
for Israel — it is part of a global trend that is impossible to ignore...״
)CINEUROPA( 
 Gad Abittan ne fait pas de grands discours, il n’en a nul besoin tant״
son regard fraternel traduit justement le désastre annoncé.״
)מידי ליבר / MIDI LIBRE( )הכתבה בדף 5( 

הכוכבים של שטרן
58 דקות
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לקבלת פרטים נוספים על הסרט:  *  לטריילר הרשמי 
yarezabittan@gmail.com

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58354&section=1033
https://www.cineuropa.org/en/newsdetail/355195/
https://www.cineuropa.org/en/newsdetail/355195/
https://www.cineuropa.org/en/newsdetail/355195/
https://www.cineuropa.org/en/newsdetail/355195/
https://www.cineuropa.org/en/newsdetail/355195/
https://kiosque.midilibre.fr/reader/preview/b886d49a-bd42-4258-ba74-76b48053b66d?fbclid=IwAR1O3OIx-amYCcMV30b53RqBMvuHVsoGvh4PEnfO5mJkfcgyP7h2ktRbF0A
https://kiosque.midilibre.fr/reader/preview/b886d49a-bd42-4258-ba74-76b48053b66d?fbclid=IwAR1O3OIx-amYCcMV30b53RqBMvuHVsoGvh4PEnfO5mJkfcgyP7h2ktRbF0A
https://kiosque.midilibre.fr/reader/preview/b886d49a-bd42-4258-ba74-76b48053b66d?fbclid=IwAR1O3OIx-amYCcMV30b53RqBMvuHVsoGvh4PEnfO5mJkfcgyP7h2ktRbF0A
https://kiosque.midilibre.fr/reader/preview/b886d49a-bd42-4258-ba74-76b48053b66d?fbclid=IwAR1O3OIx-amYCcMV30b53RqBMvuHVsoGvh4PEnfO5mJkfcgyP7h2ktRbF0A
https://vimeo.com/333976121?fbclid=IwAR18WmxLcznzvr9k4kRarHHyZPPWijm7REcjiFV6KkOUd_CdtZW1i4w_KSU


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

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

עריכה: אדוה   * הפקה: אביגיל שפרבר   * בימוי ותסריט: נטע אריאל 
צילום: אמיר שיינבוים  * טל שושן 

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

"מרגע שהסרט עובר לתאר את תאונת האימונים שבה היתה אריאל מעורבת, ואת 
סופת השלגים שאליה נקלעה יחד עם קבוצת חברים כשהעפילו לפסגת האנפורנה 

 בנפאל, הוא הופך למותחן דוקומנטרי שקשה להסיר ממנו את המבט".
)נירית אנדרמן, הארץ(

 הקרנה נוספת: יום חמישי 6.6 / 19:30 בגוגל, הקאמפוס לסטארטאפים,
רח' האומנים 12 ת"א * לאישור הזמנה: 

pardes.prodaction@gmail.com

כמה חודשים אחרי מותה הטראגי של אחייניתי, נווטת הקרב תמר אריאל, 
במרומי האנפורנה, יצאתי למסע תיעודי עם המפיקה אביגיל שפרבר, הצלם 
אמיר שינבום והעורכת אדוה שושן. במחשב של תמר מצאנו חומרים נדירים 
שהיא צילמה ואספה. יחד עם חבריה הטייסים, המשפחה ואלה ששרדו את 

המסע האחרון, גילינו סיפור חיים ומוות מפתיעים ודרמתיים. מוזמנים להצטרף 
למסע אל גבהים, לצעוד לעבר פסגות מושלגות ולגעת בעננים.

המראה של השמש
60 דקות
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לדף הרשמי של הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58293&section=1033
https://www.facebook.com/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%98%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%A8-%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C-820907378273437/


<< 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: אילן מזרחי, נימרוד שנית   * בימוי: אילן מזרחי 
צילום: אילן מזרחי,   * עריכה: נדב הראל, דבורה שרקי   * נימרוד שנית 

דבורה שרקי
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

תיעוד של 15 שנים המלווה את חייו הסוערים של נסיך הימין הקיצוני אשר 
מגלה באחד ממעצריו הרבים את סוד חייו. בתסכולו הרב הוא יוצא למסע 

בעקבות השמועה שרודפת אותו ואת משפחתו מהיום שנולד.

הסוד שכולם יודעים
57 דקות
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לטריילר הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58307&section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58307&section=1033
https://vimeo.com/337885138


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

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

 * הפקה: ענב שנהר, אילנית באומן   * בימוי, תסריט וצילום: איתי רזיאל 
עריכה: יונתן צור

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

רודריגו גונזלס היה אחד מכוכבי הטלוויזיה המפורסמים והמצליחים ביותר 
בארץ, בסרט הוא חושף לראשונה את הסוד הגדול שמלווה אותו מאז השתתף 

בקרבות מלחמת לבנון השניה. גונזלס, שעלה בגיל 11 מצ׳ילה, התגייס לגולני 
כדי שלא להרגיש דחוי ושונה בקיבוץ בו גדל והתחנך. מה שאמור היה להיות 

כרטיס הכניסה שלו להוויה הישראלית הופך לטראומת חייו, בעקבות הלחימה 
הוא לוקה בהלם קרב ובמשך שנים רבות מסתיר עובדה זו מהקרובים אליו 

ביותר. הבמאי איתי רזיאל מלווה את רודריגו לאורך התהליך המורכב שהוא 
עובר בניסיון לחשוף ולהתמודד עם הטראומה. 

במהלך הצילומים גילינו שבהמון בתים בישראל מסתתר חייל או קרוב משפחה 
בפוסט טראומה. ההשתתפות בתחרות משרתת את הסיבה האמיתית 

שלמענה עבדנו במשך כארבע שנים על הסרט: העלאת נושא ה"פוסט–טראומה” 
הצבאית לקדמת השיח הציבורי! מי יתן ונצליח להביא לשינוי )ולו הקטן ביותר( 
ונעזור ללוחמים נוספים להעז ולגעת בפצע, לחלוק ולשתף והכי חשוב — ללמוד 

כיצד להתמודד עם הנוכחות היומיומית שלו בחייהם…

הקרב שלא נגמר
42 דקות
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לעמוד הרשמי של הסרט
itairaziel@gmail.com / 054-4525400 :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58311&section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58311&section=1033
https://www.facebook.com/HaKravSheLoNigmar/


<< 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: אלון הרשקוביץ   * בימוי, תסריט והפקה: שלמה וזאנה 
צביקה ווקראט

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

נינו ביטון, מוזיקאי מחונן ומאסטר של מוזיקה אלג'יראית ואנדלוסית קלאסית, 
הפך במהלך שנות ה–90 למורה הנערץ של קבוצת מוזיקאים צעירים בוגרי 

מחלקת הג'אז של האקדמיה למוזיקה, שגילו במורה שלהם אוצר בלום של ידע 
מוזיקלי ונפתחו, דרכו, אל עולמות יצירה שלא הכירו. בתקופה שבה המוסיקה 
היהודית–ערבית נדחקה אל השוליים וכמעט נעלמה, נינו ביטון ־ עם אישיותו 

הכריזמטית ואהבתו העצומה למוסיקה הזורמת בעורקיו ־ הצליח להשאיר 
את המוסיקה הזאת בחיים ואף העמיד שורה של תלמידים וממשיכי דרך. מנהל 
פסטיבל המוסיקה היהודית בקראקוב מוקסם ממנו ומזמין אותו ואת תזמורת 

המגרב שלו לנגן שם, אך כדרכם של החיים, לא הכל מתקדם לפי הציפיות.

זוכה ציון לשבח בפסטיבל אפוס 2019
פרטים נוספים על הקרנת הסרט בירושלים 20.6.19

קישור לביקורת שפורסמה ברשת המקומונים של ידיעות אחרונות לקראת 
הקרנתו בטקס הנעילה של פסטיבל קולנוע דרום

השיעור של נינו
50 דקות

לטריילר של הסרט  * לעמוד הרשמי של הסרט 
svazana56@gmail.com / 054-4649380 :קבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1033
https://www.facebook.com/events/341168396546251/
https://www.facebook.com/events/341168396546251/
https://www.facebook.com/Lesson18S/photos/a.183822975668370/183824572334877/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Lesson18S/photos/a.183822975668370/183824572334877/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=6NEB3SZpPB4
https://www.facebook.com/Lesson18S/?modal=admin_todo_tour


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  

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 

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    




