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פרסי אופיר 2019
 מסלול עלילתי אורך מלא 

 << לוח הקרנות אקדמיה 25.6 → 23 
באולם 1, סינמטק תל אביב >>

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

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

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

)82 דקות(    
הצלילה )92 דקות(  ←  22:00  



<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

 הקרנות אקדמיה באולם 1
סינמטק תל אביב

משחק: דב רייזר,   * בימוי, תסריט והפקה: טומי לנג   * 94 דקות 

לימור גולדשטיין
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

דרמה–קומית אנושית שבמרכזה מיכל נבון, כתבת צבאית, החוקרת בעקשנות 
את תעלומת היעלמותו של חייל בלבנון, הבן של דנה ברגר. במקביל לקשיים 

המונעים ממנה להתקדם, הסוכנת המפולפלת שלה "בולי" "מלווה" את 
החסכונות של מיכל , לטובת הפקת תוכנית ראליטי חדשה, "הלוויה ברקיע" 

שמגשימה למנצח את חלומו הגדול — ההלוויה! 
מיכל יחד עם הנשים הקרובות אליה — מאיה, המפיקה וטלי ביתה, צוללות 

להרפתקה ולגילוי עצמי של כוחות נשיים וחדשים.
מוזמנים!

שחקנים: לימור גולדשטיין, דב רייזר, דנה ברגר, שירן הוברמן, שרית וינו אלעד, 
* עיצוב פס קול:  * עורך: דור יובל  * צילום: מתן טורקיה קסטרל  פולי רשף 

* מנהלת הפקה: ענת שרון  אורי לנג 

23.6 יום א׳ < 20:00
מריונטה

נר
לר

ת 
א

לי
ם: 

לו
צי

tomy.lang@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט * לטריילר הסרט 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58298&section=1031
https://vimeo.com/327091430


<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

 הקרנות אקדמיה באולם 1
סינמטק תל אביב

הפקה: משה אדרי, מרק רוזנבאום,   * בימוי ותסריט: קרן ידעיה   * 90 דקות 

משחק: עמי אבו, נטע אלקיים  * מיכאל רוזנבאום, יונתן רוזנבאום 
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

מאמי הוא עיבוד קולנועי ראליסטי פואטי ל"אופרת הרוק מאמי" שהוצגה 
בישראל בשנות השמונים והפכה לקאלט. 17 שירים, בעיבודים חדשים של דודו 
טסה, מספרים את סיפורה הלא יאמן של מאמי, אישה צעירה מעיירה בדרום, 
קופאית בתחנת דלק, שפציעתו של אהובה, ניסים מלכה במלחמה משנה את 

חייה. מאמי נמלטת יחד עם ניסים המרותק לכיסא גלגלים לתל אביב הרחוקה, 
שם היא מקווה שהמזל יאיר להם פנים.

23.6 יום א׳ < 22:00
מאמי

ט
ונ

בר
ט 

רנ
לו

ם: 
לו

צי

eva@transfax.co.il :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58352&section=1031


<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

 הקרנות אקדמיה באולם 1
סינמטק תל אביב

הפקה:   * תסריט: ארז תדמור, רועי אסף   * בימוי: ארז תדמור   * 90 דקות 

 * שמי שינפלד, אביב בן שלוש, משה אדרי, לאון אדרי, לירון אדרי 
משחק: רועי אסף, נלי תגר

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

לירן וטלי, זוג בשנות השלושים לחייהם, החולמים להביא יחד ילד לעולם, 
מתבשרים יום אחד שיצטרכו לשם כך לעבור טיפולי פוריות. מה שנראה 

בתחילה פשוט, הופך למורכב מאד והם מגלים שכדי להיות אבא ואמא לילד, 
יצטרכו לעבור מסע ארוך מלא בתלאות, עם כל הקשיים הפיזיים והנפשיים 
הנלווים לכך, הלחצים המשפחתיים וכמובן גם האתגר שהדבר מעמיד בפני 

הזוגיות של השניים. האם האהבה שלהם תחזיק מעמד?

24.6 יום ב׳ < 17:00
בשורות טובות

לר
מי

ל 
א

ני
 ד

ם:
לו

צי

comebackf@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58332&section=1031
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58332&section=1031


<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

 הקרנות אקדמיה באולם 1
סינמטק תל אביב

הפקה: שלום   * תסריט: אריאל כהן   * בימוי: יואב פז, דורון פז   * 95 דקות 

משחק: חני פירסטנברג, ישי גולן  * אייזנבך 
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

כשהתחלנו לעבוד על הסרט וצללנו אל תוך התחקיר, נדהמנו לגלות שכבר 
כמעט 100 שנה לא נעשה סרט קולנוע באורך מלא המבוסס כולו על הסיפור 
של הגולם. היה לנו חשוב לתת את הווריאציה הייחודית שלנו לסיפור הגולם 

המפורסם ולאו דווקא לשחזר את הסיפור המוכר של "הגולם מפראג". לכל עם 
יש את השדים והמפלצות שלו, ולנו יש את הגולם — סיפור מדהים שהוא מעין 

"פרנקנשטיין יהודי" הבוחן לעומק ומפרק לגורמים את נושא יצירת החיים 
ואיך זה בעצם מרגיש להיות אלוהים וליצור אדם חי. כשיוצאים לצילומים של 

סרט תקופתי יקר כמו הגולם, האתגר ההפקתי הוא עצום. נאלצנו לבנות 
"שטעייטל" יהודי יש מאין ולברוא עולם חדש, עתיק ומיסטי על כל המשתמע 

מכך: לבוש, ארכיטקטורה, תפאורה וכו. זה לא היה פשוט, אבל בסופו של 
דבר, נדהמנו לגלות שתוך חצי שנה הקמנו, באמצע שדה נטוש באוקראינה, 
כפר יהודי שוקק חיים עם בתים, חיות, בית כנסת וקהילה יהודית תוססת 

)המורכבת למעשה מאיכרים אוקראינים גויים לחלוטין(.

 film( "…אלימות מסוגננת"  *  )The Hollywood news( "…קריפי ומפחיד"
“חוויה   *  )Pop horror( "…סיפור הפרנקנשטיין היהודי"  *  )freak central
"אימה היסטורית מדהימה"   *  )Horror freak news( "…קולנועית מהדהדת

"כנר על הגג פוגש את בית קברות לחיות"  *  )Unseen films(
)Kim Neuman website(

24.6 יום ב׳ < 20:00
הגולם

ון
יר

ם 
ת

רו
ם: 

לו
צי

S8608602@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט * לטריילר הסרט 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58266&section=1031
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58266&section=1031
https://youtu.be/3tvV8Yv5pYU


<< 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

* פס קול: מיכאל גורביץ.  * עריכה: אווה קפלון  צילום: זיו ברקוביץ' 

אהבתה של המשפחה היא האושר הגדול והנסתר של חיינו. עומרי, לוחם 
צנחנים נפצע ושוכב חסר הכרה. משפחתו וחבריו הנאבקים על חייו עוטפים 

אותו באהבתם, שמחתם וכאבם. למרות הרצף הדרמטי הקיצוני של הרגשות, 
הסרט אינו שוקע בדכדוך אלא מציף אותן בזרם של אופטימיות מהול בריאליזם 

שיש בו גם מקום להומור. סרט עלינו, הישראלים המשלמים מחיר כבד 
שהפך לרוטינה קיומית שלנו. הגיבורה האמיתית של הסרט היא המשפחה 
הקרובה ואהבתה האין סופית שמאפשרת התמודדות עם המצב ומעניקה 

תקווה חדשה.
 

"כתוב ומבויים מצוין. הופעה שקולה ומדויקת להפליא של קרן מור ושרון בר זיו. כמה 
"אנסמבל   * מהסצנות היפות ביותר שראינו בקולנוע המקומי" )אורי קליין, הארץ( 

 * שחקנים מצוין. סרט אנושי ומרגש שלא יוצא לי מהראש" )9 בסולם אורשר( 
 .)Ynet ,חודר לנשמה. קרן מור בהופעתה הטובה ביותר" )דובדבני"

25.6 יום ג׳ < 17:00
בוקר טוב ילד

eva@transfax.co.i :לקבלת פרטים נוספים על הסרט * לעמוד הסרט 

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


<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

 הקרנות אקדמיה באולם 1
סינמטק תל אביב

תסריט: עידן מור, אריאל   * בימוי: אריאל וייסברוד, יוסי מאירי   * 82 דקות 

משחק:   * הפקה: אריאל וייסברוד, יוסי מאירי   * וייסברוד, יוסי מאירי 
יוסי צברי, מיטל גל סויסה 

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

לאחר שנקלעה לחובות, נטע נאלצת לצאת למסע מטורף עם שלישית אנשים 
מוזרים שהיא ממש שונאת, בעקבות כסף שהשאיר להם חבר משותף, לפני 

שמת. גדי הוא סטלן שבקושי זוכר מה הוא אמר לפני עשר דקות, דוד הוא 
אידיוט גמור ויוסף הוא קמצן כרוני עם פיוז קצר מדי. היא מוכרחה להתגבר 
על השנאה שלה אליהם ולעבוד יחד איתם כדי להתמודד עם כל המכשולים 

שעומדים בדרכם.

25.6 יום ג׳ < 20:00 < בזמק
)שלושה צעדים למיליון(

ם
או

נב
וז

 ר
אל

ני
 ד

ם:
לו

צי

meiriy@yahoo.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58310&section=1031
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58310&section=1031


<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

 הקרנות אקדמיה באולם 1
סינמטק תל אביב

הפקה: אפרת כהן, קובי מזרחי   * בימוי ותסריט: יונה רוזנקיאר   * 92 דקות 

משחק: יואל רוזנקיאר  *
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

חברות וחברי אקדמיה יקרים,
אני מאד נרגש להזמין אתכם לסרט הארוך הראשון שלי בו שני אחיי משחקים 
בתפקידים הראשיים. הסרט הוא אישי מאוד והצליח לפרוש כנפיים מהקיבוץ 

הקטן בו צילמנו אל הפסטיבלים הגדולים בארץ ובעולם. יונה

פרסים: פרס הסרט הטוב, פרס סרט הביכורים, פרס השחקן ופרס הצילום ־ 
* פרס המבקרים העצמאיים ופרס חבר השופטים הצעיר ־  פסטיבל ירושלים 

* פרס חביב הקהל ־ פסטיבל 3 היבשות, צרפת  פסטיבל לוקרנו 
 * ג'יאנג'ו   * ורשה   *  AFI  * ירושלים   * * טורונטו  פסטיבלים: לוקרנו 

* דוהוק )עיראק( ועוד. * דאבלין  קליבלנד 
״סרט הביכורים של יונה רוזנקיאר מתפוצץ על המסך בפרץ של יצירתיות, מקוריות 

"סרט בכורה מרשים... מלא   * וחדוות יצירה סוחפת." )נירית אנדרמן, הארץ( 
"רוזנקיאר מתגלה כבמאי עם ראש   * דמיון" )בנימין טוביאס, ידיעות אחרונות( 
מעניין, ובחירות הבימוי שלו לא מפסיקות להפתיע... מלאכת מחשבת קולנועית". 

 "An impressive feature debut"  *  )אבנר שביט, וואלה( 
)ALLAN HUNTER, SCREEN(

25.6 יום ג׳ < 22:00
הצלילה

זי
כנ

ש
א

ד 
וד

ע
ם: 

לו
צי

* לעמוד הפייסבוק של הסרט לטריילר הסרט 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58282&section=1031
https://www.facebook.com/thedivefilm2018/?ref=br_rs
https://www.youtube.com/watch?v=sjPTePReD9I


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

"מרים ומצחיק" )אבנר שביט, וואלה!(

בחורה עם מזלג בעולם
של מרק 21 דקות

תן
דו

ר 
או

ם: 
לו

צי

Best Narrative Short

* לינק לקטע קצרצר מהסרט 
 yotam.knispel@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

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
https://youtu.be/8Aa7l5YEsp0


<< 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
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mikakalderon@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

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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Oritfx@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

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

זהו אחד מסיפורי הסינדרלה המדהימים של השנה האחרונה — סרט תיעודי 
שלא קיבל גורם שידור, נעשה בסיוע קרנות וגיוס המונים, הושלם, זכה בפרסים 

ומאז מופיע בברלין, שדרות, פריז, ירושלים, באר שבע, קלן, דביר, ניו יורק, תל 
אביב, שיקגו, לוחמי הגטאות, מלבורן, רמת הגולן, אבו גוש, לוס אנג'לס, רמת 

הנגב, סידני, עכו, פלורידה, חיפה ועוד ועוד.
דבש שחור, שירת חייו של אברהם סוצקבר מספר על המשורר אברהם 

סוצקבר שנולד לפני מלחה"ע הראשונה, נפטר בתל אביב לפני כעשר שנים, 
נחשב לגדול משוררי היידיש. חייו הם ביטוי דרמטי, אישי, מטלטל להיסטוריה 
המודרנית של העם היהודי במאה העשרים. הטרגדיה של חייו היא שהוא כתב 
בשפה שנמעניה נרצחו ובישראל שבה חי ואותה אהב היידיש דוכאה והוצאה 

אל מחוץ לחוק. הוא נפטר אלמוני. הסרט שנעשה כנגד כל הסיכויים הוקרן 
בבכורה בפסטיבל ירושלים האחרון וזכה בפרס "החוויה היהודית". בפסטיבל 

הסרטים הישראלי בלוס אנג'לס זכה הסרט בפרס אהוב הקהל.
מן הביקורת: ״התקבלות פנטסטית... קולנוע חשוב ומרתק״ )רעיה מורג, הארץ( 

״גבורה אלטרנטיבית של מילים, מחשבה ורוח... פרשנות חתרנית...״ )פרופ' ענר   *
״הסרט מתעלה בעומק הריגשי וברמת   * יצירת מופת״ )אליעז כהן(  ״  * פרמינג'ר( 

איזון וסינתזה מופלאים בין התיעודי, הפיוטי,  ״  * הדיוק שלו...״ )פרופ' דן מרון( 
סרט מופלא, מרגש, מחדש ומטלטל״  ״  * הויזואלי והטקסטואלי״ )פרופ' דב קולקא( 

)סיון הר שפי(
 

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,   * בימוי ותסריט: תומר הימן 
צילום: עדי רייס, תומר   * עריכה: טל רבינר, אלכס חוסיד   * תומר הימן 

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(

יונתן אגסי הציל את חיי
106 דקות
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לקבלת פרטים נוספים על הסרט:   * לאתר הסרט   * לטריילר הסרט 
info@heymannfilms.com / 03-5602701

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


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 — דוד שלי גיבור )52 דקות(

← אמה )15 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
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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: כרמית ספיר ויץ, גליה דרור   * 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
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duki.dror@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט  * לטריילר 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
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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%AA/


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

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

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

לו
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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: נועה   * תסריט: נועה מימן, יעל ליבוביץ'   * בימוי: נועה מימן 
עריכה: יעל ליבוביץ'  * 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


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    




