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פרסי אופיר 2019
 מסלול עלילתי אורך מלא 

 << לוח הקרנות אקדמיה 4.7 → 30.6 
באולם 1, סינמטק תל אביב >>

הצלילה )92 דקות(  ←  20:00 30.6 יום א׳ 

בשורות טובות )90 דקות(  ←  20:00 1.7 יום ב׳ 
עיניים שלי )112 דקות(  ←  22:00  

אישה עובדת )90 דקות(  ←  17:00 2.7 יום ג׳ 

ימים נוראים )122 דקות(  ←  20:00 3.7 יום ד׳ 

גאולה )102 דקות(  ←  17:00 4.7 יום ה׳ 
הבלתי רשמיים )92 דקות(  ←  20:00  

קצפת ודובדבנים )92 דקות(  ←  22:00  



<< 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. ״סרט הביכורים של יונה רוזנקיאר  * דאבלין  קליבלנד 
מתפוצץ על המסך בפרץ של יצירתיות, מקוריות וחדוות יצירה סוחפת." )נירית 

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

impressive feature debut". הקרנות טרום בכורה: 29.6, 19:15, לב רעננה 
3.7, 19:30, לב דיזנגוף, תל אביב, הכניסה ברכישת כרטיס  *

30.6 יום א׳ < 20:00
הצלילה
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* 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
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?

1.7 יום ב׳ < 20:00
בשורות טובות
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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: סער יוגב, נעמי לבארי   * בימוי ותסריט: ירון שני   * 112 דקות 

משחק: ערן נעים, סתיו אלמגור
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

סרטו החדש של ירון שני )עג'מי( עוקב אחרי רפי "רשי" מלכה, קצין משטרה 
מוערך שחייו נכנסים לסחרור מסוכן כאשר שני נערים מגישים נגדו תלונה 

על הטרדה מינית. בסרט, שערך את בכורתו העולמית בפסטיבל ברלין 2019, 
משתתפים נון–אקטורז שהביאו את עולמם אל המסך על פני עשרה חודשים של 

צילומים כרונולוגים.
 

)ynet ,יצירה תובענית ומסקרנת שעוד נשמע עליה רבות" )שמוליק דובדבני"
"ל׳עיניים שלי׳ יש כוח עצום ותצוגת המשחק מוכיחה שהשחקנים חיו את 

)Variety( "דמויותיהם
"תחקיר מיומן ולופת של גבריות ושל גאווה שהדהים את הקהל" 

)The Upcoming, UK(
)Screen( "שני מגיש סרט שעונד תג של כבוד על האותנטיות האנושית שלו"

1.7 יום ב׳ < 22:00
עיניים שלי
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info@bsheepfilms.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58348&section=1031


<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

 הקרנות אקדמיה באולם 1
סינמטק תל אביב

תסריט: שרון אזולאי, מיכל ויניק,   * בימוי: מיכל אביעד   * 90 דקות 

משחק: לירון בן שלוש,   * הפקה: איילת קייט, אמיר הראל   * מיכל אביעד 
מנשה נוי

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

הסרט אישה עובדת יוקרן בהקרנות אקדמיה נוספות ביום א' 7.7, 20:00, 
וביום ו' 12.7, 16:00. כרטיס להקרנות הסדירות של אישה עובדת בסינמטק תל 
אביב וברשת סינמה סיטי ללא תשלום עם הצגת כרטיס חבר בתוקף ועל בסיס 

מקום פנוי. 
"נפרש כמו מותחן פסיכולוגי, שתוך הידוק לפיתתו לוכד את השתלטותה האיטית 

"סרטה החדש של מיכל   * של הטרדה מינית על חייה של אישה". )ניו יורק טיימס( 
אביעד אמנם עוסק בהטרדה מינית במקום העבודה, אבל בו בזמן הוא משרטט, 

בעשייה קולנועית נבונה, את דיוקנה של אישה בכל רובד של חייה המשפחתיים 
והמקצועיים... אביעד, שחתומה על התסריט של "אישה עובדת" יחד עם מיכל ויניק 

ושרון אייל־אזולאי, משדרת היטב את הדילמה שבה אורנה נתונה." **** )אורי 
"לירון בן שלוש ומנשה נוי מדהימים בתפקידים הראשיים. דניאל   * קליין, הארץ( 

מילר מצלם באופן קלסטרופובי את עולמה של אורנה שנדמית לרגע כלביאה גאה 
ולרגע כאיילה פצועה. סרט שהוא הרבה יותר מסרט. מדובר ביצירת מופת רבת עוצמה 

ומאוד מטרידה." ***** )רון פוגל, סרט(
 * * לראיון עם לירון בן שלוש לחצו כאן  לראיון עם מיכל אביעד לחצו כאן 

לראיון עם מנשה נוי לחצו כאן

2.7 יום ג׳ < 17:00
אישה עובדת
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58340&section=1031
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58340&section=1031
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/.premium-MAGAZINE-1.7375901
https://e.walla.co.il/item/3241695
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5528605,00.html


<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

 הקרנות אקדמיה באולם 1
סינמטק תל אביב

 * תסריט: רון לשם, ירון זילברמן   * בימוי: ירון זילברמן   * 122 דקות 

הפקה: דוד זילבר, שרון הראל, תמר סלע, ירון זילברמן, משה אדרי, רות 
משחק: יהודה נהרי הלוי   * כץ, רון לשם 

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

ימים נוראים הינו מותחן פסיכולוגי העוקב אחר האירועים שהובילו לרצח 
ראש הממשלה יצחק רבין, מנקודת מבטו של הרוצח. הסרט חושף לראשונה 

את מסעו של הרוצח בשנה שקדמה לאסון, דרך הכוחות החזקים שפעלו עליו 
ועודדו אותו, הן במישור הפוליטי והדתי, והן במישור המשפחתי והאישי. זהו 

דיוקן נפשי של מתנקש פוליטי שמבקש לרצוח את הדמוקרטיה, ודיוקן של 
חברה שסועה.

הקרנות נוספות:
28.6, 13:00, לב ת"א אולם 1

5.7, 10:30, סינמטק ת"א אולם 2

11.7, 17:00, סינמטק ת"א אולם 1

3.7 יום ד׳ < 20:00
ימים נוראים
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Sivan@metrocom.co.il :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58347&section=1031
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58347&section=1031


<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

 הקרנות אקדמיה באולם 1
סינמטק תל אביב

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

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

פולקנפליק, אמילי גרנין
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפייה ישירה

ב״ה 
חברי אקדמיה יקרים, כמה מילים על ״גאולה״

מעבר להיותו סרט שאותו אתם תשפטו, הוא היווה ומהווה עבורי כלי 
משמעותי שעוזר לי להיגאל ממקומות שליליים בתוכי.

כמו מנחם הגיבור של הסרט וחברו הקרוב אבי שמוכיח אותו באהבה.
בתהליך העבודה עם חברי יוסי מדמוני מצאתי עין ואוזן ששומעות אותי ולב 

שמרגיש אותי כמו שאבי את מנחם.
מקווה שזה מספיק מסקרן כדי שנפגוש אתכם בהקרנות, תודה 

בועז יהונתן יעקב
הקרנה נוספת: 6.7, מוצ"ש, 20:30, סינמטק הרצליה, סוקולוב 29, 

לשריון מקומות: נא להודיע ליוסי מדמוני: 058-4100670 /   * הרצליה 
ymadmony@bezeqint.net

הסרט עלה לאתר הסטרימינג

4.7 יום ה׳ < 17:00
גאולה
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לטריילר הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58265&section=1031
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58265&section=1031
https://youtu.be/XY5cRm3_C2s


<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

 הקרנות אקדמיה באולם 1
סינמטק תל אביב

 * הפקה: יהונתן פארן   * בימוי ותסריט: אלירן מלכה   *  92 דקות 

משחק: שולי רנד
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

שלושה חברים בירושלים של שנות ה–80 מקימים רשימה מזרחית שתרוץ 
בבחירות לעירייה. אין לכנופיה הזאת הבנה בפוליטיקה, ואין להם כסף. אבל 

יש להם ראש של אנשי רחוב ותשוקה אמיתית לשינוי והם זוכים בכל הקופה. 
ההצלחה המפתיעה של הרשימה מטלטלת אותם ובוחנת את החברות שלהם. 

בהשראת סיפור אמיתי.

4.7 יום ה׳ < 20:00
הבלתי רשמיים

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

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58319&section=1031
https://www.facebook.com/theunorthodoxmovie/
https://www.youtube.com/watch?v=9UlW590F5S4


<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

 הקרנות אקדמיה באולם 1
סינמטק תל אביב

הפקה: גור בנטביץ', רונן שגיא,   * בימוי ותסריט: גור בנטביץ'   * 92 דקות 

משחק: גור בנטביץ', מאיה קניג  * שלמה קרמר 
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

קומדיה קיומית על במאי סרטים חסר מנוח שכל הפחדים שלו מכשלון, מוות 
וחוסר שליטה מתנקזים לליל יציאת סרטו החדש לאקרנים.

עם: גור בנטביץ', דובר קוסאשווילי, מאיה קניג, אלון אבוטבול, הדס בן ארויה, 
צחי גראד, אסתר ראדה, יובל שרף, טינקרבל.

4.7 יום ה׳ < 22:00
קצפת ודובדבנים
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gurumaya@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58325&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(

הגולם

ון
יר

ם 
ת

רו
ם: 

לו
צי

לקבלת פרטים נוספים   * לטריילר הסרט   * לא ייערכו הקרנות נוספות 
לקבלת סקרינר נא לשלוח מייל ל:   *  S8608602@gmail.com :על הסרט

yoavpaz@gmail.com

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

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.

בזמק
)שלושה צעדים למיליון(

ם
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ם:
לו

צי

לקבלת פרטים נוספים על הסרט:  *  לא ייערכו הקרנות נוספות 
meiriy@yahoo.com

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

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

זוכה פרס בפסטיבל מינכן 2018.
מנימוקי השופטים: ״סרט שנצפה בנשימה אחת ומרוקן את כל האוויר מהריאות״.

לראיון עם יוצרת הסרט אושרי זיתוני לחצו כאן

הצפה
23 דקות

ה
נג
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מי

 ז
ם:

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.haaretz.co.il/.premium-1.6716982
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 ולצפייה ישירה

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.

ביום שבת האחרון, בטקס הנעילה, זכה יום רגיל בפרס הסרט הטוב ביותר 
בתחרות הסרט העצמאי הקצר בפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים תל 

אביב. מנימוקי חבר השופטים: ״זהו סרט אמיץ, בוגר ורגיש, אשר מצליח להציג לנו 
את הניואנסים של מחלת נפש מבפנים. הופעות המשחק יוצאות מן הכלל שובות את 

לב הקהל״.
בנוסף זכה הסרט בתחילת חודש יוני בציון לשבח על המשחק הנהדר של 

בת-אל מוסרי, דובר קוסאשווילי וליטל שוורץ בפסטיבל הבינלאומי לסרטים 
ב–Huesca ספרד. 

יום רגיל
20 דקות
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לו

צי

לעמוד הסרט  * לטריילר הסרט 

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 ולצפייה ישירה

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?

הסרט זכה בפרס הסרט הטוב ביותר בפסטיבל סרטי הסטודנטים הבינלאומי 
ת"א 2018. לכתבה בהארץ לחצו כאן.

באותו פסטיבל זכה הסרט גם בציון לשבח מפורום המבקרים.
לראיון בטיים אאוט לחצו כאן

כל הכבוד
25 דקות

לי
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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.haaretz.co.il/gallery/cinema/1.6179127
https://timeout.co.il/%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%9D/
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 ולצפייה ישירה

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
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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(

← פגות תוקף )84 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 ולצפייה ישירה

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, 
"מסע מרתק ורצוף קושיות אתיות" )עינב שיף, ידיעות אחרונות(   * הארץ( 

"לתפוס את יהושע: הסיפור האמיתי על היעלמותו ולכידתו של יהושע   *
"שרשרת הרמזים שהובילה אותי למסע חובק עולם"   *  )MAKO( "אליצור

)שי פוגלמן, הארץ( 

לתפוס את יהושע
80 דקות

תי
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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.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5522585,00.html
https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5522585,00.html
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/docaviv/REVIEW-1.7287797
https://www.mako.co.il/culture-movies/articles/Article-124acc26964fa61027.htm
https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-MAGAZINE-1.7274444
https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-MAGAZINE-1.7274444
https://www.mako.co.il/culture-movies/articles/Article-124acc26964fa61027.htm
https://www.mako.co.il/culture-movies/articles/Article-124acc26964fa61027.htm
https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-MAGAZINE-1.7274444


<< 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 ולצפייה ישירה

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(. 
הקרנה נוספת: 15.7, 18:00, סינמטק חולון, כניסה בהצגת כרטיס חבר.

סיבת המוות
80 דקות
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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 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 

 עד 60 דקות
 << כל סרטי המסלול זמינים לצפייה

באתר הסטרימינג של האקדמיה <<
לרשימת הסרטים המלאה לחצו כאן

← ביחד לבד )52 דקות(

← היה היה ילד )60 דקות(

← הכוכבים של שטרן )58 דקות(

← המראה של השמש )60 דקות(

← הסוד שכולם יודעים )57 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: שלום גודמן   * בימוי ותסריט: מיה טיברמן, כנרת חי גילאור 
צילום: עינב גיאת גודמן  * עריכה: אורי דרדיקמן 

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפייה ישירה

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
52 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


 

<< 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 ולצפייה ישירה

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 
״זהו סרט עדין...   * יפה לכוחו של תא משפחתי חזק" )נתנאל שלומוביץ, הארץ( 
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 

)CINEUROPA Vladan Petkovic פטקוביץ', סיניורופה

הסרט זכה בפרס השופטים וחביב הקהל בדוקאביב 2019

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

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1033
https://cineuropa.org/en/newsdetail/373619/
https://cineuropa.org/en/newsdetail/373619/
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://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 
מוזיקה מקורית: עודד זהבי  * איתי בן עזרא, גד אביטן, רותם אזולאי 

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפייה ישירה

במשך עשר שנים צילמתי בנין אחד בירושלים ברחוב שטרן בו אני מתגורר. 
הבית הראשון שלי בישראל מאז עליתי ממרוקו בגיל 16, בית שהוצע לי לאחר 
פציעתי כחייל בודד בעת שהוריי עדיין חיו במרוקו.... הסרט משקף את הקשר 

המיוחד שפיתחתי לבית זה ולשכנים שלי, והתעצב גם מסיפורים שצמחו 
בבניין, והוא נע במתח מתמיד בין חילוניות להתחרדות מתעצמת. בסרט צצות 
ועולות כל העת שאלות של זהות, השתייכות, הדדיות ובייחוד עולה בחריפות 

סוגיית כוחה של הדת בחברה הירושלמית.
"גד אביטן לא דוגל בנאומים, ואין לו צורך בכך כי מבטו האוהב חוזה בלחישה את 

)MARIA TALANDIER, MIDI LIBRE( ".הצרות הבאות וקרבות
"The film also feels 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." )VLADAN PETKOVIC, CINEUROPA(

חמישי, 11.7, 20:00, תיערך הקרנה בפאב המפלצת )רח' צילה 8 ירושלים(, 
כניסה חינם ובירה למציגים כרטיס חבר בתוקף.

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

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58354&section=1033
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 ולצפייה ישירה

"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(

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 ולצפייה ישירה

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

חי
זר

מ
ן 

יל
א

ם: 
לו

צי

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


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

הצלילה )92 דק׳(  ←  20:00 30.6 יום א׳ 

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    




