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פרסי אופיר 2019
 מסלול עלילתי אורך מלא 

 << לוח הקרנות אקדמיה 11.7 → 7.7 
באולם 1, סינמטק תל אביב >>

אישה עובדת )90 דקות(  ←  20:00 7.7 יום א׳ 
מריונטה )94 דקות(  ←  22:00  

קצפת ודובדבנים )92 דקות(  ←  20:00 8.7 יום ב׳ 
נולדתי בירושלים ואני עדיין חי    ←  22:00  

)83 דקות(    

ברזיל אהובתי )92 דקות(  ←  17:00 9.7 יום ג׳ 
מילים נרדפות )123 דקות(  ←  20:00  

תל אביב על האש )95 דקות(  ←  17:00 10.7 יום ד׳ 
שעתו האחרונה של מר קול  ←  20:00   

)88 דקות( אולם 2    

ימים נוראים )122 דקות(  ←  17:00 11.7 יום ה׳ 
מאמי )90 דקות(  ←  20:00  



<< 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 בהקרנה נוספת ביום 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. 

 * * לראיון עם לירון בן שלוש לחצו כאן  לראיון עם מיכל אביעד לחצו כאן 
לראיון עם מנשה נוי לחצו כאן

7.7 יום א׳ < 20:00
אישה עובדת

סרטי יונייטד קינג  מציגים:

סרטה של מיכל אביעד

הבחירה הרשמית
פסטיבל ורשה

פסטיבל בוסאן
הבחירה הרשמית

הבחירה הרשמית
פסטיבל ירושלים

הבחירה הרשמית
פסטיבל טורונטו

עכשיו בקולנוע

אישה עובדת

"מצויין בכל קנה מידה"

לירון בן שלוש
מנשה נוי

אושרי כהן

 סינמטק תל אביב | סינמה סיטי גלילות | סינמה סיטי ראשל"צ | סינמה סיטי ירושלים | סינמה סיטי כ"ס | סינמה סיטי נתניה | YES PLANET איילון | YES PLANET חיפה
 YES PLANET ירושלים | YES PLANET ראשל"צ | YES PLANET ב"ש | HOT CINEMA קריון קרית ביאליק | HOT CINEMA גראנד חיפה | HOT CINEMA כ"ס | HOT CINEMA מודיעין

HOT CINEMA פ"ת | HOT CINEMA אשקלון | HOT CINEMA רחובות | סינמטק הרצליה | מרכז קהילתי נצרת

חץ
טודיו 

ס

"רוצו לראות" 
רון פוגל, אתר סרט


"עובר בענק! וכל מילה נוספת מיותרת"

מרלין וניג, סלונה


"לא להחמיץ"
אלברט גבאי, סינמה אקשן



"סרט חשוב, צפיית חובה!"
אבנר שביט, וואלה!


אורי קליין, הארץ

"משחק מעולה" 
YNET ,שמוליק דובדבני

 נירית אנדרמן, הארץ

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

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 

7.7 יום א׳ < 22:00
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: 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.

8.7 יום ב׳ < 20:00
קצפת ודובדבנים

ט(
סר

ה
ך 

תו
מ

( 
רז

א 
גי

ם: 
לו

צי

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

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

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

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

מתאהבים ורונן נקרע בין כוחות החיים והמוות שסובבים אותו.

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

חיפה 2018
הסרט זמין לצפיה באתר הסטרימינג של האקדמיה

מן
לד

גו
י 

ש
ם: 

לו
צי

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

8.7 יום ב׳ < 22:00
נולדתי בירושלים

ואני עדיין חי 

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


<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

 הקרנות אקדמיה באולם 1
סינמטק תל אביב

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

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

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

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

הקצה לקצה.

9.7 יום ג׳ < 17:00
ברזיל אהובתי

גי
נו

ט
ל 

ח
 ר

ם:
לו

צי

greeninvitations@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

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


<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

 הקרנות אקדמיה באולם 1
סינמטק תל אביב

* תסריט: נדב לפיד, חיים לפיד   * בימוי: נדב לפיד   *  123 דקות 

משחק: טום מרסייה   * הפקה: אסנת הנדלסמן קרן, טליה קלינהנדלר 
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

יואב צעיר ישראלי, נוחת בפריז בתקווה שצרפת והצרפתית יגאלו אותו 
מהשיגעון הישראלי.

זוכה בפרס המבקרים הבינלאומי   * זוכה בפרס דב הזהב — פסטיבל ברלין 2019 
* הבחירה הרישמית פסטיבל שנגחאי  לסרט הטוב ביותר בפסטיבל ברלין 2019 

* הבחירה הרישמית פסטיבל  * הבחירה הרישמית פסטיבל סידני 2019   2019
* הבחירה  * הבחירה הרישמית פסטיבל הונג קונג 2019  איסטנבול 2019 

* הבחירה הרישמית  הרישמית פסטיבל אינדי–ליסבואה 2019 )סרט הנעילה( 
פסטיבל אדינבורו 2019

9.7 יום ג׳ < 20:00
מילים נרדפות

osnat@piefilms.co.il :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58313&section=1031
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58313&section=1031


<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

 הקרנות אקדמיה באולם 1
סינמטק תל אביב

הפקה: אמיר הראל,   * בימוי ותסריט: סאמח זועבי   * 95 דקות 

משחק: קייס נאשף, מאיסה עבד אלהדי  * איילת קייט 
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

סלאם הוא עוזר הפקה בצילומי אופרת סבון ברמאללה. שקר קטן שסלאם 
מספר לאסי, מפקד המחסום שדרכו הוא עובר מדי יום בדרכו לעבודה, מוביל 

לקידומו הפתאומי של סלאם לתפקיד תסריטאי מן השורה. אלא שלסאלם יש 
בעיה אחת קטנה ־ הוא לא יודע לכתוב. כדי שלא יפטרו אותו, סאלם כורת 

ברית חשאית עם אסי, שעוזר לו לכתוב את הסצנות לדמותו של קצין ישראלי 
בסדרה. בתמורה סלאם מביא לאסי חומוס פלסטיני משובח וגם מבטיח 

לסיים את הסדרה בחתונה, כמו שאסי דורש. אלא שסלאם מתקשה לקיים 
את ההבטחה...

10.7 יום ד׳ < 17:00
תל אביב על האש

ת
קו

פ
ה

ה 
מ

 ל
ם:

לו
צי

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58312&section=1031


<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

 הקרנות אקדמיה באולם 2
סינמטק תל אביב

10.7 יום ד׳ < 20:00
שעתו האחרונה של מר קול

הפקה: דורון ערן   * תסריט: יהושוע סובול   * בימוי: דורון ערן   * 88 דקות 

משחק: אוהד שחר  * מפיקים שותפים: איווי טבצ'י, אלעד פליקר   *
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

שעתו האחרונה של מר קול מגולל את השעה האחרונה של עורך הדין מיקי 
קול, טרם כניסתו לבית הכלא וזאת בעקבות תקיפת שופט. הסרט מבוסס על 

מחזהו עטור הפרסים של יהושוע סובול. 

"עורך דין מיקי קול גיבור הסרט, הוא תמצית הקול האנושי הלוחם על קיומו, בעידן בו 
שולט קולם של גורמים רבי עצמה וקולו של ההמון המוסת על ידיהם. עו"ד קול מאמין 
בחובת–אי–ציות לחוקי אוון ובחובת המרי האזרחי כגנד שלטון המחוקק חוקים אלה 

ומצדיק רשע." )יהושוע סובול, מחזאי / תסריטאי(.

"במקום שבני האדם מחושבים או מפוחדים בולעים עוולות ומחניקים חוש צדק 
הקיים בכל אדם, מיקי קול משמיע קול של מחאה, ועושה מעשים של מחאה שאי 

אפשר להתעלם מהם. עו"ד מיקי קול הוא הגיבור שלי." )דורון ערן, במאי / מפיק(.

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58284&section=1031


<< 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.

הקרנה נוספת:
5.7, 10:30, סינמטק ת"א אולם 2

11.7 יום ה׳ < 17:00
ימים נוראים

לן
אי

ל 
ע

 י
ם:

לו
צי

עמוד הפייסבוק של הסרט 
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
https://www.facebook.com/%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%9D-Incitement-1141353932732416/


<< 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 ריאליסטי פואטי, ל"אופרת הרוק מאמי" שהוצגה 
בישראל בשנות השמונים והפכה לקאלט. 17 שירים, בעיבודים חדשים של דודו 

טסה, שהוקלטו "לייב", מספרים את סיפורה הלא יאמן של מאמי, אישה צעירה 
מעיירה בדרום, קופאית קשת יום בתחנת דלק, שפציעתו של אהובה במלחמה 

משנה את חייה.

11.7 יום ה׳ < 20:00
מאמי
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צי

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

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


פרסי אופיר 2019
 מתוך המסלול התיעודי 

 מעל 60 דקות
 << כל סרטי המסלול זמינים לצפייה

באתר הסטרימינג של האקדמיה <<
לרשימת הסרטים המלאה לחצו כאן

← החיים הנסתרים של שייקה אופיר )110 דקות(

← קינג ביבי )87 דקות(

← תמונת חייו )78 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

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

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפייה ישירה

עם פתיחת השבוע הרביעי להצלחה בבתי קולנוע ״לב״ ־ הסרט זמין כעת 
לצפייה בסטרימינג לחברי האקדמיה! 

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. החיים הנסתרים של שייקה אופיר 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 מרגש ורב קסם שיעלה   * ״שווה! לראות גאון בפעולה״ )גידי אורשר, גל״צ( 

״האנציקלופדיה בריטניקה של שייקה   *  )ynet ,בכם חיוך״ )שמוליק דובדבני
״סרט מפואר על אדם מפואר… נהדר   * אופיר. מומלץ!״ )יאיר רוה, רדיו הקצה( 

״סרט מקסים, נהדר, מרתק ונוגע ללב״   * ומרגש״ )איתן וייץ, ״קולנוע בראש צלול״( 
)גורי אלפי, רדיו תל אביב(

החיים הנסתרים של
שייקה אופיר 110 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 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 ולצפיה ישירה
* 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

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 ולצפייה ישירה

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

6.7, סינמטק   * הקרנות ומפגש עם הבמאי יונתן ניר: 5.7, משמר העמק, 21:00 
 ,13.7  * 11.7, לב תל אביב, 19:15   * 7.7, בירגארדן מודיעין, 21:00   * חיפה, 18:30 

14.7, סינמטק חולון )ללא   * 14.7, לב תל אביב, 19:15   * פאבלה משגב, 21:00 
* הכניסה להקרנות בתיאום מראש מפגש עם הבמאי( 

"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
almogurevich@gmail.com
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 

 עד 60 דקות
 << כל סרטי המסלול זמינים לצפייה

באתר הסטרימינג של האקדמיה <<
לרשימת הסרטים המלאה לחצו כאן

← הקרב שלא נגמר )42 דקות(

← השיעור של נינו )50 דקות(

← זונה כמוני )60 דקות(

← חוף המועד )25 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: ענב שנהר, אילנית באומן   * בימוי, תסריט וצילום: איתי רזיאל 
עריכה: יונתן צור

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפייה ישירה

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 ולצפייה ישירה

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
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/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


<< 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 ולצפייה ישירה

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(

 * * שני, 8.7, 18:30  הקרנות נוספות בסינמטק תל אביב: שבת, 6.7, 18:00 
* שבת, 13.7, 18:00 שלישי, 9.7, 17:00 

סינמטק חיפה: ראשון, 7.7, 20:00, בנוכחות הבמאית יעל שחר 
תיאטרון ענבל: שני, 15.7, 20:30 שיחה עם היוצרות. 

סינמטק שדרות: שלישי, 9.7, 21:00
מרכז הנצחה קרית טבעון: שבת, 6.7, 11:30

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 ולצפייה ישירה

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, השתתף בפסטיבל הסטודנטים הבינלאומי 2019, משתתף בפסטיבל 

רואים כנרת, שם יוקרן ב–4.7 בשעה 12:00 בבית גבריאל, מועצה אזורית 
עמק הירדן. הכניסה חופשית

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

Best Documentary Short

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://www.kinneretfestival.com
https://www.kinneretfestival.com
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


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

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׳( אולם 2  ←  20:00    

ימים נוראים )122 דק׳(  ←  17:00 11.7 יום ה׳ 
מאמי )90 דק׳(  ←  20:00    




