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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

← סיבות )20 דקות(

← 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 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 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 ולצפייה ישירה

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( 

 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 ולצפייה ישירה

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 ולצפייה ישירה

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
הסרט זוכה פרס "הבמאי המבטיח" של פסטיבל הסטודנטים 2019

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 

 עד 60 דקות
 << כל סרטי המסלול זמינים לצפייה

באתר הסטרימינג של האקדמיה <<
לרשימת הסרטים המלאה לחצו כאן

← מסיבת פרישה )58 דקות(

← מתנחלת )52 דקות(

← סופיק )48 דקות( 

← רחל אגמון )50 דקות(

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


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

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

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

אסף ארנרייך
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

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

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

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

מסיבת פרישה
58 דקות
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58333&section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58333&section=1033


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

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

הפקה: איריס זכי,   * תסריט: איריס זכי, אורן יניב   * בימוי: איריס זכי 
צילום: אור אזולאי  * עריכה: אורן יניב   * אסנת סרגה 

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

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

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

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

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

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

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

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

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

מתנחלת
52 דקות
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לעמוד הפייסבוק של הסרט  * לטריילר הסרט 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58281&section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58281&section=1033
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/.premium-MAGAZINE-1.6654122
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/.premium-MAGAZINE-1.6654122
https://takriv.net/article/%25D7%259E%25D7%25A6%25D7%259C%25D7%259E%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%259E%25D7%25AA%25D7%25A0%25D7%2597%25D7%259C%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%25A2%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259F-%25D7%259E%25D7%2597%25D7%2595%25D7%2593%25D7%25A9-%25D7%2591%25D7%259E%25D7%2595%25D7%2598%25D7%2599%25D7%2591%25D7%25A6%25D7%2599%25D7%2595%25D7%25AA/
https://takriv.net/article/%25D7%259E%25D7%25A6%25D7%259C%25D7%259E%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%259E%25D7%25AA%25D7%25A0%25D7%2597%25D7%259C%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%25A2%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259F-%25D7%259E%25D7%2597%25D7%2595%25D7%2593%25D7%25A9-%25D7%2591%25D7%259E%25D7%2595%25D7%2598%25D7%2599%25D7%2591%25D7%25A6%25D7%2599%25D7%2595%25D7%25AA/
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/.premium-MAGAZINE-1.6654122
https://www.onlife.co.il/entertainment/television/154356
https://www.onlife.co.il/entertainment/television/154356
https://takriv.net/article/%25D7%259E%25D7%25A6%25D7%259C%25D7%259E%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%259E%25D7%25AA%25D7%25A0%25D7%2597%25D7%259C%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%25A2%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259F-%25D7%259E%25D7%2597%25D7%2595%25D7%2593%25D7%25A9-%25D7%2591%25D7%259E%25D7%2595%25D7%2598%25D7%2599%25D7%2591%25D7%25A6%25D7%2599%25D7%2595%25D7%25AA/
https://www.onlife.co.il/entertainment/television/154356
https://www.onlife.co.il/entertainment/television/154356
https://www.thejc.com/culture/features/2018-year-in-review-arts-1.474385?fbclid=IwAR30ZPOU1tCajaLPIuld-kywRpqbhnbH7sAXvnVwjHyvT5K2UnMyqK_T_WM
https://www.thejc.com/culture/features/2018-year-in-review-arts-1.474385?fbclid=IwAR30ZPOU1tCajaLPIuld-kywRpqbhnbH7sAXvnVwjHyvT5K2UnMyqK_T_WM
https://www.facebook.com/IrisZakiFilms
https://youtu.be/V1-PVyjICSk


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

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

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

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

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

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

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

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

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

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

פוסט טראומה.

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

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


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

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

 * הפקה: אסף אמיר   * בימוי, צילום ותסריט: יאיר אגמון 
עריכה: אריק להב ־ ליבוביץ׳

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

כשהייתי בתיכון התביישתי באמא שלי. היינו במשבר כלכלי רציני, ואמא 
התחילה לעבוד בערבים, כדי להרוויח עוד כסף. היא היתה הולכת לנקות בתים 

של כל מיני צרפתים ואמריקאים עשירים בירושלים. החברים שלי תמיד היו 
שואלים מאיפה אמא שלי מגיעה בשעה כל כך מאוחרת, עם חולצה מיוזעת, עם 

מגב ודלי, ואני הייתי מורח אותם בשקרים. אמא שלי גידלה אותי לבדה, לאבא 
שלי היתה משפחה ענקית במושב בדרום. לכל החברים שלי היו בבית אמא 

ואבא. ואני גדלתי בבית עם אם חד הורית, ואבא שגר בנגב, ונראה כמו סדאם 
חוסיין. ולא רק בזה התביישתי. אמא שלי תמיד היתה הכי קולנית. הכי רועשת. 

הכי מצחיקה. כל האמהות היו כל כך שקטות, מקסימות ומנומסות. אמא שלי 
סיפרה בדיחות גסות. ואני כל הזמן התביישתי. בשנים האחרונות אני מפנים 

את המשמעות של הילדות המאושרת שקיבלתי ואת המלחמה שאמא ניהלה 
עם החיים האלה. כדי שיהיה לי אבא. כדי שיהיה אוכל בבית. כדי שאוכל ללכת 

לחוג כדורסל. ובזה עוסק הסרט שלי. ביכולת להסתכל על כל הדברים שכל 
כך התביישתי בהם, ולהתגאות בהם. ביכולת שלי לאהוב את אמא שלי ־ רחל 

אגמון. לאהוב אותה קומפלט. כי מגיעה לה אהבה.
)אורון שמיר, סריטה(   * )גילי איזיקוביץ, הארץ(   * )אבנר שביט, וואלה( 

רחל אגמון
50 דקות
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לטריילר הרשמי

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58303&section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58303&section=1033
http://srita.net/2017/07/23/jff_2017_6th_report
https://www.haaretz.co.il/gallery/television/guide/1.4282438
http://e.walla.co.il/item/3081641
https://www.youtube.com/watch?v=P_G8Gjqmeew


מסלול עלילתי אורך מלא 
)סה״כ 24(

15 שנה  

אישה עובדת  

בוקר טוב ילד  

בזמק )שלושה צעדים למיליון(  

בלי דם  

ברזיל אהובתי  

בשורות טובות  

גאולה  

הבלתי רשמיים  

הגולם  

היום שאחרי לכתי  

הצלילה  

ימים נוראים  

מאמי  

מוריס  

מילים נרדפות  

מריונטה  

נולדתי בירושלים ואני עדיין חי  

עיניים שלי  

עכו חלומות  

קולות רקע  

קצפת ודובדבנים  

שעתו האחרונה של מר קול  

תל-אביב על האש  

מסלול עלילתי קצר 
)סה״כ 15(

אאוט  

איך לשחות  

אשרי האיש  

בוקר במוזיאון  

בחורה עם מזלג בעולם של מרק  

בשם הבת  

דינה מלול עושה מלחמה  

הינומה  

הצפה  

יום רגיל  

כל הכבוד  

סיבות  

סלסול  

פיגוע  

קריסטי לא תבוא יותר  

פרסי אופיר 2019
במה צפיתי?



מסלול תיעודי מעל 60 דקות 
)סה״כ 11(

אורי זהר חוזר  

אישה של בית  

במדבר דיפטיך תיעודי  

דבש שחור, שירת חייו  
של אברהם סוצקבר

יונתן אגסי הציל את חיי  

לתפוס את יהושע  

סיבת המוות  

פגות תוקף  

קינג ביבי  

החיים הנסתרים של  
שייקה אופיר

תמונת חייו  

מסלול תיעודי עד 60 דקות 
)סה״כ 18(

אב ובנו  

אין אריות בתל אביב  

אלוהים רוצה בית  

אליפלט — דוד שלי גיבור  

אמה  

ביחד לבד  

היה היה ילד  

הכוכבים של שטרן  

המראה של השמש  

הסוד שכולם יודעים  

הקרב שלא נגמר  

השיעור של נינו  

זונה כמוני  

חוף המועד  

מסיבת פרישה  

מתנחלת  

סופיק  

רחל אגמון  

פרסי אופיר 2019
במה צפיתי?




