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צילום :אוהד רומנו

קומדיית אקשן ,פרודיה על המוסד הישראלי .סוכן מוסד מתחרה בסוכנת CIA
על הצלת העולם מארגון טרור .כשמיליונר אמריקני נחטף בירושלים ,מחליט
ה־ CIAשלא לסמוך עוד על ישראל ושולח סוכנת משלו .היחסים בינה לסוכן
המוסד מקבילים ליחסי ישראל־ארה״ב; היא מגיעה עם תקציב ופועלת לפי
הספר ,והוא מחפש קיצורי דרך ולוקח את כל הקרדיט לעצמו .אם ייכשלו
במשימה ,לא יוכל ראש המוסד להדליק משואה ביום העצמאות בשידור חי
בטלוויזיה ,דבר שאסור שיקרה!
״המוסד״ הוא פרויקט נגד כל הסיכויים ,חלום לייצר את הפרודיה העברית
הראשונה על המוסד הישראלי ,פיצוח ישראלי משלנו לז׳אנר ״טיסה נעימה״.
כדי להוכיח שאפשר ,יצרתי סרט קצר שאמנם הפך לסרט פולחן בסינמטקים,
אבל להגיע לתקציב המיוחל היה צריך לחכות יותר מעשור .למפיקים שיקפצו
למים העמוקים( ,או לקפוץ ממסוק במקרה שלנו) .עם קאסט חלומות שהתגייס
במטרה לבצע קומדיה בשיא הרצינות .תוך כדי צילומים ,עריכות והידוקים
אינסופיים ,ביד רועדת הגשנו את העותק הגמור לבתי הקולנוע .כעת ,אחרי
רבע מליון צופים ,אני גאה להזמין אתכם לצפות בסרט ״המוסד״!
צפיה מהנה ונא לצחוק במקומות הנכונים .אלון.
לטריילר של הסרט * טריילר לאתר הרשמי של המוסד *
המוסד בויקיפדיה
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 95דקות * עברית ,אנגלית * בימוי ותסריט :אלון גור אריה * הפקה:
סרטי יונייטד קינג ,דרומהפקות * משה אדרי ,לאון אדרי ,עופר נעים,
אלעד פלג ,חגי ארד ,אבי נשר * משחק :צחי הלוי ,אפרת דור ,טל
פרידמן ,עדי הימלבלוי ,דביר בנדק ,אילן דר ,גילה אלמגור ,שלומי
קוריאט ,עומר דרור ,תומר שרון ,עידו מוסרי ,טל טירנגל ,מיטל דוהן
לרשימת הקרדיטים המלאה

לפרק את האשרים
ל צפי יה ב סרט

צילום :אור וינר

שלושה סיפורים הקשורים לבני משפחת אשר לדורותיהם .בסיפור הראשון,
קשיש הנאבק לקיים הבטחה לאחר  50שנה — להחזיר שעון לנינו של חברו
הטוב שנהרג במלחמה ,אך נתקל בפושע שחומד את השעון .בשני ,אישה
הנלחמת באחיה הדוחקים בה לעזור להם לזייף תעודת דוקטורט לאחותם
הגוססת .ובשלישי ,רבי המתמודד עם הכמיהה להחזיר את אהובתו מאחד
המתפללים הקרובים שלו על ידי חשיפת סוד אישי ואפל ,שאותו מתפלל
התוודא בפניו.

״פריצת השנה! הופעה מלאת ניואנסים קטנים ומפתיעים של מיקי ברקן.
פשוט שימו עליה מצלמה!״ ( * )PRESSBOX.CO.UK״מוזיקה מהפנטת וייחודית
היוצרת אווירה קודרת וילדותית גם יחד ,מהמלחין שמואל שגב״ ()PRFIRE
* ״רוברטו פולאק בתצוגת המשחק הטובה ביותר בקריירה כדמות
הראשית״ (רמי צור) * ״עירית ענבי מתגלה כפצצת אנרגיה״ (PRESSBOX.
 * )CO.UK״עידו מוסרי ממשיך להוכיח שהוא אחד הכישרונות הגדולים
בישראל״ ( * )BIZEUROPE״תסריט ערמומי ודינמי ,בימוי ייחודי״ (רמי צור) *
״סרט מאד מיוחד ועשוי היטב״ ()EPR

לטריילר של הסרט * לקבלת פרטים נוספים על הסרט052-3941973 :
Amir.Ragporker@gmail.com
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 90דקות * עברית ,אנגלית * בימוי ותסריט :אמיר ראג׳פורקר * הפקה:
אמיריקל פרודוקשנס * אמיר ראג׳פורקר ,עמית טל ,עמנואל יומטוב *
משחק :רוברטו פולאק ,מיקי ברקן ,עידו מוסרי ,עירית ענבי
לרשימת הקרדיטים המלאה
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צילום :מידן ארמה

בחורה שברירית נתקלת בבחור ששבר את ליבה בין מדפי הסופר .עכשיו
כשהרחובות ריקים ,מגיפה משתוללת בחוץ והעולם נדם ,האם הם יחמיצו
שוב אחד את השנייה?
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 16דקות * עברית * בימוי ותסריט :הדס בן ארויה * הפקה:
קסטינה תקשורת * צמרת אלכסנדרוני ,איילת אימברמן
לרשימת הקרדיטים המלאה

אנה
ל צפי יה ב סרט

צילוםVova Ivanov :

אנה ,אם חד־הורית בגיל העמידה ,גרה בעיר מתועשת קטנה במזרח אוקראינה
שסועת הקרבות .היא עובדת במפעל לעיבוד בשר ,גרה בדירה מוזנחת
וחולמת על חיים טובים יותר לה ולביתה בת השש־עשרה .אנה ,הנואשת כל־
כך לשינוי ,שומעת פרסומת רדיו מפתה המזמינה נשים להשתתף במסיבה
המאורגנת למען גברים ממדינות זרות המסיירים באוקראינה בחיפוש אחר
אהבה.
״אנה״ השתתף בתחרות הרשמית בפסטיבל קאן כמועמד לדקל הזהב,
הוקרן בפסטיבל טורונטו ומעל ל־ 200פסטיבלים נוספים ברחבי העולם,
וזכה בפרסים רבים .הסרט הוא חלקו השני של פרויקט בינלאומי בן חמישה
פרקים .חלקו הראשון ,אשמינה ,שצולם בנפאל ,זכה בפרס הסרט הטוב
ביותר בפסטיבל ירושלים.

״דרמה מושקעת שמספקת מבט ציני ומשועשע על התופעה העצובה של סחר
בנשים וניצולן  ...המסגרת הזו מכמירת לב ועלובה ,אולם ברנסון מחדיר בה
המון רגעים קומיים ,שמעוררים גיחוך הן בנוגע למפעילות השירות האוקראיניות
והן בנוגע לקליינטים שהגיעו כל הדרך מארצות הברית הרחוקה כדי לחפש
לעצמם אישה״ (אמיר בוגן)YNET ,
לאתר הרשמי של הסרט * לקבלת פרטים נוספים על הסרט:
דקל ברנסון bdekel@gmail.com
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 15דקות * אוקראינית ,אנגלית * בימוי ותסריט :דקל ברנסון *
הפקה :וורדור הפקות * אססה האוס ,פרדוקס האוס ,דקל ברנסון,
אלעד קידן ,דימה קונופלוב ,מרלין מרטון ,אולגב בוששנקו * עריכה:
איגור טרובנוסקי * צילום :ולדימיר איוונוב
לרשימת הקרדיטים המלאה

ברכה
ל צפי יה ב סרט

צילום :בועז יהונתן יעקב

בשיא תקופת הקורונה ,ברכה (בת-אל מוסרי) מוצאת את עצמה משוטטת
באמצע הלילה ,עם מזרן על ראשה ,ברחובות בת ים הריקים .שבורה ועייפה,
ברכה מגיעה לדלת אמה ,ניצי (אורנה בנאי) ,שמופתעת לגלות אותה על מפתן
ביתה — בזמן סגר .האם החרדתית מתקשה לקבל את ברכה הביתה ,ובלילה
ארוך ,הזוי ומייגע הן נגררות לויכוח שמציף משקעים מן העבר — ומעיר את
כל השכנים .בסופו ,ברכה מוצאת את עצמה במקום הכי נמוך ,פגוע וחשוף
מול משפחתה וקהל שכונת ילדותה.
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 13דקות * עברית * בימוי :מיקי טריאסט ,אהרון גבע * תסריט:
בת-אל מוסרי * הפקה :קסטינה תקשורת * צמרת אלכסנדרוני,
איילת אימברמן
לרשימת הקרדיטים המלאה

הגבר האחרון
ל צפי יה ב סרט

צילום :גל רומבק

בין החזרה הגנרלית לתחרות הגדולה שלה ,תמר ,סטודנטית למשחק ,מחליטה
לצאת למסע לילי בו לראשונה תתעמת עם שני הגברים השולטים בחייה;
תאורן בית הספר איתו היא מנהלת רומן סודי ,ואבא שלה שמפצה בכסף על
חוסר הנוכחות שלו בחייה .המרדף המסחרר אחר תשומת הלב של השניים
מגיע לשיאו בבוקר החשוב של תמר.

לקבלת פרטים נוספים על הסרט:
עומר בן דודbendavid.omer@gmail.com | 050-2913372 :
בר אליקיםb.elyakim@gmail.com | 054-5800887 :
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 28דקות * עברית * בימוי :בר אליקים ,מאיה קסל * תסריט:
בר אליקים * הפקה :עומר בן דוד ,בר אליקים
לרשימת הקרדיטים המלאה

טיקטוקים
ל צפי יה ב סרט

צילום :אסף קורמן

אמא מנסה לצלם סרטון טיק טוק כדי לשלוח לסבתא שבבית החולים .בזמן
שהיא מנס לגרום לילדים לשתף איתה פעולה ,תוך שמירה על שגרה בבית
מבולגן בלב הסגר ,מצבה של הסבתא הולך ומדרדר.
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 10דקות * עברית * בימוי :אסף קורמן * תסריט :אסף קורמן,
לירון בן שלוש * הפקה :קסטינה תקשורת * צמרת אלכסנדרוני,
איילת אימברמן
לרשימת הקרדיטים המלאה

מסלול תיעודי מעל  60דקות
 21יום ולילה
אורון ירדן ,קץ התמימות
איש החרב :גבריאל מוקד
גולדה
תר
ס ֶּ
דֶער־נ ִ ְ

←
←
←
←
←

הנביא כהנא
הרצח בקולנוע צפון
לאה צמל ,עורכת דין
להאיר את יוסי
מאה אחוז

הדברים הקטנים

מאיר אריאל — שיר כאב

החבר דב

מקום מפלט

 21יום ולילה
ל צפי יה ב סרט

צילום :משטרת ישראל

 21ימי המעצר והחקירה של אישה בדואית החשודה ברצח בנה.
גופה של פעוט נמצאה במעמקי באר מים בישוב בדואי בנגב .אמו נעצרה ביום
האירוע כחשודה ברצח .במהלך  21ימי מעצרה וחקירתה מנצלים השוטרים
את כל חולשותיה כדי לגרום לה להודות בפשע .בסרט נעשה שימוש נרחב
בחומרי ארכיון משטרתיים ובטכניקות שחזור מקוריות ,וכך הוא מגולל את
סיפורה המבעית של אישה בדואית מסורתית.
״מותחן חקירה קשה מנשוא .הטכניקות הקולנועיות של הסרט יצירתיות
לפחות כמו אלה של חוקרי משטרת ישראל.״ (אורון שמיר ,הארץ) * ״סרט
חשוב ואפקטיבי .סיפור מחריד על אשה מוחלשת מול כוח מוחלט .כתב
אישום חריף גנד המשטרה.״ (נתנאל שמולביץ ,הארץ) * ״סרט מפתיע,
החושף סיפור מזעזע שקרה בחברה הבדואית ,ומחזיר לאישה הבדואית את
האנושיות שניטלה ממנה ,כנראה על לא עוול בכפה״( .עינת אולבייר ,מעריב)
* ״השלמת הסיפור באמצעים אמנותיים ,עשירים בדמיון ,מסייעים למותחן
להתמלא באימה ופחד .התחושה חזקה ומטלטלת .וגנר מתגלה בשיא עוצמותיה
הנשיות והאמנותיות.״ (מרלין וניג ,סלונה) * ״סרט מתח ,מלא טוויסטים״
(הדס רגולסקי ,און לייף) * ״סרט חכם ועדין שמצליח לתסכל ולתגמל את
הצופה בו זמנית.״ (ד״ר אוהד לנדסן * )doctalk ,״הסרט קרע את ליבי.״
(גואל פינטו ,כאן תרבות) * ״סרט תנכי .חזק ,מטלטל ,ועצוב .עשוי נהדר.
חומרי משטרה .צילום חזק .קורע לב.״ (יגאל סרנה) * ״אני ממליצה מקרב לב
על סרטה המטלטל של זהר וגנר  21יום ולילה.״ (בירנית גורן ,זמן ישראל) *
״סרט טוב וחשוב ,הכולל טכניקות סיפור אינטליגנטיות״ (דורון ברוש ,מעריב)
* ״סיפור מרתק וטורד מנוחה״ (עינב שיף ,ידיעות אחרונות) * ״סיפור אנושי
שובר לב״ (ליסה פרץ ,כאן תרבות)
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 65דקות * ערבית ,עברית * בימוי :זהר וגנר * תסריט :זהר וגנר,
טל רבינר * הפקה :זהר וגנר * צילום :עמיקם שילה ,עפרי מרגלית,
שי פוגלמן ,משטרת ישראל * עריכה :טל רבינר ,וזהר וגנר
לרשימת הקרדיטים המלאה

אורון ירדן ,קץ התמימות
ל צפי יה ב סרט

צילום :שמואל רחמני

הסרט יעסוק בפרשת החטיפה הראשונה של ילד בישראל־ הילד אורון ירדן
ז״ל .סיפורו של אורון ,התרחש בשנות ה 80והיכה בתדהמה מדינה שלמה.
הילד תושב שכונת היוקרה ״סביון״ יצא את ביתו ולא שב אליו .צוותי חקירה
מיוחדים שהוקמו כדי למצוא אותו ניהלו דיאלוג ארוך עם החוטף צבי גור,
בימים הראשונים לחטיפה ההנחה היתה כי הילד בין החיים וניתן להשיבו,
אולם חרף הדיאלוג עם החוטף ולמרות ששולם לו סכום הכופר שדרש בעד
החזרת הילד ,הוא רצח אותו ,לקח את דמי הכופר וברח .לאחר תהליך ארוך
של חקירה מורכבת הוא נתפס ונכלא.

פרסי אופיר  ← 2020מסלול תיעודי מעל  60דקות

 102דקות * עברית * בימוי :הדר קליימן צדוק ,תמנע גולדשטין חטב
* תסריט :שרון אלוביק ,הדר קליימן צדוק ,תמנע גולדשטין חטב *
הפקה :דנה כהן הפקות * דנה כהן * צילום :אורי אקרמן * עריכה:
שרון אלוביק
לרשימת הקרדיטים המלאה

איש החרב :גבריאל מוקד
ל צפי יה ב סרט

צילום :שלומית כרמלי

פורטרט תיעודי של גבריאל מוקד ,עורך השירה המיתולוגי שטלטל את
הממסד הספרותי הישראלי המאובן .כשעלה לארץ מוורשה לאחר מלחמת
העולם השנייה ,למד במהירות את כללי הדקדוק העברי וכבר בימי התיכון
החל להוציא כתב עת לספרות .האיש שאחראי לפרסומם הראשון של רבים
מיוצרי דור המדינה ,הוא פרופסור לפילוסופיה ,אישיות צבעונית ומלאת חיים,
האיש הרע של עולם הספרות והשירה העברית .היום הוא בן  .85מאחוריו
כבר שישה עשורים שבהם הוא מוציא לאור את כתב העת ״עכשיו״ ,אך אין
לו שום כוונה לפרוש.
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 65דקות * עברית * בימוי :שלומית כרמלי ,רפאל כרמלי * תסריט:
רפאל כרמלי ,שלומית כרמלי * הפקה :שלומית כרמלי * צילום:
רפאל כרמלי ,שלומית כרמלי * עריכה :שלומית כרמלי
לרשימת הקרדיטים המלאה

גולדה
ל צפי יה ב סרט

צילום :לוי דוד ,לעמ

חודשים ספורים לפני מותה העניקה גולדה מאיר ראיון לטלוויזיה הישראלית.
בתום צילומי הראיון המשיך צוות האולפן להקליט ,ותיעד שיחה אישית וכנה
שמעולם לא שודרה .כשהיא מדליקה סיגריה אחרי סיגריה ,דיברה גולדה
בפתיחות על האירועים שעיצבו את כהונתה כראש ממשלה — מלחמת
ההתשה ,מחאת הפנתרים השחורים ,ימי הכיבוש הראשונים ומלחמת יום
הכיפורים .בקטעי ארכיון נדירים ובעדויות של תומכיה ומתנגדיה ,מגולל הסרט
את סיפור כהונתה של האישה הראשונה והיחידה שהנהיגה את ישראל ובוחן
כיצד הפכה מ״אם האומה״ ל״אם כל חטאת״.
״דיוקן מרהיב וסוחף .חמישה כוכבים.״ (יונתן גת ,כאן)
״כתוב היטב ומבויים נפלא״ (נדב מנוחין ,וואלה)
לקריאת מאמר הדעה של ראובן אברג׳ל ב״הארץ״

לצפייה בטריילר הרשמי * לקבלת פרטים נוספים על הסרט:
udi@udivsagi.com | 054-8357227
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 88דקות * עברית ,אנגלית * בימוי ותסריט :אודי ניר ,שגיא בורנשטיין,
שני רוזנס * הפקה :אודי ושגיא הפקות * אודי ניר ,שגיא בורנשטיין *
צילום :איתן חתוכה * עריכה :שגיא בורנשטיין
לרשימת הקרדיטים המלאה

תר
ס ֶּ
ֶדער־נ ִ ְ
ל צפי יה ב סרט

צילום :גמא שבתאי

״דער־נִסְ ּ ֶתר״ ,כך קראה קולין שבתאי לבית בו חלמה להקים משפחה מאושרת.
ֶ
עם המשורר אהר ֹן שבתאי ילדה שישה ילדים ,יחד גידלו אותם בבית ירושלמי
מוקף ברושים ,עד שהכל נהרס בגירושין .לאורך עשרים שנה ,בנם תיעד
את המתרחש.

פרסי אופיר  ← 2020מסלול תיעודי מעל  60דקות

 87דקות * עברית * בימוי ותסריט :נהר שבתאי * הפקה :דרומהפקות
* אלעד פלג ,חגי ארד * צילום :נהר שבתאי * עריכה :נהר שבתאי
לרשימת הקרדיטים המלאה

מסלול תיעודי עד  60דקות
אנדרגראונד בלט
ארץ עיר
בחזרה לצ׳רנובי ל

←
←
←

גשם בעינים
האברך מהחיזבאללה

לשחק חולשה
לשמור בבטן
מאה מיליון צפיות

←

הדווקאים
החוף הנפרד

חתונה הפוכה

מיוחדת במינה
מסורבות

←

עוד לא אבדה

העומר

פתח את הפה

ונזכור את כולם?

תמונת ניצחון

חיים רגילים

אנדרגראונד בלט
ל צפי יה ב סרט

צילום :איציק פורטל

סטודיו לבלט מתחת למושבים של אוהדי בית״ר בטדי .התקרה רועדת ,מבודד
מהכדורגל ,מירושלים .פלנטה אחרת .בלט וכדורגל שילוב סוריאליסטי .שניהם
נוגעים בתשוקות הראשוניות של האדם .תשוקה היא הבסיס של הסטודיו של
נדיה .כך הכדורגל מעל .המיקום המשותף פחות מוזר כשאתה מזהה הדמיון.
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 53דקות * עברית /רוסית * בימוי :לינה צ׳פלין * תסריט :לינה צ׳פלין,
ברכה זיסמן כהן * הפקה :דניאלה רייס רזון * צילום :איציק פורטל *
עריכה :ברכה זיסמן כהן
לרשימת הקרדיטים המלאה

ארץ עיר
ל צפי יה ב סרט

צילום :רן מנדלסון

ילדי משפחת אסיין נקרעו מחייהם בישראל ומצאו עצמם במציאות אכזרית
בניגריה ,שם היטלטלו בדרכים חסרי כל .היחידה שעבדה והחזיקה בקושי את
המשפחה היא אסתר ,הבת הבכורה .הסטטוס של אסתר השתנה כשקיבלה
אישור חד פעמי לחזור לישראל לבדה .כעת ברור לה שהיא חייבת להציל את
בני משפחתה ולהחזיר אותם הביתה.

לאתר הרשמי של הסרט * לקבלת פרטים נוספים על הסרט:
יקי אילון 054-5665502
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 55דקות * עברית ואנגלית * בימוי :יקי אילון * תסריט :יקי אילון,
נוהר חסין * הפקה :אילון הפקות * יקי אילון * צילום :רן מנדלסון *
עריכה :נוהר חסין
לרשימת הקרדיטים המלאה

בחזרה לצ׳רנוביל
ל צפי יה ב סרט

צילום :הארכיון הלאומי של אוקראינה

כ־ 1608אנשים החיים בישראל מוכרים כמנטרלי האסון הגרעיני בצ׳רנוביל.
הם אלה שהיו אחראים על תיקון נזקי התאונה .בזכותם ,נעצרה פליטת
הקרינה שאיימה לזהם את אירופה כולה .אחרי יותר מ־ 30שנה ,הם חוזרים אל
המקום ששינה את חייהם לעד .הסרט מתייחד באופן אינטימי עם סיפוריהם
ובאמצעות פסיפס של חוויות ,המסופרות מנקודות מבט שונות ,משחזר את
תמונת האסון הטכנולוגית הגדולה בתולדות האנושות.
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 52דקות * עברית ,רוסית * בימוי :רומן שומונוב * תסריט:
סימון שכטר ,יובל חיימוביץ׳ זוסר * הפקה :מטאפור * רונן מכליס בלזם
* צילום :רונן קרוק * עריכה :רומן שומונוב
לרשימת הקרדיטים המלאה

האברך מהחיזבאללה
ל צפי יה ב סרט

צילום :חיים סיני

איברהים יאסין נולד בכפר קטן בלבנון ,ונועד ללכת בדרכו של אביו ולהיות
איש אדמה ורועה צאן ,אבל החיים זימנו לו גורל אחר .כשעלילת חייו מסתבכת
ומתהפכת עליו ,הוא מתקשה לשאת בעול ומבקש את מותו .אך בדיוק
כשנדמה שכאן מסתיים הסיפור ,מתחיל סיפור חדש שנשמע כמו עלילת
מתח בדיונית ,הממקמת את יאסין במרכזן של פעולות חשאיות ,מהנועזות
והמסוכנות שביצעה ישראל בשנות השמונים והתשעים בלבנון .כששוב
רועדת הקרקע מתחת לרגליו ,הוא נאלץ להתחיל הכל מחדש.
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 59דקות * עברית * בימוי :איתמר חן * תסריט :איתמר חן ,שרון יעיש
* הפקה :גם סרטים * יואב רועה ,אורית זמיר * צילום :רן אביעד *
עריכה :שרון יעיש
לרשימת הקרדיטים המלאה

החוף הנפרד
ל צפי יה ב סרט

צילום :ענבל בצר

רק חצי שעת נסיעה מפרידה בין בני ברק החרדית לחוף הים בתל אביב ,אך
במושגי הצניעות והטהרה מדובר באלפי שנות אור .ובכל זאת במרכז בועת
החילוניות ,במפרץ קטנטן ,בשכנות לחוף הקהילה הגאה ,מתקיים החוף הנפרד.
החוף היחידי בעולם אשר מפריד בין גברים לנשים ,ואליו ״בורחות״ ׳חבורת
האמיצות׳ בראשותה של הרבנית רביץ .החבורה הן חרדיות מבני ברק אשר
מוצאות בחוף עצמאות ,חופש ומפלט מחייהן הקשים .עד שיום אחד מנסים
הרבנים לסגור להם את גן העדן הפרטי שלהן .מה יעשו החברות האמיצות?
האם יילחמו ברבנים או ייכנעו לחוקים שלהם?
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 60דקות * עברית ,יידיש ,אנגלית * בימוי ותסריט :קרין קיינר *
הפקה :דוק .סרטים לוי זיני ,אבישי פרץ ,קרין קיינר פילמס * צילום:
קרין קיינר ,עינב גיאת גודמן ,טל מור ,רועי פרג׳ ,ינון סלוצקי * עריכה:
יעל ליבוביץ ,אריק להב ליבוביץ
לרשימת הקרדיטים המלאה

עיצוב :איל זקין

