פרסי אופיר
 2020ניוזלטר

#03

מסלול עלילתי אורך מלא
אובססיה

המתים של יפו

אויבת יקרה שלי

הנה אנחנו

אחד בלב

הצגת הקולנוע האחרונה בבוקרשט ←

אל תחכי לי

הרפתקה בשחקים

אלוהי הפסנתר

ויהי בוקר

אסיה

ככה את אוהבת

אפריקה

לפרק את האשרים

בוטיק פריז

←

דגים גם טובעים
הדחקה

מחילה
מיראז׳

←

עכביש ברשת

הלילה הזה

פרימו ושבתי

המוסד

שאיפה לחיים

המחשמלים

שתיים

←

בוטיק פריז
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צילום :חיליק מיכאלי

לואיז ,עו״ד יהודיה ,מגיעה מפריז לסגור עסקת נדל״ן חשובה בירושלים.
נטע ,נהגת לשעת צרה וגיבורה ערמומית משוק מחנה יהודה ,מוצאת בלואיז
הזדמנות כלכלית לפתח את מלון חלומותיה.כאשר השתיים מבקרות בעיר
העתיקה של ירושלים ,הן מגלות קשר סודי בין נערה אורתודוקסית וגבר
נוצרי אשר מתקשרים ביניהם דרך פתקים המוחבאים בכותל המערבי .בנסיון
לפתור את המסתורין ,לואיז ונטע עוקבות אחרי הזוג המוזר דרך הסמטאות
הצרות של העיר .קומדיה של טעויות בלב העיר הקסומה ,ירושלים ,וסיפור
על חברות בין שתי נשים בנקודה קריטית של חייהן.

פרסי אופיר  ← 2020מסלול עלילתי אורך מלא

 82דקות * אנגלית ,עברית וצרפתית * בימוי :מרקו כרמל * תסריט:
פאולה זימרמן טרגובניק ,אורית בינדרמן * הפקה :אפיקים מאוחדים
סרטים הפקה ושיווק * חיליק מיכאלי ,אברהם פרחי ,משה אדרי,
ליאון אדרי * משחק :אנחל בונני ,נלי תגר ,מוריס כהן ,בת-אל מוסרי
לרשימת הקרדיטים המלאה

הדחקה
ל צפי יה ב סרט

צילום :תום גולדווסר

כרוניקה של הדחקה הוא מותחן פסיכולוגי המספר את סיפורו של רפי ,מדען
בחברת תרופות ,המוזעק לאסוף את אשתו עדי מבית חולים לאחר שעברה
אונס קשה .כשהם מגיעים הביתה עדי מסתגרת בחדר האמבטיה ורפי יורד
לנשום אוויר .כשהוא חוזר ,הוא מגלה שאשתו נעלמה ויוצא למסע חיפושים
אחריה .תוך כדי החיפושים רפי מגלה צדדים שלא הכיר באשתו ,ומבין שכדי
למצוא אותה הוא יצטרך לפתור את התעלומה שעדי הייתה אובססיבית לגביה.

לטריילר הסרט

פרסי אופיר  ← 2020מסלול עלילתי אורך מלא

 89דקות * עברית * בימוי :דוד יכין * תסריט :דוד יכין ,אלכס גולקו
* הפקה :דוד יכין * משחק :בועז קונפורטי ,דנה ידלין ,שלום כורם,
יובל שלומוביץ׳ ,אפרת וכטל ,גליה סודרי ,טטיאנה מחלינובסקי
לרשימת הקרדיטים המלאה

הצגת הקולנוע
האחרונה בבוקרשט
ל צפי יה ב סרט

צילוםTAZFILM :

בוקרשט  .1941הצגת הקולנוע האחרונה שרואה אליהו בן ה־ 10בבית הקולנוע
של אביו נקטעת .אביו נרצח מול עיניו ע״י שכנו הפשיסטי המנהיג את הפורעים
הרומנים .אליהו שורד את טבח יהודי רומניה .הענשת הרוצחים הופכת
למהות חייו .אבל רומניה של אחרי המלחמה מתעלמת מאחריותה .אליהו
עולה ארצה ומגלה שגם בישראל של שנות ה־ ,50אין רצון לעסוק בעבר אלא
בבניית מדינה חדשה בלבד .בזמן שירותו בצה״ל נודע לו שרוצח אביו ,שכנו
מבוקרשט ,לוחם כעת בלגיון הזרים הצרפתי בוייטנאם .אליהו עורק ויוצא
למסע ארוך חובק עולם במרדף אחרי אמת צדק ונקמה

פרסי אופיר  ← 2020מסלול עלילתי אורך מלא

 79דקות * עברית ,רומנית ,גרמנית ,צרפתית * בימוי :לודי בוקן *
תסריט :לודי בוקן ,עדי שובל * הפקה :טאזפילם הפקות בע״מ *
אודי ירושלמי * מפיקים שותפים :אלכס אוסמולובסקי ,מיכאל קטריך *
משחק :ג׳וליה לוי-בוקן ,איתן ענר ,תמר קיינן
לרשימת הקרדיטים המלאה

מחילה
ל צפי יה ב סרט

צילום :לאל אוטניק

הימים ימי עשרת ימי תשובה .המקום ,עיירה בדרום ,בישובי העוטף ,בזמן
מתיחות בין נפילה לנפילה .שאול חוזר הביתה מהכלא לבית מפורק ,אשתו
וביתו מתקשות להתמודד עם החזרה .ניסן ,חוזר בתשובה ,שמרגיש אחראי
למצב של שאול ומשפחתו מבין שלא יוכל להמשיך בחייו אם לא יתקן את
העוול שגרם לשאול ויקבל מחילה על מעשיו.
בחירה רשמית של פסטיבל פאלם ספרינגס היוקרתי.
הסרט הנמכר ביותר בקולנוע הישראלי ב־ 3השנים האחרונות ובין הסרטים
הנמכרים בעשור עם מעל  400,000כרטיסים!
״יש אלוהים ,הלהיט החדש של יוצרי מכתוב מרומם רוח״ (אבנר שביט)

לטריילר הסרט

פרסי אופיר  ← 2020מסלול עלילתי אורך מלא

 102דקות * עברית * בימוי ותסריט :חנן סביון ,גיא עמיר * הפקה:
פירמה פילמס * אדר שפרן ,רוני אברמובסקי ,משה אדרי * משחק:
חנן סביון ,גיא עמיר ,נעה קולר ,אלון אבוטבול ,ליאל אלקון בן דוד,
שירי מימון ,צחי הלוי
לרשימת הקרדיטים המלאה
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משק בית
ל צפי יה ב סרט

צילום :שי גולדמן

התפרצות מגפת הקורונה מעמידה את ע׳ ,חוקר שב״כ ותיק ,בסיטואציה לא
פשוטה .עבודתו באגף סיכול טרור מוקפאת והוא עובר לעבוד מהבית ולעקוב
אחר מכשירי הטלפון של חשודים בהפרת הבידוד .במסגרת תפקידו החדש
הוא נאלץ להתמודד עם נישואיו המתוחים ,התינוק שלא ישן ,ועם ישראל
שהנחיות משרד הבריאות לא בהכרח מדברות אליו .לילה אחד הוא עולה על
שיחה שעשויה להציל את נישואיו.

פרסי אופיר  ← 2020מסלול עלילתי קצר

 16דקות * עברית * בימוי ותסריט :שירלי מושיוף * הפקה:
קסטינה תקשורת * צמרת אלכסנדרוני ,איילת אימברמן
לרשימת הקרדיטים המלאה

נא להתנהג בהתאם
ל צפי יה ב סרט

צילום :בועז יהונתן יעקב

זוכת ״האח הגדול 2020״ תקוה גדעון יוצאת מבית האח אחרי שלושה חודשי
בידוד וניתוק אל העולם החיצון בתקווה לחגוג את זכייתה ,את הכסף ואת
הפרסום שהרוויחה — אבל מסתבר שהעולם אינו אותו עולם שהכירה .בזמן
שהייתה בתכנית פרצה מגיפה עולמית .זה ״קורונה טיים״ בייבי .בחוץ אין קהל,
אין אנשים ,המשפחה שלה לא באה ,אף אחד לא מחבק או אפילו מתקרב
אליה .מחוץ לאולפנים מחכה לה נהג מונית בשם מוריס (שולי רנד) שאמור
לקחת אותה מנווה אילן הביתה בליל הניצחון .הנסיעה מתחילה ברגל שמאל
ובמשך כל הדרך מוריס מלמד אותה על ה״עולם החדש״.

פרסי אופיר  ← 2020מסלול עלילתי קצר

 29דקות * עברית ,ערבית * בימוי ותסריט :מאור זגורי * הפקה:
קסטינה תקשורת * איילת אימברמן ,צמרת אלכסנדרוני
לרשימת הקרדיטים המלאה

נעורים
ל צפי יה ב סרט

צילום :עומר וייס

מערכת יחסים שובבה ומוזרה מתפתחת בין אור ,בחורה בת  30שמתניידת
בכיסא גלגלים לאחר תאונה ,לבין שיר הפיזיותרפיסט החדש של הקיבוץ .מגע
ידיו מעורר בה חלקים רדומים ומכניס רוח של תשוקה ,לבית אימה הקטן שבו
היא משתקמת כבר שנה.
זה סיפור על חיפוש נשיות מחדש בתוך נכות וכנראה זה הסיפור שלי.
הסרט הוא חלק מה־ Official Selectionשל פסטיבל קאן 2020
 Cinefondationויוקרן שם בסתיו הקרוב .לדף של הסרט באתר של
פסטיבל קאן ←
בפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים בתל אביב הוא יתחרה השנה במסגרת
התחרות הבינלאומית.
הסרט הופק בשיתוף קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ובתמיכת המועצה
הישראלית לקולנוע – משרד התרבות והספורט ,ובתמיכת קרן בלבטניק.

לקבלת פרטים נוספים על הסרט:
שי-לי עטריshayleeatary@gmail.com / 054-8095105 :
יהב וינר ,מפיק הסרטyahavw@gmail.com / 050-8929002 :
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 30דקות * עברית * תסריט ובימוי :שי-לי עטרי * שחקנים:
שי-לי עטרי ,יגאל ברנר ,ריטה שוקרון צרפתי * צילום ועיצוב תמונה:
עומר וייס * עריכה :נעה גוטסמן * הפקה :יהב וינר * מפיקת פרה
פרודקשן :אלי מקרוב * עיצוב פסקול :רותם דרור * עוזר בימאית:
יהב וינר
לרשימת הקרדיטים המלאה

סתמי
ל צפי יה ב סרט

צילום :טליה (טוליק) גלאון

רוני בת ה־ ,12המתמודדת עם תסמונת טורט ,מתקשה לקבל את הטיקים
הממררים את חייה .רוני מושעית מבית הספר לאחר תקרית אלימה .כשהיא
לבד בבית ,היא מחליטה לעשות צעד קיצוני כדי לשים סוף לטיקים שלה
אחת ולתמיד.
הסרט הוא פרי יצירתן של נועה אהרוני מאור ושל בתה ,אופיר מאור ,שמגלמת
את הגיבורה .השתיים יצאו למסע משותף ,אינטימי ומרגש כדי לחשוף תופעה
לא מספיק מדוברת.

פרסי אופיר  ← 2020מסלול עלילתי קצר

 16דקות * עברית * בימוי ותסריט :נועה אהרוני * הפקה:
שמונה יזמות תוכן והפקות בע״מ * דפנה דננברג ,אבירם אברהם
לרשימת הקרדיטים המלאה

עין לבנה

 סער מזרחי:צילום

 ← מסלול עלילתי קצר2020 פרסי אופיר

ל צפי יה ב סרט

MINA : תומר שושן * הפקה: דקות * עברית * בימוי ותסריט21
: קובי מזרחי * שחקנים, * שירה הוכמןFilms KM Productions
*  נין חזן: סער מזרחי * עיצוב פסקול: דוויט טקלאב * צלם,דניאל גד
 יוספי שלמה:מוזיקה מקורית
בתמיכת קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה
לרשימת הקרדיטים המלאה
 המסע הנואש.אדם מוצא את אופניו שנגנבו ומסתבר שעתה הם שייכים לזר
.להחזרתם מתחלף בניסיון להישאר אנושי
:רשימת פסטיבלים וזכיות
Haifa International Film Festival, Short Film Competition, Israel
2019 — Best Short Film Award * SXSW Film Festival, Narrative
Short Competition, USA 2020 — Best Narrative Short Jury Award *
The Galway Film Fleadh, Ireland 2020 — Best Short Fiction Film
Award * Lighthouse International Film Festival, USA 2020 — Best
Short Film Award * Krakow Film Festival, International Short Film
Competition, Poland 2020 * Vienna Shorts, Special Program ״Fair
Enough?״, Austria 2020 * Palm Springs International ShortFest,
USA 2020 * Heartland — Indy shorts International Film Festival,
USA 2020 * Psarokokalo International Short Film Festival, Greece
2020 * Bengaluru International Short Film Festival, India 2020 *
Motovun Film festival, Croatia 2020

מסלול תיעודי מעל  60דקות
 21יום ולילה

הנביא כהנא

אורון ירדן ,קץ התמימות

לאה צמל ,עורכת דין

איש החרב :גבריאל מוקד

להאיר את יוסי

גולדה

מאה אחוז

תר
ס ֶּ
דֶער־נ ִ ְ

מאיר אריאל — שיר כאב

הדברים הקטנים

מקום מפלט

החבר דב

רצח בקולנוע צפון

←
←
←
←

לאה צמל ,עורכת דין
ל צפי יה ב סרט

צילום :פיליפ בלאיש

לאה צמל מגינה על פלסטינים :מפמיניסטיות לפונדמנטליסטים ,ממפגינים
בלתי אלימים ללוחמים חמושים .כעורכת דין ישראלית שמייצגת אסירים
פוליטיים זה כבר חמישה עשורים ,במאבקה הבלתי נלאה למען צדק ,צמל
לעולם לא עומדת מנגד ותמיד עומדת על שלה.

A textured nonfiction character study of complicated״
) (VAREITY״heroism
"מדויק ומרתק" (הארץ) *
("Intimate, powerful... Expertly directed" (LA TIMES
הוקרן בהקרנת בכורה בפסטיבל סאנדנס * זוכה דוקאביב  * 2019זוכה
ה״אוסקר האסייתי״ ( * )APSAזוכה פרס הפורום הדוקומנטרי בישראל *
מועמד בשורט־ליסט לאוסקר האמריקאי

פרסי אופיר  ← 2020מסלול תיעודי מעל  60דקות

 108דקות * בימוי :רחל לאה ג׳ונס ,פיליפ בלאיש * תסריט :רחל לאה
ג׳ונס * הפקה :פיליפ בלאיש ,רחל לאה ג׳ונס * צילום :פיליפ בלאיש *
עריכה :יעל ביטון
לרשימת הקרדיטים המלאה

להאיר את יוסי
ל צפי יה ב סרט

צילום :יעקב אגור

 13שנים אחרי מותו חוזר אלינו יוסי בנאי להדרן אחרון .ממואר קולנועי
שמורכב מקטעי ארכיון מתוך סרטים ,הצגות ,מופעי בידור ושירה ותוכניות
רדיו שהגיש .מילדותו ועד מותו ,את היומן האישי מוביל בנאי בקולו בלבד,
ששב אלינו כדי להאיר את יוסי.
חברות וחברי האקדמיה היקרים,
הסרט שלנו הוצג לראשונה לפני שנה .מי היה מאמין שנמצא את עצמנו בימים
כל כך מוזרים ועצובים .במבט לאחור ובמרחק שנראה כאילו לפני עידנים,
אנחנו מביטים בדמותו של יוסי בנאי ומבינים עוד יותר עד כמה הוא חסר.
דווקא בתקופה כזאת היה טוב אם היה לנו יוסי .אחרי ארבע מאות הקרנות
ברחבי הארץ ,הגיע הוירוס שהושיב את כולנו בבית ורוקן את האולמות .עבדנו
על הסרט שלנו מתוך אהבה אמיתית לאיש ,אבל גם מתוך געגוע לישראל
אחרת .קולו השפוי עדיין מהדהד בחברה הישראלית ובתוכנו .אנחנו מקווים
שכל אחת ואחד יצפה בסרט וימצא ביצירתנו את אותם הדברים.
תודה ,מוריס ,קובי ושאולי

לאתר הרשמי של הסרט * לדף הפייסבוק של הסרט
לקבלת פרטים נוספים על הסרט:
benmayor.farag@gmail.com / 03-6583996

פרסי אופיר  ← 2020מסלול תיעודי מעל  60דקות

 72דקות * עברית * בימוי :מוריס בן-מיור ,קובי פרג׳ * תסריט:
מוריס בן-מיור ,קובי פרג׳ ,שאולי מלמד * הפקה :בן-מיור &
פרג׳ סטודיו לסרטים * עריכה :מוריס בן-מיור ,שאולי מלמד *
תחקיר :שיר הלנה רוזן
לרשימת הקרדיטים המלאה

מאה אחוז
ל צפי יה ב סרט

צילום :רונן זרצקי

בכפר הדרוזי בית ג׳אן נרשמים שיאי הזכאות לבגרות בישראל ואולי בעולם
כולו .התיכון שבעבר רק  12%מתלמידיו סיימו עם בגרות ,הגיע ל־ .100%עכשיו
כל תלמיד מסיים עם בגרות .בעזרתו של המורה ג׳לאל ,הסרט ניכנס אל תוך
הכפר ,אל הבתים והכיתות ואל תוך חיי התלמידים ,ג׳לאל שכילד נזרק מבית
הספר ,לוקח את הסרט קדימה ,צעד אחר צעד לאורך שנת הלימודים ,דרך
הקשיים והתלבטויות אל עבר המאה אחוז.

"סרטם של יעל קיפר ורונן זרצקי ,׳מאה אחוז׳ ,עטוף כמעין אגדה מקומית.
אבל באגדה היפה הזאת של בית ג'אן מסתמנות לא מעט נקודות חיכוך שמאיימות
על שלמותה ,והסדקים בקירות ובתקרת בית הספר ,שממנה דולף גשם בחורף,
הם מטאפורה מדויקת לכך( ".חמישה כוכבים — שני ליטמן ,הארץ)
"׳מאה אחוז׳ הסרט על בית ג'אן הוא פנינה דוקומנטרית .בזמנו עשה ניקולאס
פיליברט את הסרט ׳פעלים למתחילים׳ אבל לדעתי הסרט על בית ג'אן מרתק
יותר ונותן מטריה רחבה יותר של החיים( ".אילנה צור ,מייסדת דוקאביב)

לטריילר הסרט

פרסי אופיר  ← 2020מסלול תיעודי מעל  60דקות

 78דקות * ערבית ,עברית * בימוי ותסריט :יעל קיפר ,רונן זרצקי *
הפקה :יעל קיפר ,רונן זרצקי * צילום :רונן זרצקי * עריכה :תור בן מיור
לרשימת הקרדיטים המלאה

מאיר אריאל — שיר כאב
ל צפי יה ב סרט

צילום :רפי גולדמן

סרט תיעודי על חייו ,יצירתו ואישיותו של מאיר אריאל ,כפי שמעולם לא
נחשפו .הסרט ,שמתחיל ומסתיים במחלקה הפנימית בבית החולים בימיו
האחרונים של מאיר אריאל ,סוקר את גלגוליו מלאי התהפוכות של אחד
היוצרים הכי משפיעים במוזיקה ובתרבות הישראלית — ומספק מבט חדש,
מקורי ואינטימי על האירועים שעיצבו את חייו .כל תחנה חושפת תקופה בחייו
של מאיר אריאל ואת הגלגולים השונים שעבר :מ״הצנחן המזמר״ ל״בוב דילן
הישראלי״ ,מזמר חינני ואהוד לאדם מושמץ ונרדף — ומיוצר שולי בחייו ללב
הקונצנזוס לאחר מותו.

״קולאז׳ של קולות ,שירים ואנקדוטות ,שיש בו קסם רב ויעורר הנאה ודאית
בקרב כל אוהביו הרבים של אריאל ...״ (נדב מנוחין ,וואלה) * ״מעניין,
מספק ומשאיר לצופים טעם של עוד ,גורם להם לרצות לקרוא את שיריו
המיוחדים ולנסות לפענח שאלות פתוחות שנותרו בנוגע לסיפורו של
אריאל.״ (נמרוד שובל ,סרט)

לטריילר הסרט

פרסי אופיר  ← 2020מסלול תיעודי מעל  60דקות

 89דקות * עברית * בימוי :אליאב לילטי * תסריט :תומר שריג
* הפקה :עלמה הפקות * אריק ברנשטיין * עריכה :אור לי -טל,
אליאב לילטי
לרשימת הקרדיטים המלאה

מסלול תיעודי עד  60דקות
אנדרגראונד בלט

חתונה הפוכה

ארץ עיר

לשחק חולשה

בחזרה לצ׳רנוביל

לשמור בבטן

גשם בעינים

מאה מיליון צפיות

האברך מהחיזבאללה

מיוחדת במינה

הדווקאים

מסורבות

החוף הנפרד

עוד לא אבדה

העומר

פתח את הפה

ונזכור את כולם?

תמונת ניצחון

חיים רגילים

←
←
←
←

לשחק חולשה
ל צפי יה ב סרט

צילום :רועי קיזרמן

נעמי פולני נאלצה לחוות את פחדיה הגדולים ביותר פעמיים .פעם כשחקנית
המגלמת תפקיד ובפעם השנייה לבדה בביתה .בדיאלוג מתמיד עם המצלמה
היא משתפת את תחושותיה לקראת סוף החיים ,כאשר לראשונה בחייה היא
נאלצת להתמודד עם סלידתה מלהיראות ולהרגיש חלשה .סרט פיוטי על
הניצחון הבלתי נמנע של הגוף על הרוח.

פרסי אופיר  ← 2020מסלול תיעודי עד  60דקות

 10דקות * עברית * בימוי ותסריט :מעיין שורץ * הפקה :מעיין שורץ *
צילום :רועי קיזרמן ,מעיין שורץ * עריכה :יותם קניספל
לרשימת הקרדיטים המלאה

לשמור בבטן
ל צפי יה ב סרט

צילום :עומר מסינגר

חן רותם ,מוזיקאית ויוצרת ,חולמת להיות אם פונדקאית .ביחד עם בן זוגה,
עומר יפמן ,ושני ילדיהם הקטנים הם יוצאים כמשפחה למסע הפונדקאות,
לאחר שהם מגלים כי זוג חברים שלהם מחפש פונדקאית .הקרבה בין שני
הזוגות ,ההיכרות המוקדמת והחברות יעמדו שוב ושוב למבחן במהלך ההיריון
המורכב .זהו סרט המלווה תהליך פונדקאות ,אך למעשה מפרק ומגדיר את
מושג הנתינה והזוגיות .הוא נוגע בסוגיות חברתיות ואתיות ומפגיש את
הצופה עם אנשים פשוטים שבחרו לעשות מעשה גדול מהחיים.
דבר היוצרים:
לשמור בבטן הוא סיפור על מסע חיים.
אשה מול אשה ,רחם מול רחם וחברות שלא בטוח שתשרוד.
במשך ארבע שנים החזקנו מצלמה בינינו .לא פעם המצלמה היא זו שהחזיקה
אותנו .יצאנו לדרך אופטימיים ומלאי כוונות טובות והלכנו כמשפחה אחרי
החלום של חן להיות פונדקאית.
זה התחיל טוב ,קצת הסתבך בדרך והפתיע בעוצמות שלא צפינו.
אתם מוזמנים לצפות בסרט ולהיסחף איתנו דרך כל הרגעים ששמרנו בבטן.

לאתר הרשמי של הסרט *
לקבלת פרטים נוספים על הסרטinfo@hypermedia.co.il :

פרסי אופיר  ← 2020מסלול תיעודי עד  60דקות

 60דקות * עברית * בימוי ותסריט :חן רותם ,עומר יפמן * הפקה:
היפרמדיה * ארי דוידוביץ * צילום :עומר יפמן ,חן רותם * עריכה:
אייל צרפתי
לרשימת הקרדיטים המלאה

מאה מיליון צפיות
ל צפי יה ב סרט

צילום :שם

קומדיה דוקומנטרית שצוללת אל מאחורי הקלעים של יוטיוב .אל הצד האפל
של העולם הויראלי .מה גרם ליוטיובר אקטיביסט להיכנס עם אקדח למשרדי
יוטיוב ,לירות בעובדים ,ואז להתאבד? המסע של איתמר רוז ,יוצר סרטונים
סאטיריים פוליטיים ויוטיובר כושל ,מתחיל בכלל מרצון פשוט .לפצח את סוד
הקסם של הסרטונים הכי ויראליים ביוטיוב ,ואז לעשות את זה בעצמו — להגיע
ל־ 100מיליון צפיות .רוז לוקח אותנו למסע פרוע בעקבות האבולוציה של
יוטיוב .מהאגדות הויראליות ,אל תעשיית היוטיוברים והדרך שבה האלגוריתם
דוחק ביוצרים ,ועד לצנזורה פוליטית ומחיקת מיליוני סרטונים ,שמובילים
לפיצוץ ולטרגדיה.
) (LE MONDE״A PARTICULARLY POWERFUL DOCUMENTARY״ *

״ 100מיליון צפיות מציע פיצוח מרתק של אחד ממחוללי התרבות הגדולים
של זמננו״( .נירית אנדרמן ,הארץ) * ״מאה מיליון צפיות הוא מסע אישי
המתחמק מדידקטיות וצדקנות...יש בו רגעים מצחיקים מאוד ופרועים,
אבל גם מהלך ברור של התפכחות ושל הבנה שהממתקים הטכנולוגיים הם
בבחינת מלכודת דבש ,שבקצה שלה יושב עכביש עם אינטרסים מעורפלים״
(שני ליטמן ,הארץ)

לטריילר של הסרט * לטעימה מהסרטונים הסאטיריים־
פוליטיים של איתמר רוז * לקבלת פרטים נוספים על הסרט:
itamarrose@gmail.com / 0524207345

פרסי אופיר  ← 2020מסלול תיעודי עד  60דקות

 58דקות * אנגלית ,עברית * בימוי ותסריט :איתמר רוז * הפקה:
איתמר רוז ,טל ברדה ,נועם פנחס * צילום :אבנר שחף ,תומר סלוצקי *
עריכה :איתי אוניק ,ירון ליבנה
לרשימת הקרדיטים המלאה

מיוחדת במינה
ל צפי יה ב סרט

צילום :נחום מוכיח

גילי בסון נולדה בגוף הלא נכון .לאחר תקופה ארוכה בה ניסתה להבין מהי
זהותה ,החליטה לבצע את הצעד הגורלי .אלא שגם לאחר מכן נכונו לה
התמודדויות ,הן במישור האישי והן במקצועי .הסרט עוקב אחריה בהמשך
מסע החיפוש שלה ,בדרך להבנה מלאה של איך תוכל לממש את עצמה
בחיים .מושגים שלרוב האנשים אולי ברורים ,כמו הגדרה עצמית ,תחומי
עניין ופעילות ,והגשמה עצמית ,כולל בחיים האישיים ,עוברים אצלה בחינה
מחדש .זהו מסע אישי־אינטימי אמיץ עם הרבה תובנות.

פרסי אופיר  ← 2020מסלול תיעודי עד  60דקות

 52דקות * עברית * בימוי ותסריט :נחום מוכיח * הפקה :נחום מוכיח *
צילום :נחום מוכיח * עריכה :שייקה גרינברג
לרשימת הקרדיטים המלאה

עיצוב :איל זקין

