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צילום :ויקטור בראון

צילום :יואב קוש

צילום :ירון שרף

אובססיה

אויבת יקרה שלי

אחד בלב

 75דקות * עברית * בימוי ותסריט :ויקטור בראון *
הפקה :דונקישוק פרודקשיין * אלון ניומן ,ויקטור בראון,
דוד לוי ,מיכאל טרבס * משחק :ג׳וש שגיא ,הילה פרידמן,
אנה אנוש קריווסקי ,שי רפאל
לרשימת הקרדיטים המלאה

 100דקות * עברית ,ערבית * הפקה בימוי ותסריט :ציפי
טרופה * הפקה :ציפי טרופה * משחק :אדיב ספדי ,עדי גילת,
חנאן חילו ,ישראל גוריון ,ירין ברגיתה ,רומי נדבורני
לרשימת הקרדיטים המלאה

 90דקות * עברית * בימוי ותסריט :טליה לביא * הפקה:
ספירו סרטים * איתן מנצורי ,יהונתן דובק * משחק :רן דנקר,
אביגיל הררי ,מאיר סויסה ,אלישע בנאי ,אורלי זילברשץ,
יעל פולמן
לרשימת הקרדיטים המלאה

״אובססיה״ סרט דרמה קומי המתאר מציאות עכשווית בעידן הקורונה.
ג׳וש שומר בבניין משרדים ובמאי קולנוע ,והילה שחקנית החולמת
להיכנס להריון גרים בדירה משותפת בתל אביב ונאלצים לארח את
שי ואנה בביתם עקב בעיות כלכליות בעידן הקורונה .ג׳וש לחוץ לסיים
את הסרט ״בטהובן״ ,שי ,מוזיקאי לא היה בקשר רב עם אחותו הילה.
המצב הלחוץ מביא את כולם להתמודד עם סגירת חשבונות מעבר
ולהתמודד עם אתגר לא קטן ,לגור ביחד בדירה קטנה במרכז תל אביב.
המצב יוצר סיטואציות מרתקות ,מותחות ומצחיקות ...עד שיום בהיר
אחד ,ג׳וש מגיע להחלטה גורלית...

מאיה ואליס נפגשו בסטודיו לבלט באבו טור כשהן היו בנות  .14הן
חיבבו אחת את השניה מהרגע הראשון .שתיהן אוהבות שירה ,לשתיהן
חלומות גדולים לעתיד .למרות שאבא של מאיה מגלה לה שאליס
ערביה ,החברות ביניהן מתהדקת .אחרי שנתיים אליס נאלצת לוותר
על אהבת נעוריה ולהתחתן עם איברהים ,איתו היא עוברת לגור בפריז.
עשרים וחמש שנה מאוחר יותר אליס חוזרת .הן מחדשות את החברות
ביניהן ,למרות התנגדות הסביבה ולמרות הניסיון לגייס את אליס
לארגון טרור .האם החברות ביניהן תשרוד? זהו סיפור דרמטי על סודות,
אהבה ובגידה.

דרמה קומית המתרחשת לאורך לילה אחד בירושלים.
חתן וכלה מגיעים אחרי החתונה לסוויטה מפוארת בבית מלון ,שיכורים,
נרגשים ועייפים .אבל במקום לחגוג או לנוח הם מתחילים לריב .ליל
הכלולות שהיה אמור להיות מתוק ורומנטי הופך למסע סהרורי ברחבי
העיר ,שמפגיש את בני הזוג עם אהבות קודמות ,לבטים מודחקים וחיי
הרווקות שהותירו מאחוריהם.
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צילום :נטי לוי

צילום :מידן ארמה

צילום :דניאלה נוביץ׳

אל תחכי לי

אלוהי הפסנתר

אסיה

 88דקות * עברית * בימוי :דני רייספלד ,רועי גלוסקא
* תסריט :דני רייספלד ,הילה מור רייספלד * הפקה:
סרטי יונייטד קינג * משה אדרי ,עופר נעים ,לאון אדרי *
משחק :עומר חזן ,טיילור מלכוב ,רז מזרחי ,עינת שרוף
לרשימת הקרדיטים המלאה

 80דקות * עברית * בימוי ותסריט :איתי טל * הפקה :איתי טל,
שני אגוזין * משחק :נעמה פרייס ,זאב שמשוני ,לאורה ריבלין
לרשימת הקרדיטים המלאה

 90דקות * עברית ,רוסית * בימוי ותסריט :רותי פרי-בר *
הפקה :גם סרטים * יואב רועה ,אורית זמיר * משחק :אלונה
איב ,שירה האס ,תמיר מולא
לרשימת הקרדיטים המלאה

בהשראת אירועים אמיתיים .אמצע שנות ה־ 90בפרדס כץ.
מתן ( )16עובר עם משפחתו לשכונת העוני פרדס כץ מרעננה לאחר
שאביו פשט את הרגל .מתן ,״הילד הטוב״ מוצא את עצמו נרדף ,מוכה
ומושפל עד שציון ,עבריין מהשכונה ,פורש על מתן את חסותו ומגן
עליו .מתן מוצא את עצמו קרוע בין הרצון לשרוד על ידי ביצוע משימות
אפלות עבור עבור ציון שמנצל את מראו התמים והנקי ,לבין היצר
לעשות את הדבר המוסרי ,הנכון .הדבר מקבל משנה תוקף כשמתן
צריך להגן לא רק על עצמו אלא גם על משפחתו וחברתו החדשה ,עדן.
הבחירות של מתן יובילו אותו לטרגדיה של חייו ,לאירוע המחולל של
עולם הפשע הישראלי של שנות ה־.90

מאז שענת זוכרת את עצמה ,אין בעיניה כלי נאצל יותר מהפסנתר
והלחנת יצירה היא פסגת השאיפות ,אך היא מעולם לא הצליחה לעמוד
בסטנדרטים המוסיקליים הגבוהים של אביה .את תקוותיה להצלחה
היא תולה בעובר שברחמה ,אך התינוק נולד חירש .ענת לא מוותרת,
ונוקטת באמצעים קיצוניים כדי להופכו למלחין שייחלה לו .כשהפסנתרן
שגידלה לא סר למרותו של הסב ,תהילתו כבר אינה מובטחת .בפעם
הראשונה בחייה תיאלץ ענת להתעמת עם אביה.

אסיה ( )35וויקה ( )17הן אם ובת החיות את חייהן זו לצד זו ,קרובות אך
רחוקות .אסיה ,שהפכה לאם בגיל צעיר מדי ,מתקשה להבין ולקבל את
ויקה המתבגרת .אסיה מעדיפה להתמקד בעבודתה כאחות בעוד ויקה
מבלה את רוב זמנה בסקייטפארק עם חבריה .כאשר מצבה הבריאותי
של ויקה הולך ומתדרדר ,אסיה מבינה כי עליה לנסות ולהיות האמא
שויקה כה זקוקה לה .מצבה של ויקה הופך להזדמנות עבור השתיים,
לגלות זו את זו מחדש.
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צילום :עדי מוזס

צילום :חיליק מיכאלי

צילום :ארטיום גיז

אפריקה

בוטיק פריז

דגים גם טובעים

 82דקות * עברית * בימוי ותסריט :אורן גרנר * הפקה:
פילם הרבור * איתי עקירב * משחק :מאיר גרנר ,מיה גרנר,
גלעד אראל ,אלון אראל
לרשימת הקרדיטים המלאה

 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

 85דקות * עברית ,רוסית * בימוי :רוברט יון ואנטון צ׳יקישב *
תסריט :רוברט יון * הפקה :יונווקר * ,רוברט יון ודוד יונייב *
משחק :רוברט יון ,נטלי ליסר חסן ,משה מלכא ,הלני דגן
לרשימת הקרדיטים המלאה

מאיר ,פנסיונר בן  ,68מהנדס במקצועו ,מגלה שתכנון החגיגה השנתית
של הישוב הקהילתי בו הוא חי ,מטלה שהוא מילא במסירות מזה
שלושים שנה ,הועברה למישהו אחר .מאיר מתקשה להתמודד עם
אובדן הרלוונטיות שלו ,ויוצא למאבק שקט בניסיון להחזיר את תחושת
החיוניות לחייו.

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.

רומן הנשוי מחדרה מובטל .נשלח מלשכת התעסוקה לעבודות ייצור,
חומק מחמיו הרואה בו נטל וכישלון כיוון ש״אינו פורה״ ומפגש אקראי
עם שתי דמויות במפעל אליו רומן נשלח לעבוד שהופכת פולשנית עם
התפתחות העלילה .בקריאה מורכבת יותר ,זהו סיפור על גבר הנכשל
ב״תפקידיו״ המסורתיים ,כמפרנס וכמוליד .אבל הוא מוצא לעצמו מפלט
בעולמות הדמיוניים שהוא בונה לעצמו ובורח פנימה לעולמו ומתנתק.
הגיבור מתוחכם הרבה יותר ומציע אלטרנטיבה שתהפוך את תביעות
הסביבה לרעשי רקע בלבד .ממשיך לכתוב את סיפורו ולשלוח אותו
שוב ושוב להוצאות לאור.
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צילום :תום גולדווסר

צילום :קטיה בורונדין

צילום :אוהד רומנו

הדחקה

הלילה הזה

המוסד

 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

 85דקות * עברית ,ערבית ,אנגלית * בימוי :נדב שירמן *
תסריט :בני ברבש ,עוזי וייל * הפקה :אסתי יעקב-מקלברג,
נתי דינר ,חיים מקלברג ,משה אדרי ,חזי בצלאל ,יגאל מוגרבי
* משחק :שאדי מרעי ,שירה קדם קצנלנבוגן ,תומר מחלוף,
אפרת בוימולד
לרשימת הקרדיטים המלאה

 95דקות * עברית ,אנגלית * בימוי ותסריט :אלון גור אריה *
הפקה :סרטי יונייטד קינג * משה אדרי ,לאון אדרי ,עופר נעים,
אלעד פלג ,חגי ארד ,אבי נשר * משחק :צחי הלוי ,אפרת דור,
טל פרידמן ,עדי הימלבלוי
לרשימת הקרדיטים המלאה

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.

אפריל  ,1980ערב חג הפסח .חוליה של החזית הערבית לשחרור פלסטין
חודרת לקיבוץ משגב עם .המחבלים מתבצרים באחד מבתי הילדים,
ומחזיקים בפעוטות ובאחד מחברי הקיבוץ כבני ערובה למטרת מיקוח
ושחרור אסירים .מותחן דרמטי ועוצר נשימה ,המגולל את אירועי הלילה
הזה מנקודות מבט שונות.

קומדיית אקשן ,פרודיה על המוסד הישראלי .סוכן מוסד מתחרה
בסוכנת  CIAעל 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!.
הסרט כולל הומור מטורף ,פעלולים ,שחקנים ,דיאלוגים ,ובסוף כתוב
מי עשה אותו.
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צילום :ורד אדיר

צילום :יורם מילו

צילום :שי גולדמן

המחשמלים

המתים של יפו

הנה אנחנו

 90דקות * עברית ,אנגלית * בימוי :בועז ארמוני * תסריט:
שראל פיטרמן ,שיר ראובן ,צביקה נתן * הפקה :סרטי בורקס
וסושי ,גרין פרודקשנס * צביקה נתן ,גל גרינשפן ,רועי קורלנד
* משחק :צביקה נתן ,יגאל עדיקא ,תמרה קלינגון
לרשימת הקרדיטים המלאה

 97דקות * עברית ,ערבית ,אנגלית * בימוי :רם לוי * תסריט:
גלעד עברון ז״ל ,עלא חליחל * מבוסס על הסיפור ״המתים
של יפו״ מאת גלעד עברון * הפקה :לילה סרטים * איתי
תמיר * מפיקים שותפים :טוני קופטי ,עמי ליבנה ,יאיר רוטלוי,
ליגד רוטלוי ,ציפורה לוי ,גבריאלה גוטמן ,דן ברנע ,רם לוי
* משחק :יוסוף אבו ורדה ,רובה בילאל עספור ,סלים דאו,
אלון דהן ,מאיה פלם ,מייסא דאו
לרשימת הקרדיטים המלאה

 93דקות * עברית * בימוי :ניר ברגמן * תסריט :דנה אידיסיס
* הפקה :ספירו סרטים * איתן מנצורי ,יהונתן דובק * משחק:
שי אביבי ,נועם אימבר ,סמדר וולפמן ,אפרת בן צור
לרשימת הקרדיטים המלאה

להקת ״המחשמלים״ הגיחה בשנת  1984עם להיט שאף אחד לא זוכר.
מאז היא מתברברת בדרך לכבוש את העולם 30 .שנה אחרי ,הלהקה
מקרטעת בין חלטורות לוועדי עובדים ובתי אבות .הסולן ,מיקי תבל,
עדיין בטוח שהוא כוכב .הוא מנהל אורח חיים של רוקר בן  ,20חי מהיד
לפה וחולם ׳לעשות את זה׳ באמריקה .מיקי לא מפסיק לפשל ולאכזב
את חברי הלהקה ,את אשתו בנפרד ואת בתו החיילת .אבל בדיוק
כשלכולם נמאס ממנו לגמרי ,מגיעה הזדמנות מפתיעה וחד פעמית,
שיכולה להעניק ל״מחשמלים״ את הקמבק המיוחל ולהחזיר אותם
לתודעה בגדול.

שלושה ילדים שאביהם בכלא ,מוברחים מן הגדה לביתם של ריטה
וג׳ורג הגרים ביפו .באותה עת ,מצטלם ביפו סרט בריטי שעלילתו
מתרחשת בתקופת המנדט .שני האירועים משתלבים זה בזה והופכים
את עולמם של בני הזוג.

אהרון מקדיש את חייו לטיפול בבנו אורי .השניים חייהם יחד בשלווה
ובהרמוניה ,רחוקים מהעולם האמיתי .אבל אורי הוא אוטיסט וכעת,
כמתבגר צעיר ,ייתכן שהגיע לגיל שבו כדאי שיעבור לגור בבית לאנשים
עם צרכים דומים לשלו .בדרכם למוסד ,אהרון מבין שאורי אינו מוכן
לפרידה והשניים יוצאים למסע בריחה ברחבי הארץ ,מסע שישנה את
חיי שניהם.
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צילוםTAZFILM :

צילום :עופר ינוב

 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
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

צילום :שי גולדמן

הצגת הקולנוע
האחרונה בבוקרשט

הרפתקה בשחקים

ויהי בוקר

 100דקות * עברית * בימוי :ליאור חפץ * תסריט :ליאור חפץ
* הפקה :אפיקים מאוחדים * אברהם פרחי ,חיליק מיכאלי,
תמי ליאון ,לאון אדרי ,משה אדרי ,יוני כהן * משחק:
אמיר טסלר ,הילה נתנזון ,אריה צ׳רנר ,ריקי בליך
לרשימת הקרדיטים המלאה

 105דקות * עברית ,ערבית * בימוי ותסריט :ערן קולירין *
הפקה :דורי מדיה פארן ,פילמס דה פואסון * יהונתן פארן,
נדב פלטי ,תמי מוזס בורוביץ ,קרן מיכאל ,רענן גרשוני,
יעל פוגל ,נטלי וולה * משחק :אלכס בכרי ,סלים דאו,
ג׳ונה סולימאן ,איהב סלאמה ,איזבל רמדאן * מבוסס על ספרו
של סייד קשוע
לרשימת הקרדיטים המלאה

יותם ונועה ,נער ונערה חובבי תעופה בני  ,13מוצאים בבית קברות
למטוסים גרוטאה של ״מסרשמיט״ — מטוס הקרב הראשון של חיל
האוויר .יחד עם מוריס ,זקן ערירי שהיה טייס קרב בשנות החמישים,
הם מחליטים לשפץ את המטוס ההיסטורי ולהטיס אותו במפגן יום
העצמאות כנגד כל הסיכויים .לא רק שעומדים בפניהם שלל קשיים
טכניים ,דרישות הלימודים ותחילתה של אהבת נעורים ,הם צריכים
להתגבר גם על התנגדות ההורים ,אח קנאי ומטוס ה״ספיטפייר השחור״
המפורסם — שלא מוכן שהמסרשמיט הוותיק יגנוב לו את ההצגה.
האם הם יצליחו לגעת בשמיים?

בדיוק כשחשב שמצא את מקומו בחיים נאלץ סמי ,אזרח ערבי ישראלי
להתמודד עם זהותו ושיוכו הלאומי כאשר מבלי סיבה נראית לעין מכותר
ומוקף חומה הכפר בו גדל .ויהי בוקר הוא סרט על ״מצב המצור״ ,מצור
שהוא חיצוני ובאותה העת פנימי .סגר נפשו הפרטית של אדם אחד
שבנה חומת הגנה סביב לבו וכיצד הולכת חומה זו ומתפרקת כאשר
חומה אמיתית ממנה נבנית סביב כפר הולדתו.
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צילום :איתן ריקליס

צילום :אור וינר

צילום :לאל אוטניק

ככה את אוהבת

לפרק את האשרים

מחילה

 96דקות * עברית * בימוי :לימור שמילה * תסריט:
שרון אייל־אזולאי * הפקה :אפיקים מאוחדים סרטים *
חיליק מיכאלי ,אברהם פרחי ,משה אדרי ,לאון אדרי * משחק:
יקיר פורטל ,הילה וידור ,תום אבני ,פלורנס בלוך
לרשימת הקרדיטים המלאה

 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

 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

כשתמרה יולדת את בתה הבכורה ,השינוי מערער את האיזון בחייה והיא
נכנסת למערכת יחסים של כוח ושליטה מול בעלה .ככל שהיחסים ביניהם
הופכים תובעניים יותר ,תמרה מרגשיה שהיא מאבדת את האינטימיות
והרוך ונקרעת בין תפקידיה השונים .היא מלכה ,שכלואה בארמונה.

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.

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.
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צילום :דויד בן ארי

צילום :ריצ׳רד ואן אוסטרהוט

צילום :רמי צלקה

מיראז׳

עכביש ברשת

פרימו ושבתי

 83דקות * עברית * בימוי ותסריט :דויד בן ארי * הפקה:
פאזל מדיה * דויד בן ארי * משחק :ליאור מילר ,מושיקו סרור,
קים חן ,ויקטור סבג ,מושיק כהן ,נמרוד ברגמן
לרשימת הקרדיטים המלאה

 113דקות * אנגלית ,עברית ,ערבית ,פלמית * בימוי:
ערן ריקליס * תסריט :גדעון מרון ,עמנואל נקש * הפקה:
טופיה תקשורת ,סרטי יונייטד קינג ,ערן ריקליס הפקות *
מיכאל שרפשטיין ,משה אדרי ,לאון אדרי ,ערן ריקליס ,אייל אדרי
* משחק :איתי טיראן ,איציק כהן
לרשימת הקרדיטים המלאה

 83דקות * עברית * בימוי :יואב טל * תסריט :יואב טל,
אסא איתן * הפקה :יואב טל * משחק :נדב בן נון ,לנה אטינגר,
אריאל קריז׳ופולסקי
לרשימת הקרדיטים המלאה

שני גברים השונים זה מזה מרחק שמיים וארץ חולקים מסע לילי מסוכן
והרה גורל :עמי בן התשע-עשרה ,רוצח ועד מדינה המוסתר על ידי
היחידה להגנת עדים בישיבה חרדית עד למועד המשפט בו הוא אמור
להעיד; ויצחק ,בן החמישים ושתיים ,ראש הישיבה החרדית .השניים
יוצאים להצלת אהובת ליבם ,מוריה בת השבע-עשרה ,בתו של יצחק,
אשר נחטפה על ידי העבריינים נגדם היה עמי אמור להעיד .במהלך
המסע הלילי רווי התהפוכות יגלו יצחק ועמי שהם הרבה יותר דומים
משחשבו ושהם יהיו מוכנים אף להקריב את חייהם האחד עבור השני.

סוכן המוסד המיתולוגי אברהם אדרת ,יוצא למשימה החשובה של חייו
כדי להוכיח שהוא במיטבו ועדיין חיוני למרות מה שיריביו חושבים.
למסע המסוכן מצורף סוכן צעיר בשם דניאל ויחד הם מתמודדים עם
הספקות ,החשדות והקשיים בדרך .הצלחת המשימה תביא להם תהילת
עולם ,כישלון יסלק אותם מהבמה בבושת פנים .מסע של חשדנות ואיבה
הופך למסע של הישרדות ,היכרות ,הזדהות ושינוי כשבכל רגע נתון
תפיסות העולם המוכרות להם עשויות להשתנות ולהביא עליהם אסון.

פרימו אחוז אובססיה לגבי שבתי צבי ,משיח השקר מאיזמיר ,שחייו
היו רצף של שערוריות מיניות ודתיות .הוא מוצא בדמותו הנשכחת
של שבתי רלוונטיות לימנו ולחייו ,ובבואו לטוות אל בד הקולנוע את
אגדת חייו של שבתי צבי היא מטלטלת את עולמו ופורעת את חייו.
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צילום :רן מנדלסון

צילום :גיל שני

שאיפה לחיים

שתיים

 90דקות * עברית * בימוי :מתן גוגנהיים ,אסף אבירי * תסריט:
מתן גוגנהיים ,אסף אבירי * הפקה :פירמה פילמס * אדר שפרן,
רוני אברמובסקי ,משה אדרי * משחק :שלמה בראבא,
ג׳וי ריגר ,דבלה גליקמן ,גדי יגיל ,אלון נוימן ,אודליה מטלון,
אנסטסיה פיין
לרשימת הקרדיטים המלאה

 80דקות * עברית * בימוי ותסריט :אסתר אלקיים * הפקה:
פלאן בי הפקות בע״מ * רונן בן טל * משחק :מור פולנוהר,
אגם שוסטר ,גיל דסיאנו ,נעמה פרייס ,מרקו כרמל ,קים גורדון,
הדס קלדרון
לרשימת הקרדיטים המלאה

כשקשיש מוכנס לבית אבות בניגוד לרצונו הוא חייב למצוא דרך לחזור
לביתו הישן .כשאהבה קנביס רפואי ופשע נכנסים לתמונה האם הוא
יהיה מוכן לסכן הכל?

זוג נשים חולמות להקים משפחה .בר ( )34שפית ונמצאת בטיפול תרופתי
נגד דיכאון ,מה שמונע ממנה להכנס להריון .עומר ( )32רקדנית שהיתה
בעבר סטרייטית ,היא זו שתכנס להריון .המסע מתחיל בהתרגשות
רבה ,בחירת תורם מקטלוג והמפגשים עם הצוות הרפואי משעשעים
והבנות בטוחות שאהבתן תנצח כל מכשול בדרך .אך הנסיונות חוזרים
על עצמם ללא הצלחה והאכזבה מכרסמת בזוגיות .הטיפול הפולשני
הופך את עומר לקצרה ובר מצידה מתוסכלת ממעמד ה׳מלווה׳ .השתיים
פוגשות במאהב לשעבר של עומר ,יוני ( .)38למרות החשש לערער את
מקומה כאם ,בר מציעה את יוני כתורם זרע ויוני נענה להצעה ,אם כי
ניכר שלא התגבר על עומר .השלושה נפגשים להזרעה ביתית המציפה
את כל הקונפליקטים סביב התהליך.

פרסי אופיר  ← 2020מסלול עלילתי אורך מלא

 26

רשימת הסרטים המשתתפים
בתחרות אופיר 2020
במסלול עלילתי קצר
לפי סדר א׳—ב׳

מ ס ל ו ל ע ל י ל תי קצר

 . 01אם אנחנו מתקרבים עכשיו
 . 02אנה

 . 10משק בית

 15דקות

 . 03ברכה

 13דקות

 . 05זכות מלידה

 28דקות

 25דקות

 10דקות

 . 08לונג דיסטאנס

 . 12נעורים
 . 13סתמי

 30דקות

 16דקות

 . 14עין לבנה

 25דקות

 . 07טיקטוקים

 16דקות

 . 11נא להתנהג בהתאם

 . 04הגבר האחרון
 . 06טאצ׳

 16דקות

 . 09מותו של זה

 34דקות

 20דקות

 . 15שמעון

 21דקות

 24דקות

 29דקות

 02

צילום :מידן ארמה

צילוםVova Ivanov :

 16דקות * עברית * בימוי ותסריט :הדס בן ארויה * הפקה:
קסטינה תקשורת * צמרת אלכסנדרוני ,איילת אימברמן
לרשימת הקרדיטים המלאה
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?

צילום :בועז יהונתן יעקב

אם אנחנו מתקרבים עכשיו אנה
 15דקות * אוקראינית ,אנגלית * בימוי ותסריט :דקל ברנסון
* הפקה :וורדור הפקות * אססה האוס ,פרדוקס האוס,
דקל ברנסון ,אלעד קידן ,דימה קונופלוב ,מרלין מרטון,
אולגב בוששנקו
לרשימת הקרדיטים המלאה
אנה היא אם חד הורית מזדקנת ממזרח אוקראינה אשר נואשת לשינוי.
לאחר שהיא שומעת פרסומת ברדיו ,היא מצטרפת למסיבה של קבוצת
גברים אמריקאיים שתרים במדינה בחיפוש אחרי אהבה.

ברכה
 13דקות * עברית * בימוי :מיקי טריאסט ,אהרון גבע * תסריט:
בת-אל מוסרי * הפקה :קסטינה תקשורת * צמרת אלכסנדרוני,
איילת אימברמן
לרשימת הקרדיטים המלאה
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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צילום :גל רומבק

צילום :איליה מרכוס

צילום :רוני אבידן

הגבר האחרון

זכות מלידה

טאצ׳

 28דקות * עברית * בימוי :בר אליקים ,מאיה קסל * תסריט:
בר אליקים * הפקה :עומר בן דוד ,בר אליקים
לרשימת הקרדיטים המלאה

 25דקות * רוסית ,עברית * בימוי ותסריט :ענבר חורש * הפקה:
לאה טוניק
לרשימת הקרדיטים המלאה

 25דקות * עברית ,אנגלית * בימוי ותסריט :ניר ברגר * הפקה:
לאה טוניק
לרשימת הקרדיטים המלאה

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.

נטשה ( )21מגיעה לישראל בטיול לעידוד עליה .ביום השני למסע יורדת
הקבוצה למדבר ,שם מחכים להם שני חיילים ישראלים .כל בנות נדלקות
על שלומי ,החייל הקרבי והכריזמטי .כשנטשה לוכדת את תשומת ליבו,
כאשר מספרת לו על התוכנית ההזויה שלה להישאר בישראל מיד
לאחר הטיול ,מתפתחת תחרות בין הבנות ,שמאיימת לדחוק אתה אל
מחוץ לקבוצה.

סיפור אהבה בעידן המסכים .אדל ,טרולית רשת בת  17שמעבירה את
מרבית זמנה בהקנטת חבריה לכיתה ברשתות החברתיות ,פוגשת
באופן וירטואלי נער בשם אורי — גם הוא טרול רשת כמוה .הפלירטוט
בין השניים מסתבך כשאורי מבקש לראות תמונה של אדל ,והיא שולחת
תמונה של מישהי אחרת — רימה ,נערה סורית מהעיר חאלב .הסרט
אילם וכל הדיאלוגים בו מתבצעים דרך הודעות ותגובות ברשת.
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צילום :אסף קורמן

צילום :סער מזרחי

צילום :שי גולדמן

טיקטוקים

לונג דיסטאנס

מותו של זה

 10דקות * עברית * בימוי :אסף קורמן * תסריט :אסף
קורמן ,לירון בן שלוש * הפקה :קסטינה תקשורת *
צמרת אלכסנדרוני ,איילת אימברמן״
לרשימת הקרדיטים המלאה

 20דקות * עברית ,אנגלית * בימוי ותסריט :אור סיני * הפקה:
דו בו גרסו פילמס * שלומי אלקבץ ,גלית כחלון ,אילון שני
לרשימת הקרדיטים המלאה

 34דקות * עברית ,יידיש * בימוי ותסריט :אבישי סיון *
הפקה :פלאן בי ,טו בי קונטיניו * רונן בן טל ,אבישי סיון,
דומיניק מריזוטו ,ליונל גוג׳ ,דיוויד ניבסה
לרשימת הקרדיטים המלאה

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.

ראייתה של רחל מתדרדרת מיום ליום ומקשה עליה לבצע את הפעולות
הקטנות ביותר ,כמו לחייג בטלפון .היא מוצאת עצמה מכניסה זרים
אל ביתה במסע קטנטן אבל גדול להשיג את בתה שנמצאת בצד השני
של העולם.

נוח המבריק והעילוי עוזב את הדת בגיל  .18אחרי שבע שנות נתק
מת אב המשפחה .האב מצווה לפתוח את הצוואה בנוכחות כל האחים
והאחיות כולל נוח החילוני .בדירה קטנה בלב מאה שערים שבירושלים
נפגשים לראשונה מזה שנים נוח ואחיו .הם ממתינים יחדיו לעורך דין
שאמור להגיע עם צוואת האב .המתח רב והמתנה מרגישה ארוכה
מהרגיל .נדמה שכולם היו רוצים לשכוח את פער השנים והשוני העמוק
שנוצר עם קרע העזיבה של נוח את הדת .התכנסות זו הופכת אט אט
לקבלה והשלמה של הפרידה ממותו של זה — המת והחי.
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צילום :שי גולדמן

צילום :בועז יהונתן יעקב

צילום :עומר וייס

משק בית

נא להתנהג בהתאם

נעורים

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

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

 30דקות * עברית * בימוי ותסריט :שי-לי עטרי * הפקה:
יהב וינר ,אלי מקרוב
לרשימת הקרדיטים המלאה

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.

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״.

מערכת יחסים שובבה ומוזרה מתפתחת בין אור ,בחורה בת 30
שמתניידת 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.
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צילום :טליה (טוליק) גלאון

צילום :סער מזרחי

צילום :טליה (טוליק) גלאון

סתמי

עין לבנה

שמעון

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

 21דקות * עברית * בימוי ותסריט :תומר שושן * הפקה:
 * MINA Films, KM Productionsשירה הוכמן ,קובי מזרחי
לרשימת הקרדיטים המלאה

 24דקות * עברית * בימוי ותסריט :ישראלה שאער מעודד *
הפקה :גיל סימה
לרשימת הקרדיטים המלאה

אדם מוצא את אופניו שנגנבו ומסתבר שעתה הם שייכים לזר.
המסע הנואש להחזרתם מתחלף בניסיון להישאר אנושי.״

שמעון גר בבית קטן ומתפורר עם אימו החולה ואחיו הגדול .הוא עמוד
התווך של משפחתו ודואג גם לפרנסתם של אחותו הגרושה ואחייניו.
מספר ימים לפני חג הפורים ,שמעון מקבל הודעה שהוא מפוטר .לשמעון
קשה לקבל את הבשורה והוא דוחק את הקץ בדרכו הגמלונית .העבודה
עבורו היא כל חייו ,הוא אוהב את התלות של בני משפחתו בו ומפחד
לאבד אותה .דווקא כשיש הזדמנות לשינוי שמעון נאחז בחזקה במוכר
והידוע .האם הוא יצליח?

רוני ( ,)13שונאת את חייה ,הסיבה לכך היא תסמונת הטורט שמציקה
לה בלי הרף .הילדים בכיתה סולדים מהטיקים שלה וחדר המנהלת
לא זר לרוני ולאִ מה .הפעם אִ מה מוזעקת לביה״ס בגלל שרוני חנקה
את אחת הבנות בכיתה לאחר שצחקה עליה .רוני מושעית מביה״ס.
כשנשארת לבדה בבית ,רוני מחליטה לשים סוף לטיקים הבלתי נסבלים,
אך נקלעת למצוקה .האם היא תבין שאינה יכולה לשנות את המצב
ותקבל את התסמונת כחלק ממנה? את הסרט יצרו יחדיו במאית הסרט
ובתה ,המשחקת את הגיבורה ,בעקבות חוויות הטורט שהתגלתה
אצלה בגיל .7
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רשימת הסרטים המשתתפים
בתחרות אופיר 2020
במסלול תיעודי מעל  60דקות
לפי סדר א׳—ב׳

מ ס ל ו ל תי ע ו ד י מ ע ל  6 0ד ק ו ת

 21 . 01יום ולילה

 . 08הנביא כהנא

 65דקות

 . 02אורון ירדן ,קץ התמימות

 102דקות

 . 03איש החרב :גבריאל מוקד
 . 04גולדה

 . 07החבר דב

 75דקות

 70דקות

 80דקות

 . 10לאה צמל ,עורכת דין
 . 12מאה אחוז

 87דקות

 . 06הדברים הקטנים

 . 09הרצח בקולנוע צפון
 . 11להאיר את יוסי

 88דקות

תר
ס ֶּ
ֶ . 05דער־נ ִ ְ

 65דקות

 68דקות

 108דקות

 72דקות

 78דקות

 . 13מאיר אריאל — שיר כאב
 . 14מקום מפלט

 61דקות

 89דקות

 02

צילום :משטרת ישראל

צילום :שמואל רחמני

צילום :שלומית כרמלי

 21יום ולילה

אורון ירדן ,קץ התמימות

איש החרב :גבריאל מוקד

 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

 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

 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

 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.

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.

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.

פרסי אופיר  ← 2020מסלול תיעודי מעל  60דקות

 01

 03

 05

צילום :לוי דוד ,לעמ

צילום :גמא שבתאי

צילום :עמנואל מאייר

גולדה

תר
ס ֶּ
ֶדער־נ ִ ְ

הדברים הקטנים

 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

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

 70דקות * עברית ,אנגלית * בימוי :מיכל אהרונסון * תסריט:
מיכל אהרונסון ועדי בר יוסף * הפקה :עדי ומיכל סרטים,
עדי בר יוסף ומיכל אהרונסון * צילום :יהודה פרומן * עריכה:
נטע דבורקיס
לרשימת הקרדיטים המלאה

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״.

״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.

יהודהל׳ה נער דתי מההתנחלות תקוע מקבל מצלמה ממיכל במאית
תלאביבית שמתאהבת בו כגיבור ומלמדת אותו צילום .הוא מתעד את
הפרידה שלו מאביו הגוסס הרב האנרכיסט-פעיל השלום ,הרב מנחם
פרומן ז״ל ואת מסעו על ציר תקוע תל אביב בחיפוש אחר דרך משלו.
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 08

צילום :אורי לוי

צילום :אילן אוסנדרייבר ,ישראל סאן בעמ,
מתוך אוסף היודאיקה של אוניברסיטת הארוורד

צילום :אלמוני ,באדיבות שלמה טינטפולבר

החבר דב

הנביא כהנא

הרצח בקולנוע צפון

 75דקות * עברית ,ערבית * בימוי :ברק הימן * במאי שותף:
אורי לוי * הפקה :סרטי האחים הימן בע״מ ,ברק הימן * צילום:
אורי לוי ,ברק הימן * עריכה :נילי פלר
לרשימת הקרדיטים המלאה

 68דקות * עברית ,אנגלית * בימוי ותסריט :אילן רובין פילדס *
הפקה :בלאק שיפ הפקות סרטים בע״מ * סער יוגב ,נעמי לבארי,
אלונה רפואה * צילום :עדי מוזס * עריכה :אסף לפיד
לרשימת הקרדיטים המלאה

 80דקות * עברית ,אנגלית ,איטלקית * בימוי ותסריט:
אבידע ליבני * הפקה :שולה שפיגל ,דנה עדן ,ירון לונדון *
צילום :אבנר שחף * עריכה :יוני כהן
לרשימת הקרדיטים המלאה

קומוניסט .עוכר ישראל .אשכנזי פריבילג.
במשך  13שנות כהונה בכנסת נדמה שהכול כבר נאמר על דב חנין .ברק
הימן התלווה לפרלמנטר המצטיין שחוקק מעל ל־ 100חוקים לטובת
האזרח וזכה בתואר אביר איכות השלטון ויצר סרט שמבקש לגעת
בפצעים החשופים של ישראל בת זמננו :החל בפינוי של תושבי גבעת
עמל ,דרך המתרחש בוועדות הכספים בכנסת וכלה באירוע האלים
באום אל־חיראן .״החבר דב״ הוא דיוקן מפתיע ומעורר מחשבה על
פוליטיקאי מזן נדיר אשר מתעקש לא להרים ידיים ולא לאבד תקווה
גם כשהמציאות הישראלית המורכבת טופחת שוב ושוב על פניו.

הרב מאיר כהנא הקים בתחילת דרכו בארצות הברית את ״הליגה להגנה
יהודית״ .תומכיו פעלו באלימות שהלכה והקצינה עד שהפכה לפעולות
טרור וכהנא נאלץ לעזוב את ארה״ב .בישראל ,הוא הפך לפוליטיקאי
הקיצוני ביותר שידעה המדינה .הוא איחד כנגדו את הימין והשמאל,
והוחרם על ידי התקשורת.
היום ,שלושים שנה אחרי פסילתו מהכנסת ,ה״כהניזם״ מחלחל לתוך
החברה הישראלית המשוסעת ,ונבואתו של כהנא על הסתירה בין
היהדות לדמוקרטיה מהדהדת בתוך הכנסת.

ניצול שואה צעיר שמתדרדר לפשע ,מהנדס יהודי איטלקי שרוצה
לראות סרט ,גרמניה נוצריה שסולחת לרוצח בעלה בגלל אמונתה
הבודהיסטית ויהודיה שמנהלת רומן עם נאצי ומסגירה אנשי מחתרת
כדי לשרוד עם ילדיה :גורל כולם מצטלב בגלל שני כדורי אקדח שנורו
בתור לסרט ״הנידון למוות ברח״ בקולנוע צפון בת״א ב־1957
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צילום :פיליפ בלאיש

צילום :נינו הרמן

צילום :רונן זרצקי

לאה צמל ,עורכת דין

להאיר את יוסי

מאה אחוז

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

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

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

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.

 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.

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.
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צילום :רפי גולדמן

צילום :ורד שדות

מאיר אריאל — שיר כאב

מקום מפלט

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

 61דקות * עברית וערבית * בימוי ,תסריט והפקה :איילת דקל *
צילום :טניה איזיקוביץ׳ * עריכה :דנאל אל-פלג
לרשימת הקרדיטים המלאה

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.

״מקום מפלט״ מתחקה אחר שגרת החיים בשלושה מקלטים לנשים
נפגעות אלימות :חילוני דתי ,וערבי .הסרט משרטט שנה בחייהן של
נשים נפגעות אלימות ,מנהלות המקלטים והצוות שעובד איתן ,ומתעד
מפגש נשי שעל אף נסיבות החיים הקשות ,מצליח ליצור חממה נשית
מעצימה ומעוררת השראה.
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צילום :איציק פורטל

צילום :רן מנדלסון

צילום :הארכיון הלאומי של אוקראינה

אנדרגראונד בלט

ארץ עיר

בחזרה לצ׳רנוביל

 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

 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

 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

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.

ההורים לבית משפחת אסיין ,מהגרי עבודה ניגרים ממערב אפריקה
נפגשו בישראל שם נולדו וגדלו שלושת ילדיהם .ברגע של ייאוש האם
התארגנה תוך יום ועזבה עם ילדיה לניגריה .בניגריה הם היטלטלו
בדרכים חסרי כל .היחידה שעבדה והחזיקה בקושי את המשפחה לבדה
היא אסתר הבכורה .הסטטוס של אסתר השתנה כאשר היא קיבלה
אישור חד פעמי לחזור לישראל לבדה .עכשיו משפחתה תלויה בה עוד
יותר וברור לה שהיא חייבת להציל את משפחתה.

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־30
שנה ,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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צילום :יעקב אגור

צילום :חיים סיני

צילום :טוליק גלאון

גשם בעינים

האברך מהחיזבאללה

הדווקאים

 60דקות * עברית * בימוי ותסריט :רון עומר * הפקה:
שולה ודנה הפקות * שולה שפיגל ,דנה עדן ,רון עומר * צילום:
אוריאל סיני * עריכה :רון עומר
לרשימת הקרדיטים המלאה

 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

 52דקות * עברית ,אנגלית * בימוי ותסריט :הדס איילון *
הפקה :למה הפקות * אמיר הראל ,איילת קייט * צילום:
טוליק גלאון * עריכה :רון גולדמן ,מיה קלר
לרשימת הקרדיטים המלאה

בית הילדים מעוז חיים ,השנה  .1943קול ירייה נשמע ולאחריו דממה.
דבורה׳לה בת ה  11הופכת ליתומה ,אמה נמצאה ירויה בראשה .במסע
אל העבר חוזר היוצר אל ילדותה של אימו ,הסופרת דבורה עומר שדורות
של ילדים גדלו על ספריה .מי לא קרא את ״הבכור לבית אבי״ ,״שרה
גיבורת נילי״ ,״לאהוב עד מוות״ ועוד ועוד .סופרת הילדים האהובה
מתגלה כאמא עם ״גשם בעינים״ כפי שהעידה על עצמה ,אמא שסיפור
חייה המפותל השפיע על כתיבתה כמו גם על יחסיה עם משפחתה.

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.

״הדווקאים״ מתחקה אחר חייהם של שישה גברים הומוסקסואלים
שנולדו בתקופת קום המדינה .דרך סיפור חייהם מתאר הסרט את החיים
המחתרתיים והלא מתועדים של ההומוסקסואלים בישראל בשנות
השישים והשבעים; מהתקופה בה הנטייה המינית הייתה לא חוקית
ונחשבה למחלת נפש ,עד שנת  ,1979השנה שבה יצאו מספר אמיצים
לכיכר מלכי ישראל על מנת להפגין למען זכויותיהם ,וההיסטוריה של
הקהילה הגאה בישראל החלה להיות מסופרת ומתועדת.
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צילום :ענבל בצר

צילום :יואב פז

צילום :סימון שכטר

החוף הנפרד

העומר

ונזכור את כולם?

 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

 40דקות * עברית * תסריט בימוי והפקה :יונתן פז * צילום:
רן אביעד ,יונתן פז * עריכה :שמעון ספקטור
לרשימת הקרדיטים המלאה

 59דקות * עברית ,גרמנית ופולנית * בימוי :יובל חיימוביץ׳
זוסר ,סימון שכטר * תסריט :סימון שכטר ,יובל חיימוביץ׳ זוסר
* הפקה :מטאפור בע״מ * רונן מכליס בלזם ,עמנואל שכטר,
הילה גיא ,סימון שכטר * צילום :סימון שכטר * עריכה:
יובל חיימוביץ׳ זוסר
לרשימת הקרדיטים המלאה

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?

סרט קטן ועצמאי ,העוסק באופן אלגורי ,אירוני ,משעשע והזוי ,במסורת
הקיבוצית ההולכת ונכחדת .קבוצת רקדני טקס קציר העומר המסורתי,
שרובם כבר אינם צעירים ,מוזמנים לפסטיבל ריקודים בין־לאומי בצ׳כיה.
נאמנה עליהם החובה להקפיד ולשמור על כל תנועה ומילה ״מהטקס
הקדוש״ שנוצר לפני  75שנה! ...הדרמה מתחילה כשבאחת ההופעות,
ובלהט הריקוד ,מאסו הרקדנים במילים המסורתיות והארכאיות ,וביקשו
להשתחרר וזרקו בדיחות פרטיות ,תוך שנהנים מהאינטראקציה עם
הקהל .דבר שגרם ״לשבירת הכלים״ של הרקדן הוותיק ״שומר הגחלת״
שלא יכול היה לעבור על כך לסדר היום....

הקרב המרכזי במרד גטו וארשה אירע בכיכר מוראנובסקי ,במהלכו
הונף דגל כחול לבן מעל גגות הגטו .קרב זה נוהל על ידי קבוצת לוחמים
שסיפורם הועלם מספרי ההיסטוריה ופנתיאון הגבורה היהודי .דרך
הדוחות של הגנרל הגרמני ,יורגן שטרופ ,וסיפורה של ז׳וטה הרטמן,
הלוחמת האחרונה ששרדה ,נתוודע לסיפורו של מרד גטו וארשה כפי
שטרם נחשף.״
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צילום :גילי דנון

צילום :מרדכי ורדי

צילום :רועי קיזרמן

חיים רגילים

חתונה הפוכה

לשחק חולשה

 55דקות * עברית ,אנגלית ,גרמנית ,טיגרית ,סומלית * בימוי:
גילי דנון ,אפרת שלום דנון * תסריט :אפרת שלום דנון ,גילי דנון
* הפקה :אסנת טרבלסי ,אפרת שלום דנון ,גילי דנון * צילום:
גילי דנון * עריכה :גילי דנון
לרשימת הקרדיטים המלאה

 60דקות * עברית * בימוי ותסריט :מרדכי ורדי * הפקה:
ורדים הפקות * מרדכי ורדי * צילום :מרדכי ורדי ,רעיה ורדי
טבול * עריכה :גדעון לצמן
לרשימת הקרדיטים המלאה

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

הסרט חתונה הפוכה מביא את סיפורם של גברים ונשים מקהילת
הלהט״ב ,שמסיבות דתיות בוחרים להתחתן בניגוד לנטייתם ,כדי
לציית לחוקי התורה ,ולהתקבל בחברה הדתית ובמשפחות שגדלו בהן.
לפעמים שיתפו את בני הזוג ,לפעמים הסתירו את הסוד ,ויש שהדחיקו
ולא סיפרו גם לעצמם .אחרי הגירושים ,הם מתמודדים עם הקונפליקט
הפנימי מול האמונה וחוקי הדת ,עם המשפחה והקהילה הדתית ,עם
החשיפה לחברה ולילדים ,ועם חיפוש בן זוג .הדמויות עוברות מסע של
קבלה עצמית ,ופעילות שנועדה להביא לשינוי תודעה בסביבה הדתית.

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.

הלן ופדומו נמלטו מהאימה באפריקה ומבקשות מקלט בגרמניה
ובישראל .שתיהן מתמודדות עם האפליה ,הזרות והניתוק של החיים
ללא בית .על הציר שעובר מברלין לתל אביב מתגלים סיפורי חיים
של פליטות בצל הגחמות השלטוניות .השתיים מגלות שהן חולקות
גורל משותף של חיים רעועים ,ותקווה שלמרות הכל ,לחלומות שלהן
יש תוקף.
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צילום :עומר מסינגר

צילום :שם

צילום :נחום מוכיח

לשמור בבטן

מאה מיליון צפיות

מיוחדת במינה

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

 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

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

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.

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.

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.
.
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צילום :דרור לבנדיגר

צילום :שוקי גוז׳יק

צילום :מאי עבאדי

מסורבות

עוד לא אבדה

פתח את הפה

 59דקות * עברית * בימוי ותסריט :דוד אופק ,מיה ווב * הפקה:
טרבלסי הפקות * אסנת טרבלסי * צילום :דרור לבנדיגר *
עריכה :עדו בהט
לרשימת הקרדיטים המלאה

 52דקות * עברית ,ערבית * בימוי :שוקי גוז׳יק * תסריט:
שי להב * הפקה :קסטינה תקשורת * עוזי קרין * צילום:
שוקי גוז׳יק * עריכה :טלי גולדנברג
לרשימת הקרדיטים המלאה

 58דקות * ערבית ,עברית * בימוי ותסריט :תמרה ממון *
הפקה :נורמה הפקות * אסף אמיר * צילום :מאי עבאדי *
עריכה :אוריה הרץ
לרשימת הקרדיטים המלאה

שרה מחכה לקבל גט שנתיים ,נועה ממתינה כשלוש שנים ואושרת
תשע שנים .שלושתן מסורבות גט ,נתונות לחסדי בעליהן ובתי הדין
הרבניים .ההלכה קובעת שהבעל הוא שמתיר את אשתו מרצונו החופשי,
ומאות נשים בישראל כבולות בנישואין בניגוד לרצונן .עו״ד בתיה כהנא
דרור ,לוחמת את מלחמתן ,מתוך אמונה שהחוקים חייבים להשתנות
בהתאם לזמן ולתקופה .היא מייצגת אותן ונשים נוספות ומאתגרת
את בתי הדין השמרנים .תוך הכרה עמוקה עם דיני קידושין ,בתיה
מצליחה לשחרר חלק מהנשים מהכבלים שכלאו אותן במשך שנים,
האם תצליח גם במקרה של שרה ,נועה ואושרת?

הסרט עוקב אחרי קמפיין נבחרת ישראל בכדורגל המנסה להעפיל
לאליפות אירופה ,תוך שהוא מתמקד בשחקניה הערבים והמוסלמים
המהווים קרוב למחצית מסגל הנבחרת .נתון מפתיע וחסר תקדים הכולל
בתוכו גם את הקפטן המוסלמי של הנבחרת ביבראס נאתכו הצ׳רקסי.
דרך סיפוריהם האישיים של השחקנים אנחנו מתוודעים למלכוד שבו
חי הערבי הישראלי ,מחד הוא נתפס כחשוד נצחי בחוסר נאמנות מצד
הציבור הישראלי ,מאידך מוקע כבוגד ומשתף פעולה בעיני העולם
הערבי .ככל שקמפיין הנבחרת מתקדם ,כך גם הקונפליקט הזה מתעצם
עד לסופו המר מתוק.

עומר ,יזן ומוחמד ,הם שלושה נערים בני  12מהעיר לוד ,הנמצאים
בשנתם האחרונה בבית הספר היסודי ,בשנה זו כל אחד מהם יעבור
חוויה מטלטלת .עומר יתמודד עם מחלתו של אביו ,מוחמד יעזוב את
לוד ואת החברים שהוא כל כך אוהב ויזן יתמודד עם ההשלכות של
התנהגותו האלימה .אלה ,מורה למוזיקה שעלתה לארץ מברית המועצות
לשעבר ,פותחת מקהלה בבית ספרם ומזמינה אותם לסביבה פנטסטית
ומוגנת ,שתעמיד במבחן את המציאות שמחוץ לכתלי הכיתה ואת
המסע האמיתי המתרחש בנפשותיהם של הילדים.
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צילום :עדי משניות

תמונת ניצחון
 29דקות * עברית * בימוי ותסריט :עדי משניות * הפקה:
עדי משניות * צילום :עדי משניות ,זאב גירש * עריכה :עידו חן
לרשימת הקרדיטים המלאה
קיץ  .2014שלושה חודשים לפני שחרורו מצה״ל ,אורי נפצע במבצע
״צוק איתן״ בעזה .בבית החולים עשרות מבקרים גודשים את חדרו
לעיניהם הטרודות של הוריו ואל מול העדשה של אחותו ,הבמאית.
בין טיפולי השיקום לביקורים מתוקשרים אורי מנסה לעמוד בתפקידו
החדש כגיבור.
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עיצוב :איל זקין

