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אלוהי הפסנתר
ל צפי יה ב סרט

צילום :מידן ארמה

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.
זוכה פרס השחקנית בפסטיבל ירושלים ופרס הסרט הטוב ביותר בפסטיבל
פרנקפורט * אלוהי הפסנתר נבחר לרשימת  12הסרטים הטובים ביותר של
עיתון  boycotting trendsבלונדון.
ריאיון במעריב ← * ביקורת מניו זילנד :״נדיר שאני מוצא עצמי מוכן

לראות סרט פעם שניה ,אבל בשביל אלוהי הפסנתר אעשה זאת ..בשביל
המשחק של נעמה פרייס ,בשביל הפס קול המרהיב ,הצילום המרהיב של מידן
והתסריט האינטליגנטי״ ← * ביקורת מ־ :Screen Daily״יצירה מרשימה
ביותר ...שימוש מופלא במוזיקה״ ← * ״...קולנועית עד מאד ותענוג
לראותה על המסך הגדול״ (אבנר שביט) * ״דרמה מעולה ...סרט מנצח״ (Le
 ,polyesterצרפת) * ״משחק מופתי של נעמה פרייס ...מזכיר את הסרטים
של מיכאל הנקה״ ( ,pagina12ארגנטינה) * ״שלושה גולים מחצי מגרש ...
הסרט הטוב ביותר שראינו בתחרות עד כה״ ( * )NegroWhite״לעיתים
רחוקות יוצא לראות סרט עם מודעות גדולה כזו לעצמו״ ()Perro Blanco

לעמוד הפייסבוק של הסרט
לקבלת פרטים נוספים על הסרטitaytal@gmail.com / 050-4230054 :

פרסי אופיר  ← 2020מסלול עלילתי אורך מלא

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

המחשמלים
ל צפי יה ב סרט

צילום :ורד אדיר

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.

לטריילר הסרט * לעמוד הרשמי של הסרט
לקבלת פרטים נוספים על הסרטelectrifiers.dist@gmail.com :

פרסי אופיר  ← 2020מסלול עלילתי אורך מלא

 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

המתים של יפו
ל צפי יה ב סרט

צילום :יורם מילוא

זהו רגע לפני ...רגע לפני התפוצצות ...בני הזוג ג'ורג' וריטה ,חיים בשלווה
מדומה ביפו .עד שיום אחד ,שלושה ילדים נוחתים לתוך ביתם והופכים
עליהם את עולמם .באותו זמן ,ביפו ,במאי בריטי ,יודע־כל ,ובתו המרדנית,
מעלים באוב חטאים מזמן הכיבוש הבריטי בתקופת המנדט .שתי העלילות
מתמזגות ומשהו מסוכן קורה.

״לוי טווה את צדו המגמתי של ״המתים של יפו״ בעדינות אל תוך הסרט,
כך שהצעקה שעולה ממנו אינה גוברת על העדנה המובעת בו ,שמופנית אל
הדמויות בסרט וגם אל הצופים בו.״ (אורי קליין ,הארץ) * ״הסרט הזה הוא
עוד עדות להיותו של לוי אחד הקולות האנושיים ,הישירים וההגונים ביצירה
הטלוויזיונית בישראל ,ומעתה ,כמה ראוי ומשונה לציין — גם בקולנוע.״
(שמוליק דובדבני * )YNET ,״הריקוד על החוף כמו גנזר מסרט של פליני,

ואפשר לראות בו צומת של סמלים .אבל מה שיותר חשוב זה שהוא חינני
וכובש את הלב .וזה עיקר כוחו של הסרט ,שהפוליטיקה שלו משוחה
בהומניזם.״ (יעל שוב ,טיימאאוט) * ״מצליח רם לוי לייצר סרט בעל אמירה
חזקה ,רגעים אומנותיים ובעלי עוצמות״ (מיכאל טרגרמן ,אתר סרטים) *
״מזמן לא ראיתי סרט כל כך אנושי ומלא חמלה ,תערובת טעמים מושלמת
ונדירה — מתוק/מלוח/מריר ,קומי ,טראגי ,ריאליסטי ואגדתי״ (אושרה שוורץ)
המתים של יפו — שותפות מוגבלת

פרסי אופיר  ← 2020מסלול עלילתי אורך מלא

 97דקות * עברית ,ערבית ,אנגלית * בימוי :רם לוי * תסריט:
גלעד עברון ,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

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

פרסי אופיר  ← 2020מסלול עלילתי אורך מלא

 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

פרימו ושבתי
ל צפי יה ב סרט

צילום :רמי צלקה

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.

לטריילר הסרט * לקבלת פרטים נוספים על הסרט:
yoavttt@gmail.com

פרסי אופיר  ← 2020מסלול עלילתי אורך מלא

 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

מסלול עלילתי קצר
אם אנחנו מתקרבים עכשיו
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זכות מלידה
ל צפי יה ב סרט

צילום :איליה מרכוס

״זכות מלידה״ (כמו שהשם מרמז) הוא קומדיה עדינה המתרחשת במסע
תגלית לדוברי רוסית .כשנטשה מצליחה לתפוס את תשומת ליבו של שלומי,
החייל הקרבי והכריזמטי שהצטרף למסע ,מתפתחת תחרות בינה לבין
חברותיה שמאיימת לדחוק אותה אל מחוץ לקבוצה.
הסרט זכה בפרס הסרט הטוב ביותר בפסטיבל פאלם ספרינגס האחרון וזמין
לצפיה באתר האקדמיה .ניתן לבקש לינק לוימאו.

״השילוב בין מאהל בדואי ,חיילים ישראלים דוברי רוסית ,ושלוש ״תיירות״
עם מטרות שונות במסען — מייצר הומור דק והתנפלויות רגשיות .השליטה
של הבמאית בכלים הקולנועיים ,בדגש על שוט הסיום ,ודאי הרשימו את
שופטי פאלם ספריגנס.״ (אורון שמיר) * ״יש הרבה מאוד עצבות בסרט,
אולם הבמאית יודעת לאזן היטב בין תיאור בדידות ומלנכוליה לבין הומור
אבסורדי משובח .הפן היחסית-קומי נובע הן מן האירוניה שבסיטואציה והן
מן השימוש במיזסצנה ,כולל שוט סיום שמזכיר את הקולנוע של ז׳אק טאטי.״
(עופר ליברגל) * ״...הסרט עושה זאת בצורה קולנועית ביותר וחריפה מאוד,
ובאמצעות בימוי יצירתי ,תסריט שנון ,משחק נהדר של נטליה אולשנסקיה
ושימוש במרחבים האינסופיים של המדבר בו הגיבורים מטיילים .כל אלה
מאפשרים לו להסתייע באפיזודה הקטנה המתוארת בו כדי לעסוק בשאלות
גדולות של זרות ושייכות.״ (אבנר שביט)
לקבלת פרטים נוספים על הסרטinbaresh@gmail.com / 054-8191163 :

פרסי אופיר  ← 2020מסלול עלילתי קצר

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

טאצ׳
ל צפי יה ב סרט

צילום :רני אבידן

סיפור אהבה בעידן המסכים .אדל ,טרולית רשת בת  17שמעבירה את זמנה
בהעלבת בני גילה ברשתות החברתיות ,פוגשת באופן וירטואלי נער בשם
אורי — גם הוא טרול רשת כמוה .הפלירטוט ביניהם מסתבך כשאורי מבקש
לראות איך אדל נראית במציאות ,והיא שולחת תמונה של נערה אחרת – רימה,
נערה סורית מהעיר חאלב.
בהתאם לרוח התקופה ,הסרט כולו ללא דיאלוגים מדוברים ,וכל התקשורת
בין הדמויות מתקיימת בהודעות ותגובות באינסטגרם.
פסטיבלים:
 ,Palm Springs ShortFestפסטיבל ירושלים ,פסטיבל סרטי הסטודנטים
הבינלאומיMammoth Lakes Film Festival, Huesca International Film ,
Festival, Galway Film Fleadh, Discover Film Awards, Stony Brook Film
Festival, Defy Film Festival, ifva Awards, River Film Festival, Moscow
( Shortsפרס הסרט והתסריט)( Short to the Point ,פרס הסרט הנראטיבי),
( Accolade Global Film Competitionציון לשבח)( Short Film Factory ,פרס
הסרט הקצר) ,ועוד.

לאתר הרשמי של הסרט * לקבלת פרטים נוספים על הסרט :ניר ברגר

nir.berger.films@gmail.com | 052-6510104

פרסי אופיר  ← 2020מסלול עלילתי קצר

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

לונג דיסטאנס
ל צפי יה ב סרט

צילום :סער מזרחי

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.
סרטה של אור סיני (״אנה״ — זוכה פרס אופיר )2016

״יש לציין את לאורה ריבלין בתפקיד רחל — אישה אשר מבקשת עזרה אך
מתביישת להראות נואשת ואבודה ,וזאת דרך המשחק המראה הן את הליקוי
והן את המאמץ של הדמות להסתיר אותו״( .עופר ליברגל).

לקבלת פרטים נוספים על הסרט| 052-8003385 :
galia13@gmail.com

פרסי אופיר  ← 2020מסלול עלילתי קצר

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

מותו של זה
ל צפי יה ב סרט

צילום :שי גולדמן

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.
הסרט מוקדש לכל היוצאים בשאלה הרבים שפגשתי בעת הכנת הסרטים
הארוכים ׳המשוטט׳ ,׳תיקון׳ .תודה לכם נשמות טהורות ואהובות ):

לאתר הרשמי של הסרט

פרסי אופיר  ← 2020מסלול עלילתי קצר

 34דקות * עברית ,יידיש * הפקה :רונן בן טל ,אבישי סיון,
ליונל גודג׳ ,דומיניק מרזוטו ,דוד ניבס * בימוי ,תסריט ועריכה:
אבישי סיון * צילום :שי גולדמן
לרשימת הקרדיטים המלאה

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
החבר דב

←
←

←

מקום מפלט
רצח בקולנוע צפון

←

הדברים הקטנים
ל צפי יה ב סרט

צילום :עמנואל מאייר

״הסרט הדברים הקטנים הוא סרט שלא מתנהג כמו שום סרט אחר ...זהו
סרט על מוות וספק באמונה ובאותה נשימה סרט על לידה מחדש וכוחה של
אמונה״ (עופר ליברגל) ←
לפניכן.ם יצירה ייחודית הן בסיפור שנגלה על המסך והן בצורתה הקולנועית.
הדברים הקטנים מזמין לצפייה אקטיבית שההתמסרות אליה מחוללת
שינויים גדולים.
קשר ייחודי נוצר בין מיכל ,קולנוענית תל אביבית חילונית ליהודהל׳ה נער
דתי מההתנחלות תקוע ,בנו הצעיר של הרב הכריזמטי ופעיל השלום -הרב
מנחם פרומן ז״ל .מיכל נשבית בקסמו של יהודהל׳ה והופכת להיות המורה
שלו לצילום .בעזרת המצלמה שהוא מקבל ממנה הוא מתעד את חודשי חייו
האחרונים של אביו ואת מסעו המשותף איתה על ציר תקוע — תל אביב
בחיפוש אחר דרך חדשה.

Adi & Michal films

לאתר הרשמי של הסרט * לקבלת פרטים נוספים על הסרט:
מיכל אהרונסון ,במאית ומפיקה / 050-7519550 :עדי בר יוסף ,מפיקה:
 / 050-7348900אסתר גולדברג ,מפיקה שותפה054-5660798 :

פרסי אופיר  ← 2020מסלול תיעודי מעל  60דקות

 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

החבר דב
ל צפי יה ב סרט

צילום :אורי לוי

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.
החבר דב יצא במאי  2019במסגרת פסטיבל דוק אביב .בשנה שלאחר מכן
הסתובבנו ,דב ואני ,בכל רחבי הארץ — ממטולה ראש פינה ומעלות תרשיחא
שבצפון ,דרך גבעת חיים אום אל פחם וחולון במרכז ועד רהט מצפה רמון וחבל
אילות שבדרום — סה״כ קיימנו מעל  120שיחות עם קהלים שונים ומגוונים.
זה היה כיף גדול! והקורונה חתכה אותו באכזריות ...מקווה מאד שתיהנו
מהצפייה — בלי קשר לבחירה שלכם .תודה רבה מעומק הלב — ברק הימן,
יוצר הסרט.

לאתר הרשמי של הסרט * לעמוד הפייסבוק של הסרט
לטריילר הסרט * לקבלת פרטים נוספים על הסרט:
ברק הימןinfo@heymannfilms.com / 052-2742445 :

פרסי אופיר  ← 2020מסלול תיעודי מעל  60דקות

 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

הנביא כהנא
ל צפי יה ב סרט

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

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.
כשיצאנו לדרך עם הנביא כהנא ,ידעתי שתלמידיו יהיו שחקנים מרכזיים
בבחירות  ,2019ויותר מכך ,שרעיונותיו של כהנא יהדהדו בעוצמה מימין ועד
לשמאל .אבל אם לומר את האמת ,בחלומות הורודים ובסיוטים הכי מחרידים
לא האמנתי שהמצב הפוליטי יקצין למה שהוא היום .תוך כדי העבודה על
הסרט ,כל אמירה משסה ,כל אירוע אלים ,יצרה מאזן אימים — ככל שהמצב
בחברה והפוליטיקה הישראלית מתדרדר ,הסרט נהיה יותר ויותר רלוונטי.
הנביא כהנא הוא דיוקן פוליטי על אדם שנרצח לפני  30שנה אבל תורתו היא
הפוליטיקה של ימינו.

לאתר הרשמי של הסרט * לטריילר הסרט * לקבלת פרטים נוספים
על הסרטinfo@bsheepfilms.com / 074-7039009 :

פרסי אופיר  ← 2020מסלול תיעודי מעל  60דקות

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

רצח בקולנוע צפון
ל צפי יה ב סרט

צילום :אלמוני ,באדיבות שלמה טינטפולבר

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

פרסי אופיר  ← 2020מסלול תיעודי מעל  60דקות

 80דקות * עברית ,אנגלית ,איטלקית * חברת הפקה :שולה ודנה
הפקות * מפיקות :שולה שפיגל ,דנה עדן * בימוי :אבידע ליבני *
עריכה :יוני כהן * צילום :אבנר שחף
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
ונזכור את כולם?
חיים רגילים

←
←
←

פתח את הפה
תמונת ניצחון

←

גשם בעינים
ל צפי יה ב סרט

צילום :יעקב אגור

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.

פרסי אופיר  ← 2020מסלול תיעודי עד  60דקות

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

העומר
ל צפי יה ב סרט

צילום :יואב פז

״העומר״ — סרטו התיעודי החדש של יונתן פז
חברי אקדמיה יקרים ,מי כמוכם יודע עד כמה קשה כספית/הפקתית להיות
במאי קולנוע עצמאי .זאת היא מלחמה (אין לי כל הגדרה אחרת )...סיזיפית,
ארוכת שנים וכמעט נואשת בראשי הקרנות ולקטורים עלומי שם וזהות,
ובמנהלי/ות ערוצי השידור למיניהם .״הנשק הסודי״ שנותר לי לאורך כל
עשרות שנות יצירה ,ועשרות רבות של סרטים ,בו אני שב ומשתמש בלית
ברירה שוב ושוב ,זה לצאת לדרך לבד ובאופן עצמאי .לעשות סרט בו אתה
מאמין ללא כל עזרה ותמיכה ציבורית .אני מעריך ומעריץ כל אחד מכם ,חברי
האקדמיה ,הנוהג כמוני .ומאחל לכם בהצלחה!  
וכזה הוא גם סרטי התיעודי הקצר ״העומר״ ,העוסק באופן אלגורי ,אירוני,
משעשע וסוריאליסטי ,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 ,תוך שנהנים מהאינטראקציה עם הקהל
מאסו הרקדנים הצעירים במילים המסורתיות והארכאיות ,וביקשו להשתחרר
ולהתפרק קצת וזרקו תוך כדי הופעה ,כמה בדיחות פרטיות ,דבר שגרם
״לשבירת הכלים״ של הרקדן הוותיק ״שומר הגחלת״ שלא יכול היה לעבור
על כך לסדר היום...
לקבלת פרטים נוספים על הסרט:
הבמאי יונתן פזpazjon1@gmail.com / 052-4499592 :

פרסי אופיר  ← 2020מסלול תיעודי עד  60דקות

 40דקות * עברית * תסריט בימוי והפקה :יונתן פז * צילום :רן
אביעד ,יונתן פז * עריכה :שמעון ספקטור * עריכת סאונד ומיקס:
ארז עיני שביט * מוזיקה מקורית :אורי אופיר ועילי בוטנר
לרשימת הקרדיטים המלאה

ונזכור את כולם?
ל צפי יה ב סרט

צילום :סימון שכטר

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.
מרד גטו וארשה הפך לסמל ההתנגדות והגבורה היהודית בתקופת השואה.
מרדכי אנילביץ׳ וארגון אי״ל זכו לתהילה ,כגיבורים שלא הלכו כצאן לטבח.
אולם בין לוחמי המרד הייתה קבוצה נוספת ,אשר נותרה מחוץ לפנתיאון:
הארגון הצבאי היהודי ,אצ״י.
קבוצה זו ,אשר מנתה כמה מאות לוחמים ,הונהגה על ידי פאבל פרנקל ולאון
רודאל והייתה אחראית לקרבות הגדולים והעיקשים ביותר של המרד .את
הדגל הכחול לבן שלוחמיה הניפו בשמי הגטו לא הצליחו הגרמנים להסיר
במשך  4ימים .אז כיצד קרה שהסיפור של לוחמי האצ״י הושמט מהזכרון
הקולקטיבי הישראלי?

לעמוד הפייסבוק :״ונזכור את כולם? מרד גטו וארשה — הקרב האמיתי״
* לאתר הרשמי של הסרט
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 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

חיים רגילים
ל צפי יה ב סרט

צילום :גילי דנון

שתי נשים (פדומו והלן) שנמלטו ממולדתן מבקשות מקלט ,הראשונה בגרמניה
והשנייה בישראל .שתיהן מתמודדות ,כל אחת בדרכה ,עם האפליה ,הזרות
והניתוק של החיים ללא בית .בתוך אלה ,הן הופכות לחברות קרובות ולפעילות
חברתיות שנחושות לסייע לנשים במצבן ולהעניק עתיד טוב יותר לדורות
הבאים בקהילות שלהן.
על הציר שעובר מברלין לתל־אביב מתגלים שני סיפורי חיים של פליטות
בצל המדיניות השלטונית ,״הדלת הפתוחה״ מצד אחד ו״גירוש המסתננים״
מצד שני ,שתי תגובות שונות לאותה מלחמה נוראה .פדומו והלן מגלות שהן
חולקות גורל משותף ,של חיים רעועים בצל הגחמות השלטוניות ,חשיפה
יומיומית לטוב ולרע האנושיים ,ותקווה שלמרות הכל ,לחלומות שלהן יש תוקף.
״מאלף ונוגע ללב״ (מוריה קור ,גל״צ) * ״סרט יפה ומומלץ מאוד״ (אלברט
גבאי ,רדיו קסם) * ״לכו לראות״ (יונתן גל ,רדיו תל אביב) * ״סיפור
על חברות נשית והיכולת של נשים להתחבר״ (עופר ליברגל ,סריטה) *
״גיבורות שלא מסתפקות בהישרדות ,אלא מעזות לחלום״ (שני ליטמן,
הארץ) * ״סרט חשוב ומרגש״ (נחום מוכיח ,הבמה) * ״סרט על החלומות
של פליטות מאפריקה״ — לכתבה בעיתון ״הארץ״
לטריילר של הסרט * קבלת פרטים נוספים על הסרט:
אפרתefratshalom@gmail.com / 050-7919010 :

פרסי אופיר  ← 2020מסלול תיעודי עד  60דקות

 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

חתונה הפוכה
ל צפי יה ב סרט

צילום :מרדכי ורדי

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.

לטריילר של הסרט

פרסי אופיר  ← 2020מסלול תיעודי עד  60דקות

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

עיצוב :איל זקין

