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<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

הפקה:   * תסריט: ארז תדמור, רועי אסף   * בימוי: ארז תדמור   * 90 דקות 

 * שמי שינפלד, אביב בן שלוש, משה אדרי, לאון אדרי, לירון אדרי 
משחק: רועי אסף, נלי תגר

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

לירן וטלי, זוג בשנות השלושים לחייהם, החולמים להביא יחד ילד לעולם, 
מתבשרים יום אחד שיצטרכו לשם כך לעבור טיפולי פוריות. מה שנראה 

בתחילה פשוט, הופך למורכב מאד והם מגלים שכדי להיות אבא ואמא לילד, 
יצטרכו לעבור מסע ארוך מלא בתלאות, עם כל הקשיים הפיזיים והנפשיים 
הנלווים לכך, הלחצים המשפחתיים וכמובן גם האתגר שהדבר מעמיד בפני 

הזוגיות של השניים. האם האהבה שלהם תחזיק מעמד?

> > >
בשורות טובות

comebackf@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58332&section=1031
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58332&section=1031


<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

> > >
הגולם

ון
יר

ם 
ת

רו
ם: 

לו
צי

 *  S8608602@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט  * לטריילר הסרט 
yoavpaz@gmail.com :לקבלת לינק לצפיה פרטית

הפקה: שלום   * תסריט: אריאל כהן   * בימוי: יואב פז, דורון פז   * 95 דקות 

משחק: חני פירסטנברג, ישי גולן  * אייזנבך 
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

כשהתחלנו לעבוד על הסרט וצללנו אל תוך התחקיר, נדהמנו לגלות שכבר 
כמעט 100 שנה לא נעשה סרט קולנוע באורך מלא המבוסס כולו על הסיפור 
של הגולם. היה לנו חשוב לתת את הווריאציה הייחודית שלנו לסיפור הגולם 

המפורסם ולאו דווקא לשחזר את הסיפור המוכר של "הגולם מפראג". לכל עם 
יש את השדים והמפלצות שלו, ולנו יש את הגולם — סיפור מדהים שהוא מעין 

"פרנקנשטיין יהודי" הבוחן לעומק ומפרק לגורמים את נושא יצירת החיים 
ואיך זה בעצם מרגיש להיות אלוהים וליצור אדם חי. כשיוצאים לצילומים של 

סרט תקופתי יקר כמו הגולם, האתגר ההפקתי הוא עצום. נאלצנו לבנות 
"שטעייטל" יהודי יש מאין ולברוא עולם חדש, עתיק ומיסטי על כל המשתמע 

מכך: לבוש, ארכיטקטורה, תפאורה וכו. זה לא היה פשוט, אבל בסופו של 
דבר, נדהמנו לגלות שתוך חצי שנה הקמנו, באמצע שדה נטוש באוקראינה, 
כפר יהודי שוקק חיים עם בתים, חיות, בית כנסת וקהילה יהודית תוססת 

)המורכבת למעשה מאיכרים אוקראינים גויים לחלוטין(.

"אלימות מסוגננת…"   *  )The Hollywood news( "…קריפי ומפחיד"
 *  )Pop horror( "…סיפור הפרנקנשטיין היהודי"  *  )film freak central(

"אימה היסטורית   *  )Horror freak news( "…חוויה קולנועית מהדהדת“
"כנר על הגג פוגש את בית קברות לחיות"  *  )Unseen films( "מדהימה

)Kim Neuman website(

https://youtu.be/3tvV8Yv5pYU


<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

* תסריט: נדב לפיד, חיים לפיד   * בימוי: נדב לפיד   *  123 דקות 

משחק: טום מרסייה   * הפקה: אסנת הנדלסמן קרן, טליה קלינהנדלר 
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

יואב צעיר ישראלי, נוחת בפריז בתקווה שצרפת והצרפתית יגאלו אותו 
מהשיגעון הישראלי.

זוכה בפרס המבקרים הבינלאומי   * זוכה בפרס דב הזהב — פסטיבל ברלין 2019 
* הבחירה הרישמית פסטיבל שנגחאי  לסרט הטוב ביותר בפסטיבל ברלין 2019 

* הבחירה הרישמית פסטיבל  * הבחירה הרישמית פסטיבל סידני 2019   2019
* הבחירה  * הבחירה הרישמית פסטיבל הונג קונג 2019  איסטנבול 2019 

* הבחירה הרישמית  הרישמית פסטיבל אינדי–ליסבואה 2019 )סרט הנעילה( 
פסטיבל אדינבורו 2019

> > >
מילים נרדפות

osnat@piefilms.co.il :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58313&section=1031
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58313&section=1031


<< פרסי אופיר 2019
מסלול עלילתי אורך מלא >>

הפקה:   * תסריט: יבגני רומן, זיו ברקוביץ'   * בימוי: יבגני רומן   * 88 דקות 

אברהם פרחי, חיליק מיכאלי, תמי ליאון, איתן אבן, משה אדרי, לאון אדרי 
משחק: ולדימיר פרידמן, מריה בלקין  *
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

דרמה שלובה בהומור משובח המלווה בני זוג מבוגרים שהיו קולות הזהב של 
הדיבוב הסובייטי, עולים לישראל בשנת 1990 מברה״מ המתפרקת, ומנסים 

לפתוח פרק חדש במדינה שלא ממש זקוקה להם או לכשרונם הייחודי.

גאים ב–4 המועמדויות של הסרט לפרסי אופיר: מריה בלקין ־ שחקנית ראשית 
 * רונה דורון ־ עיצוב תלבושות   * * אוולין הגואל  ־ שחקנית משנה 

סנדרה גוטמן ־ עיצוב אמנותי

להתראות בקולנוע, UCM, אבנסטון פילמס

> > >
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VIMEO–שמחים להציג את הטריילר הבינלאומי שלנו ב
info@ucm-film.com / 03-6276200 :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58272&section=1031
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58272&section=1031
https://vimeo.com/330463499


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

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

הפקה: חגי ארד,   * בימוי ותסריט: יעל שחר, שרון יעיש   * 60 דקות 

צילום: יעל שחר  * עריכה: שרון יעיש   * אלעד פלג 
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפייה ישירה

לפני עשרים שנה נחטפה צ'ילה בהונגריה על ידי ארגון סוחרי נשים ישראלי 
והוכרחה לעבוד בזנות. עכשיו היא יוצאת לחפש אחר החוטפים שלה. אחרי 

שחזרה אל הגיהינום האם תצליח לצאת ממנו שוב?

"אחד הסרטים החשובים והעמוקים ביותר על זנות... הסרט 'זונה כמוני' ממחיש 
באופן חד, נוקב וחסר מסכות את הוויתה של אשה בזנות ומראה איך היא נמצאת 

בקצה רצף שנשים רבות, אולי כל הנשים, נמצאות בו." )הארץ(

הקרנה באווירה אינטימית וביתית בביתה של חברת האדמיה שרון יעיש 
תתקיים ב–12.9, 20:00, מודליאני 1 ת"א, קומה 2 דירה 7 

יש להירשם מראש בלינק 

הקרנות נוספות בסינמטק יתקיימ בסינמטק תל אביב ביום שישי, 6.9, 20:30, 
וביום שבת, 14.9, 19:00

> > > 
זונה כמוני
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daromap@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט  * לטריילר הסרט 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1067
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58353&section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58353&section=1033
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/docaviv/.premium-REVIEW-1.7288169
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/docaviv/.premium-REVIEW-1.7288169
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/docaviv/.premium-REVIEW-1.7288169
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/docaviv/.premium-REVIEW-1.7288169
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/docaviv/.premium-REVIEW-1.7288169
https://bit.ly/2lTaAgN
https://vimeo.com/335288141


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

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

 * הפקה: אסף אמיר   * בימוי, צילום ותסריט: יאיר אגמון   * 50 דקות 

עריכה: אריק להב ־ ליבוביץ׳
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה

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

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

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

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

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

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

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

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

> > >
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לטריילר הרשמי

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1067
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58303&section=1033
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58303&section=1033
http://srita.net/2017/07/23/jff_2017_6th_report
https://www.haaretz.co.il/gallery/television/guide/1.4282438
http://e.walla.co.il/item/3081641
https://www.youtube.com/watch?v=P_G8Gjqmeew


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

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

הפקה:   * בימוי ותסריט: דני רוזנברג, יניב סגלוביץ'   * 70 דקות 

צילום: זיו ברקוביץ',   * עריכה: יניב סגלוביץ'   * דני רוזנברג 
בן הרצוג, דודו סטוז'מייסטר, יניב לינטון

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפייה ישירה

"אורי זהר חוזר הוא סרט מאיר עיניים, נפלא ומרגש" )אבנר שביט, וואלה(
"התיעוד הנהדר הזה   * "מפגש נדיר עם גיבור תרבות ישראלי" )שני ליטמן, הארץ( 
מבהיר סוף סוף מה עשה אותו כל כך גדול — לפני וגם אחרי שחזר בתשובה" )יאיר 

"הצצה נדירה וגלוית לב אל נפשו של אורי זהר, המספרת דרכו   * רוה, כלכליסט( 
סיפור כואב על החברה הישראלית כולה" )בנימין טוביאס, ידיעות אחרונות(

"סרט חשוב על אחת מדמויות המפתח להבנת החברה הישראלית בשנות ה־60 
"מסמך היסטורי חשוב ויקר ערך באמת. אל   * וה־70" )מאיר שניצר, מעריב( 

"אל תפספסו את הסרט החדש על אורי זהר" )ארז   * תחמיצו" )יונתן גת, כאן 11( 
"מסמך קולנועי מסעיר ומרתק. פורטרט מרגש ונוגע ללב של אורי   *  )YNET ,דבורה

"סרטם היפה והחשוב של סגלוביץ'   * זהר. לא להחמיץ" )נחום מוכיח, הבמה( 
ורוזנברג מציף אותנו לא רק בנוסטלגיה אלא גם בתחושת התפכחות" )אוהד 

לנדסמן, הארץ, דוקטוק(

> > >
אורי זהר חוזר
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* לקבלת פרטים נוספים על הסרט לחצו כאן לטריילר הסרט 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1068
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58297&section=1034
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58297&section=1034
www.facebook.com/zoharuri
https://youtu.be/DKzDfJxvKPI


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

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

מפיקה שותפה:  הפקה: יאיר קדר   * בימוי ותסריט: אורי ברבש   * 76 דקות 

צילום: טליה )טוליק( גלאון  * עריכה: אורי דרדיקמן   * הדס קלדרון 
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפייה ישירה

חייו של סוצקבר, גדול משוררי היידיש במאה ה20, הם ביטוי דרמטי, אישי, 
מטלטל, להיסטוריה המודרנית הסוערת של העם היהודי במאה ה–20. הוא 

הנהיג את המרד הרוחני בגטו וילנה, סטלין ניפעם משירתו ובעיצומם של 
הקרבות שלח מטוס להציל אותו מהיערות הסמוכים לוילנה. סוצקבר היה העד 

היהודי המרכזי במשפטי נירנברג שהעיד על שואת עמו. למעלה מ–60 שנה חי 
בארץ, אלמוני, מבודד ונשכח. מעולם לא הפסיק לכתוב שירה.

"הגרמנים יכלו להרוס הכל, אבל   * "שירה משחררת מעבדות פנימית" )סוצקבר( 
"הוא המשורר הכי מוכשר,   * אף אחד לא יכול להרוס שירה טובה" )פרופ' רות וייס( 

הכי מבריק שחי כאן. הוא רק כתב בשפה שהציבור לא הבין. חיים של בדידות 
"במאי הסרט ,אורי ברבש, מצליח לא רק לספר את חייו   * גדולה" )פרופ' דן מרון( 
הדרמטיים של סוצקבר, אלא להפיח חיים בשירים רבי העוצמה שלו" )שני ליטמן, 

 * "סרט שהוא שיר. מזוכך. חידתי, ערכי. מלא השראה" )ששון גבאי(   * הארץ( 
"חוויה מצרפת ומטהרת. מטלטלת ומנחמת. חוויה עמוקה של הישארות הנפש" 

* הסרט זכה בפרס החוויה היהודית בפסטיבל ירושלים  )אליעז כהן, משורר( 
ובימים אלה   * * פרס חביב הקהל בפסטיבל הישראלי בלוס אנג'לס 2018   2018

משתתף בעשרות פסטיבלים.

< < < דבש שחור, שירת חייו
של אברהם סוצקבר
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qedary@gmail.com :לקבלת פרטים נוספים על הסרט

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1034
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58252&section=1034
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58252&section=1034


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

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

בימוי תסריט והפקה: ארי דוידוביץ מפיקה שותפה:   * 110 דקות 

צילום: פיליפ בלאיש  * עריכה: נעם עמית   * אנה סומרשף 
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפייה ישירה

לאחר ההצלחה בהקרנת הסרט בבתי קולנוע "לב" ־ הסרט זמין לצפייה גם 
בסטרימינג לחברי האקדמיה!

הסיפור שטרם סופר על אחד מגדולי השחקנים הישראלים בכל הזמנים ־ 
שייקה אופיר. אין ישראלי שלא מכיר את אופיר כבדרן, פנטומימאי או כוכב 

קולנוע ותיאטרון ־ אבל לא רבים באמת הכירו את האדם שמאחורי אלף 
הפרצופים. החיים הנסתרים של שייקה אופיר מביא את סיפורו המלא של 

האיש שרצה יותר מכל להצחיק ולהיות נאהב, ואף הצליח להגיע לפסגת עולם 
הבידור, אבל שילם מחיר אישי ומשפחתי כבד. במקביל לקריירה המזהירה של 

אופיר, הסרט מפנה לראשונה זרקור אל הנשים המשמעותיות ביותר בחייו, 
ומשרטט ־ באמצעותן ובאמצעות משתתפים נוספים וחומרי ארכיון שטרם 

נראו ־ דיוקן אישי ופסיכולוגי מפתיע של האיש שהפך לאיקון תרבות.
״סרט מרגש ורב קסם שיעלה   * ״שווה! לראות גאון בפעולה״ )גידי אורשר, גל״צ( 

״האנציקלופדיה בריטניקה של שייקה   *  )ynet ,בכם חיוך״ )שמוליק דובדבני
״סרט מפואר על אדם מפואר… נהדר   * אופיר. מומלץ!״ )יאיר רוה, רדיו הקצה( 

״סרט מקסים, נהדר, מרתק ונוגע ללב״   * ומרגש״ )איתן וייץ, ״קולנוע בראש צלול״( 
)גורי אלפי, רדיו תל אביב(

< < < החיים הנסתרים
של שייקה אופיר
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חברות וחברי אקדמיה מוזמנים לביתו של רון פוגל,   * לטריילר הסרט 
ב–15.9 להקרנה פרטית ושיחה. פרטים בלינק 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1068
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58296&section=1034
https://www.youtube.com/watch?v=qd1XygEeCfY
https://bit.ly/2lTaAgN


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

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

הפקה: סרטי האחים הימן, ברק   * בימוי ותסריט: תומר הימן   * 106 דקות 

צילום: עדי רייס,   * עריכה: טל רבינר, אלכס חוסיד   * הימן, תומר הימן 
תומר הימן, יונתן אגסי

לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפייה ישירה

זוכה פרס   * זוכה פרס הסרט הטוב ביותר ופרס העריכה בפסטיבל ירושלים 
זוכה פרס הסרט הטוב ביותר בפסטיבל   * חבר השופטים בפסטיבל באטלנטה 

זוכה פרס הבימוי בפסטיבל   * Outvie יוון ובפסטיבל GAZE באירלנד 
QFest בארה"ב.

סיפור חייו של יונתן אגסי, אחד מכוכבי הפורנו הגאה הגדולים בעולם. מבט 
נדיר ואינטימי על עולם הפורנו והליווי, שחושף גם יחסים מפתיעים בין אם 

ובנה שמצליחים להגדיר מחדש את גבולות התא המשפחתי.

פרטי הקרנות עתידיות: יום שני, 9.9 — הקרנה בביתה של חברת האקדמיה 
שולה שפיגל רח' מצפה ים 5, קומה 6, דירה 18, הרצליה. בתום ההקרנה 

תתקיים שיחה עם יוצרי וגיבורי הסרט.
בתמיכת: קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה, ערוץ HOT 8, BBC, מפעל הפיס — 

המועצה לתרבות ולאומנות 

> > >
יונתן אגסי הציל את חיי
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לקבלת פרטים נוספים על הסרט:   * לאתר הסרט   * לטריילר הסרט 
info@heymannfilms.com / 03-5602701

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1034
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58305&section=1034
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58305&section=1034
https://www.heymannfilms.com/movie/jonathan-agassi-saved-my-life/
https://www.youtube.com/watch?v=4jggL5ZDwsA&feature=youtu.be


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

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

 * הפקה: לירן עצמור   * בימוי כתיבה ותחקיר: דן שדור   * 87 דקות 

עריכה: נטע דבורקיס, דן שדור
לחצו כאן לרשימת הקרדיטים המלאה ולצפיה ישירה

* עיצוב פסקול: איציק כהן  מוזיקה מקורית: קרני פוסטל 

סיפור עלייתו לשלטון של בנימין נתניהו, כפי שהוא משתקף מבעד לארבעה 
עשורים של הופעות תקשורתיות בלתי נשכחות, ששינו את ישראל לעד. 

קינג ביבי הוא הסרט הנצפה ביותר בערוץ יס דוקו השנה. לאחר הבכורה 
בתחרות הרשמית בפסטיבל ירושלים בקיץ 2018 הוא הוקרן בהצלחה במשך 

מספר חודשים בסינמטקים, הוצג בעשרות פסטיבלים בינלאומיים, ושודר 
בגרמניה, צרפת, הולנד ובמדינות נוספות. זהו סרטו הארוך השני של דן שדור, 

יוצר וכותב דוקומנטרי. סרטו הראשון "לפני המהפכה" שודר ב–PBS והיה הסרט 
 .BBC Persia הישראלי הראשון ששודר באיראן, דרך

"מבט מרתק על התפתחות דמותו התקשורתית של בנימין נתניהו". )וושינגטון 
"דיוקן מורכב של הדמות הכי שנויה במחלוקת בישראל... אתם חייבים   * פוסט( 

"אין יותר צפיית חובה מזה: מפעים לראות   * לראות את ''קיגנ ביבי'״ )הארץ( 
פרויקט תיעודי כה מאופק, אלגנטי ומקיף שעוסק בלב התבערה היומיומית של חיינו 

"מרתק ומאיר עיניים" )וואלה!(  *  )TimeOut( "...בלי להיגרר להתלהמות מטיפנית

> > >
קינג ביבי
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לטריילר הסרט  * לעמוד הרשמי של הסרט 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1068
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=58289&section=1034
https://www.youtube.com/watch?v=2h_kNvd_8Jw
https://www.king-bibi.com/



