
 My Child 10% ילדה שלי 10% שם הסרט:

מוצאת אותו  7-. כשפראני בת ה26ניקו הוא צעיר, חסר מחויבות, בן  עלילתי אורך מלא -מסלול פרינג'  מסלול
לתדהמתה במיטה של אמא שלה, מערכת היחסים שלהם מתחילה 

ברגל שמאל. בזמן שניקו מנסה לקיים קשר רומנטי עם אמא של 
, היא מוצאת עצמה תקועה באמצע, בין אמא שלה, אביה פראני

הקנאי וניקו שעכשיו מתפקד גם כבייביסיטר. האם ניקו יצליח לכבוש 
את ליבה של פראני ולבנות מערכת יחסים עם אמא של פראני? תוך 
כדי המסע הקסום הזה, ניקו ופראני ילמדו לאהוב ולשנוא אחת את 

קומית מתוקה על יחסי אהבה/ השנייה, לרוב באותו הפריים. דרמה 
 שנאה, ועל כך שאהבה היא לעולם לא חורגת.

  

 הפקה
עדן צולי, קובי צאיג, שלום גודמן, 

 און-אורי ברבן כליפי, נאוה לוין, 

 און-אורי בר בימוי

 אודי פרסי שחקן ראשי

 יהלי פרידמן שחקנית ראשית

 גור בנטביץ' משנה שחקן

 ורד פלדמן שחקנית משנה

 דניאל קדם, קובי צאיג צילום

 און-אורי בר תסריט

 יוני מן עריכה

 עיצוב אמנותי
נוגה בן ישע, דינה קורבניץ, מעין 

 ריף, ניר אדלר

 לירון שמעוני, נועה דוידוביץ' עיצוב תלבושות

 צליל שי איפור

 און, עדן צולי-אורי בר ליהוק

 ניקול מרצדס, רועי ארז מוסיקה מקורית

 פסקול
נין חזן, ויטאלי גרינשפן, אוני 

 אלבר

 שותפות -ילדה שלי  10% חברת הפקה

 הופק בסיוע

אוטופיה שירותי מצלמה, קרן 
הקולנוע הישראלי, מפעל הפייס, 
אבולעפיה, הקרן לעידוד הסרט 

הישראלי מיסודה של התאחדות 
 ענף הקולנוע בישראל

  

  

  

 Unseen בלתי נראה שם הסרט:

בין המערכת הנוקשה, חומר הלימודים, הבחינות, הציונים לבין  עלילתי אורך מלא -פרינג' מסלול  מסלול
התלמידים שנמצאים בתקופת ההתבגרות, האנרגיה, המרד 

והעצמאות מתקיים מפגש בין מורה צעיר לתלמידיו. מפגש שמוביל 
אותם להתבונן פנימה ולהסתכל ולהגדיר מחדש מה זה כיתה, מורה, 

אולי לא יעברו את הבגרות  2ור והחומר שנלמד. י"ב תלמידים, שיע
 בספרות אבל את התקופה הזו הם לא ישכחו לעולם.

  

 מתן יאיר הפקה

 מתן יאיר בימוי

 מתן יאיר שחקן ראשי

 X שחקנית ראשית

 מרדכי יאיר משנה שחקן

 גל כהן שחקנית משנה

 דניאל בר צילום

 מתן יאיר תסריט

 זיו, דניאל ברנועם  עריכה

 X עיצוב אמנותי

 X עיצוב תלבושות

 X איפור

 X ליהוק

 X מוסיקה מקורית

 מיכאל גורביץ' פסקול

 פיקה הפקות חברת הפקה

 קרן הקולנוע הישראלי הופק בסיוע

  



  

 Road 40 South דרום 40כביש  שם הסרט:

הכביש המחבר את מרכז מדינת ישראל לדרומה, את  הוא 40כביש  עלילתי אורך מלא -מסלול פרינג'  מסלול
הערים לפריפריה את הכבישים המוארים לכבישים החשוכים. מסלולו 

נושק לטווח טילי הקסאם הנורים מכיוון רצועת עזה.  40של כביש 
הסרט עוסק בחיים של תושבי עוטף עזה במהלך מבצע צבאי בחג 

כו לחלק . נפילות הקסאמים והאזעקות שהפ2008-9החנוכה 
מהשגרה היומיומית של התושבים בדרום מלווים ברקע שבעה 

ספורים אנושיים ומשפיעים עליהם בדרכים מגוונות. אלה שבעה 
סיפורי אהבה קטנים ו'שכוחי אל' של אנשים הממשיכים לחלום, 

 לאהוב ולבלות ומתמודדים עם קונפליקטים אוניברסליים.

  

 הפקה
, אלדד בוגנים, ישראל וינקלר

 תמיר צבי, אמיר מיכלוביץ

 אלדד בוגנים, ישראל וינקלר בימוי

 שחקן ראשי
אורן כהן, בן סלע, דני לשמן, זאב 

 טנא, אמיר ירושלמי, יוסי אזן

 שחקנית ראשית
מיטל בן יהודה, שביט ויזל, יאנה 

 גור, רות פרחי, ירדן ברכה

 עומר לוי משנה שחקן

 שחקנית משנה
ויינגרטן, לירון מור דברת, עפרה 

 בן שלוש

 אלדד בוגנים צילום

 ישראל וינקלר ורד כהן תסריט

 אלדד בוגנים עריכה

 תמיר צבי עיצוב אמנותי

 דנית גבריאלי עיצוב תלבושות

 שלומי מורד איפור

 אמיר מיכלוביץ ליהוק

 רמי שולר, זאב טנא מוסיקה מקורית

 פבל נפתלוביץ פסקול

 אלדד רום הפקות חברת הפקה

 הופק בסיוע
פרויקט  -קרן יהושע רבינוביץ' 

 קולנוע

 

  

 Stories of Rebbe Nachman סיפורי מעשיות של רבי נחמן שם הסרט:

סיפורי אגדות מלאי קסם עם נסיכים, איכרים, שדים, ומלכים,  עלילתי אורך מלא -מסלול פרינג'  מסלול
שמתרחשים לפני כמאתיים שנים ברוסיה ואירופה. מלאי השראה, 

הרפתקאה כיפית ומרוממת  –שמחה, ושירה של רבי נחמן מברסלב. 
לכל הגילאים, לאומים, ואמונות. בכיכובו של יהודה ברקן בפעם 

 הראשונה באנגלית.

  

 ןצבי פישמ הפקה

 צבי פישמן בימוי

 יהודה ברקן שחקן ראשי

 X שחקנית ראשית

 דניאל דיין משנה שחקן

 X שחקנית משנה

 חורחה גורביץ צילום

 דוד פישמן, צבי פישמן תסריט

 גוספי פלתניה עריכה

 פרנסואז קוריאט עיצוב אמנותי

 פרנסואז קוריאט עיצוב תלבושות

 יוסי לוי איפור

 X ליהוק

 ישראל דגן מוסיקה מקורית

 סטס גוטמן, גוספי פלתניה פסקול

 שושנש סטריט פרודקשן בע"מ חברת הפקה

 X הופק בסיוע

  

 



  

 Peter the Third קומדיה רומנית – פטר השלישי שם הסרט:

שמעולם לא זכה , שחקן תיאטרון 65זהו סיפורו של פטר, אלמן בן  עלילתי אורך מלא -מסלול פרינג'  מסלול
לתפקיד ראשי. פטר מחליט לרוץ לכנסת על מנת לקבל פנסיה 

, כותבת בלוגים 28כחבר כנסת בעזרתה של אלונה, מלצרית בת 
מוכשרת. השניים מקימים את מפלגת האלמנים והאלמנות ויוצאים 

למסע בו שניהם יוצאים מבדידותם ונפתחים לעולמות חדשים 
 הגורמים להם להשתחרר מהעבר.

  

 , שחר צפניהטומי לנג, אמיר גדליה הפקה

 טומי לנג בימוי

 רוברט הניג שחקן ראשי

 דנה ידלין שחקנית ראשית

 נתן נתנזון משנה שחקן

 דורית פלד שחקנית משנה

 שוקי גוזיק צילום

 טומי לנג, דיקלה בן ציון תסריט

 אורי בן דב עריכה

 X עיצוב אמנותי

 X עיצוב תלבושות

 X איפור

 X ליהוק

 שני ברונר מוסיקה מקורית

 שני ברונר פסקול

 טומי לנג הפקות חברת הפקה

 הופק בסיוע
פרויקט  -קרן יהושע רבינוביץ' 

 קולנוע

  

  

 OnceThere Was a Girl פעם הייתה ילדה שם הסרט:

חייה של נועה נעים בתחום צר בין פחד ממחלה קשה, בדידות ואובדן  עלילתי אורך מלא -מסלול פרינג'  מסלול
של היכולת לישון. אישה ילדה אבודה, שמוכנה לעשות הכל כדי 

 לזכות ולו לרגע במבט אוהב או במגע...

  

 הפקה
נטלי קפלן, אריאל וייסברוד, רותם 

 עלימה

 נטלי קפלן בימוי

 עודד לאופולד שחקן ראשי

 ליאת גליק שחקנית ראשית

 אלי דנקר משנה שחקן

 יעל שרוני שחקנית משנה

 עמי יעקבס צילום

 נטלי קפלן תסריט

 טל-אור לי עריכה

 עופר פינקל, ורה גרינבלט עיצוב אמנותי

 X עיצוב תלבושות

 לינה קצפ איפור

 X ליהוק

 X מוסיקה מקורית

 אביב אלדמע פסקול

 נטלי קפלן חברת הפקה

 הופק בסיוע

אוניברסיטת תל אביב החוג 
לקולנוע ולטלוויזיה, קרן בלבטניק, 

קרן אנה הבס, קרן יהושע 
 פרויקט קולנוע -רבינוביץ' 

  

  



  

 Welcoming the Shabat קבלת שבת שם הסרט:

 סיפורים על יחסי אב וביתו המתבגרת המתרחשים ביום שישי. 3 עלילתי אורך מלא -מסלול פרינג'  מסלול
שיח בין -בסיפור הראשון האב והאם מנהלים חנות צעצועים. דרך הדו

השניים מתגלה בהדרגה פגיעותו של האב, המנסה ללא הצלחה 
להשיג שליטה על חייו באמצעות שליטה על חייה של ביתו. בסיפור 
השני האב והאם גרושים. האב, שלא הגיע למסיבת הבת מצווה של 

ת הספר, עם מתנה מאכזבת. ביתו, מחכה לה למחרת בדרכה לבי
בספור השלישי מחליט אב המשפחה לוותר על הנסיעה ברכב ולהגיע 

 ברגל עם אשתו, בתו ובנו לבית הסבא.

  

 אלדד בוגנים, ישראל וינקלר הפקה

 אלדד בוגנים, ישראל וינקלר בימוי

 דן תורג'מן שחקן ראשי

 לי קוזניק שחקנית ראשית

 זיו בשור משנה שחקן

 חן סבן שחקנית משנה

 אלדד בוגנים צילום

 ישראל וינקלר תסריט

 מדלן וזה עריכה

 אפרת שנפ עיצוב אמנותי

 X עיצוב תלבושות

 X איפור

 מדלן וזה ליהוק

 תומר הדדי מוסיקה מקורית

 פבל נפתלוביץ', אמיר מיכלוביץ' פסקול

 אלדד רום הפקות חברת הפקה

 X הופק בסיוע

  

 

  

 


