המועמדים הסופיים
לפרסי אופיר 2021
—
סרט עלילתי באורך מלא

.
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.
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אגדת חורבן
למה הפקות ,אדי קינג
מפיקים :אמיר הראל ,איילת קייט ,גידי דר

הברך
פאי סרטים
מפיקות :טליה קלינהנדלר ,אסנת הנדלסמן קרן

ויהי בוקר
דורי מדיה
מפיקים :יהונתן פארן ,נדב פלטי ,תמי מוזס בורוביץ ,רענן גרשוני ,קרן מיכאל

מותו של הקולנוע ושל אבא שלי גם
פרדס סרטים
מפיקים :סתיו מרון מורג ,דני רוזנברג

תמונת הנצחון
תמונת הנצחון — שותפות מוגבלת
מפיק :אהוד בלייברג

המועמדים הסופיים לפרסי אופיר 2021

סרט עלילתי באורך מלא

דוד פולונסקי ומיכאל פאוסט

 7מועמדויות
הפקה :אמיר הראל ,איילת קייט ,גידי דר
בימוי :גידי דר
תסריט :גידי דר ,שולי רנד
עריכה :יוסף גרינפלד ,אורי בן דב
עיצוב אמנותי :דוד פולונסקי ,מיכאל פאוסט
פסקול :נתי זיידנשטדט ,רונן נגל
מוסיקה מקורית :אסף תלמודי ,יונתן אלבלק

 93דקות * עברית * למה הפקות ,אדי קינג
אגדת חורבן מספר את סיפור המרד היהודי ברומא בשנת  66לספירה ,אחד מרגעי המפתח
בתולדות העם היהודי .הסרט מסופר מנקודת מבטו של בן בטיח ,דמות שמקורותיה באגדות
המשנה ,ומתרחש כולו בירושלים .במהלך הסיפור עובר בן בטיח שינוי קיצוני ,ומאדם תמים ורך
מזג הופך לקנאי אלים ,שבשם הדבקות באלוהים הופך לאחד הגורמים המרכזיים בהבאת אסון
על ירושלים .כאשר בן בטיח מתפכח ובא חשבון עם עצמו ,כבר מאוחר מדי .הוא אמנם מצליח
להציל את רבן בן זכאי ,דודו הגדול בתורה ,אבל את בית המקדש אין בידו להציל מלהבות התופת.

לרשימת הקרדיטים המלאה בעמוד הסרט באתר האקדמיה >>>
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אגדת חורבן

צילום :שי גולדמן

 8מועמדויות
הפקה :טליה קלינהנדלר ,אסנת הנדלסמן קרן
בימוי :נדב לפיד
שחקנית ראשית :נור פיבק
שחקן ראשי :אבשלום פולק
צילום :שי גולדמן
עריכה :נילי פלר
פסקול :אביב אלדמע
ליהוק :אורית אזולאי

 104דקות * עברית * פאי סרטים
י׳ במאי קולנוע באמצע שנות הארבעים לחייו ,אשר מגיע לישוב נידח בקצה המדבר להקרנת
אחד מסרטיו .הוא פוגש שם ביהלום ,פקידה במשרד התרבות ,ומוצא עצמו מנהל שני קרבות
אבודים :האחד נגד מות החופש האומנותי בארצו ,השני נגד המוות של אמא שלו.

לרשימת הקרדיטים המלאה בעמוד הסרט באתר האקדמיה >>>
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הברך

צילום :שי גולדמן

 15מועמדויות
הפקה :יהונתן פארן ,נדב פלטי ,תמי מוזס בורוביץ ,רענן גרשוני ,קרן מיכאל
בימוי :ערן קולירין
תסריט :ערן קולירין
שחקנית ראשית :ג׳ונא סולימאן
שחקן ראשי :אלכס בכרי
שחקנית משנה :איזבל רמדאן
שחקן משנה :איהאב אליאס סלאמי
צילום :שי גולדמן
עריכה :אריק להב ליבוביץ׳ ,חיים טבקמן
עיצוב אמנותי :אמיר ירון
עיצוב תלבושות :דורון אשכנזי ,מירוות חכרוש
איפור :טניה ירושלמי
פסקול :אביב אלדמע ,איתי אלוהב
מוסיקה מקורית :חביב חנא
ליהוק :ג׳ונא סולימאן

 101דקות * ערבית עברית * דורי מדיה ,פילמס דה פואסון
בדיוק כשחשב שמצא את מקומו בחיים נאלץ סמי ,פלסטיני ,תושב ואזרח ישראל 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.

לרשימת הקרדיטים המלאה בעמוד הסרט באתר האקדמיה >>>

המועמדים הסופיים לפרסי אופיר  ← 2021סרט עלילתי באורך מלא

ויהי בוקר

צילום :דוד סטוז׳מייסטר

 9מועמדויות
הפקה :סתיו מרון מורג ,דני רוזנברג
בימוי :דני רוזנברג
תסריט :דני רוזנברג ,איתי כוחי
שחקן ראשי :מרק רוזנבאום
שחקנית משנה :נועה קולר
שחקן משנה :רוני קובן
עריכה :נילי פלר ,גיא נמש
מוסיקה מקורית :יובל סמו
ליהוק :מאיה קסל

 106דקות * עברית * פרדס סרטים
אב ובנו מנסים באמצעות הקולנוע לעצור את הזמן אך מחלת האב מאיימת לנצח במירוץ
את שניהם.

לרשימת הקרדיטים המלאה בעמוד הסרט באתר האקדמיה >>>
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מותו של הקולנוע ושל אבא שלי גם

צילום :עמית יסעור

 15מועמדויות
הפקה :אהוד בלייברג
בימוי :אבי נשר
תסריט :אבי נשר
שחקנית ראשית :ג׳וי ריגר
שחקן ראשי :אמיר חורי
שחקנית משנה :משי קלינשטיין
שחקן משנה :עלא דקה
צילום :עמית יסעור
עריכה :יצחק צחייק
עיצוב אמנותי :שחר בר-אדון
עיצוב תלבושות :חן כרמי
איפור :אמילי  .bפאודם
פסקול :רונן נגל ,אשר מילוא
מוסיקה מקורית :תום אורן
ליהוק :אסתר קלינג

 129דקות * עברית ,ערבית * תמונת הנצחון — שותפות מוגבלת
תמונת הנצחון שופך אור על אחד הסיפורים השנויים במחלוקת במלחמת העצמאות .בסוף
 1947מצטרף במאי קולנוע מצרי לכוח מתנדבים ,היוצא לסייע לערביי פלשתינה .הם מתמקמים
בכפר שלמרגלותיו שוכן קיבוץ ניצנים ,בו חברי הקיבוץ נערכים להגנה .בעוד שני הצדדים קרבים
לעימות אלים ,הנעורים מכתיבים סיפור משלהם — הבמאי מוצא להפתעתו הרבה במשותף בין
הצעירים בשני הצדדים .את עינו צדה דמות נשית — מירה בן ארי — אשר מסרבת להתפנות
מהקיבוץ הנצור .כאשר פורצת המלחמה ,הבמאי נדרש לתעד את תמונת הניצחון אך התפתחות
בלתי צפויה טורפת את הקלפים.
לרשימת הקרדיטים המלאה בעמוד הסרט באתר האקדמיה >>>
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תמונת הנצחון

.
.
.
.
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אבי נשר  .תמונת הנצחון
גידי דר  .אגדת חורבן
דני רוזנברג  .מותו של הקולנוע ושל אבא שלי גם
נדב לפיד  .הברך
ערן קולירין  .ויהי בוקר

תסריט

.
.
.
.
.

אבי נשר  .תמונת הנצחון
גידי דר ,שולי רנד  .אגדת חורבן
דני רוזנברג ,איתי כוחי  .מותו של הקולנוע ושל אבא שלי גם
ערן קולירין  .ויהי בוקר
פיני טבגר  .יותר ממה שמגיע לי

שחקנית ראשית

.
.
.
.
.

אביגיל הררי  .אחד בלב
אנה דוברובצקי  .יותר ממה שמגיע לי
ג׳וי ריגר  .תמונת הנצחון
ג׳ונא סולימאן  .ויהי בוקר
נור פיבק  .הברך

המועמדים הסופיים לפרסי אופיר  ← 2021מועמדויות אישיות

בימוי

.
.
.
.
.
.

אבשלום פולק  .הברך
אימרי ביטון  .הבית ברחוב פין
אלכס בכרי  .ויהי בוקר
אמיר חורי  .תמונת הנצחון
מיכה פרודובסקי  .יותר ממה שמגיע לי
מרק רוזנבאום  .מותו של הקולנוע ושל אבא שלי גם

שחקנית משנה

.
.
.
.
.

אורלי זילברשץ  .אחד בלב
איזבל רמדאן  .ויהי בוקר
משי קלינשטיין  .תמונת הנצחון
נועה קולר  .מותו של הקולנוע ושל אבא שלי גם
ריימונד אמסלם  .הבית ברחוב פין

שחקן משנה

.
.
.
.
.

איהאב אליאס סלאמי  .ויהי בוקר
יעקב זדה-דניאל  .יותר ממה שמגיע לי
מאיר סויסה  .אחד בלב
עלא דקה  .תמונת הנצחון
רוני קובן  .מותו של הקולנוע ושל אבא שלי גם
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שחקן ראשי

.
.
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ירון שרף  .אחד בלב
מוש משעלי  .תוכנית א׳
עמית יסעור  .תמונת הנצחון
שי גולדמן  .הברך
שי גולדמן  .ויהי בוקר

עריכה

.
.
.
.
.

אריק להב ליבוביץ׳ ,חיים טבקמן  .ויהי בוקר
יוסף גרינפלד ,אורי בן דב  .אגדת חורבן
יצחק צחייק  .תמונת הנצחון
נילי פלר  .הברך
נילי פלר ,גיא נמש  .מותו של הקולנוע ושל אבא שלי גם

עיצוב אמנותי

.
.
.
.
.

אמיר ירון  .ויהי בוקר
ברק ואזן  .הבית ברחוב פין
דוד פולונסקי ,מיכאל פאוסט  .אגדת חורבן
רון זיקנו (זיק)  .אחד בלב
שחר בר-אדון  .תמונת הנצחון
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צילום

.
.
.
.
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דורון אשכנזי ,מירוות חכרוש  .ויהי בוקר
חן כרמי  .תמונת הנצחון
ירון אריה ,ים ברוסילובסקי  .הבית ברחוב פין
ליטל לילו גולדפיין  .אחד בלב
ליטל לילו גולדפיין  .יותר ממה שמגיע לי

איפור

.
.
.
.
.

אור ספיר  .אחד בלב
אינגריד זיברט  .יותר ממה שמגיע לי
אמילי  .bפאודם  .תמונת הנצחון
טניה ירושלמי  .ויהי בוקר
מירב שחר-בושושה  .הבית ברחוב פין

פסקול

.
.
.
.
.

אביב אלדמע  .הברך
אביב אלדמע ,איתי אלוהב  .ויהי בוקר
מיכאל גורביץ׳  .ברנשטיין — הפרטיזן האחרון
נתי זיידנשטדט ,רונן נגל  .אגדת חורבן
רונן נגל ,אשר מילוא  .תמונת הנצחון

המועמדים הסופיים לפרסי אופיר  ← 2021מועמדויות אישיות

עיצוב תלבושות

.
.
.
.
.

אסף תלמודי ,יונתן אלבלק  .אגדת חורבן
חביב חנא  .ויהי בוקר
יובל סמו  .מותו של הקולנוע ושל אבא שלי גם
קרני פוסטל  .הבית ברחוב פין
תום אורן  .תמונת הנצחון

ליהוק

.
.
.
.
.

אורית אזולאי  .הברך
אסתר קלינג  .תמונת הנצחון
ג׳ונא סולימאן  .ויהי בוקר
מאיה קסל  .מותו של הקולנוע ושל אבא שלי גם
ריטה בורודיאנסקי  .הבית ברחוב פין
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מוסיקה מקורית

המועמדים הסופיים
לפרסי אופיר 2021
—
סרט עלילתי באורך קצר

.
.
.
.
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דבק
יאללה פילמס
הפקה :טל בכר
בימוי ותסריט :אוריה הרץ

התאונה
הפקה :יובל גורביץ׳ ,אמרי דקל קדוש
בימוי ותסריט :אמרי דקל קדוש

מגלשה שחורה
סטודיו הייב
הפקה :עמית גיצלטר
בימוי ותסריט :אורי לוטן

פיל בסנטר
פרדס סרטים
הפקה :סתיו מורג מרון
בימוי :זיו ממון
תסריט :זיו ממון ,רונה סגל

פרדייז
אברא סרטים
הפקה ובימוי :אסף סבן
תסריט :אסף סבן ,נאייף חמוד
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סרט עלילתי באורך קצר

צילום :טל ניניו

 14דקות * עברית * יאללה פילמס * מפיקים :טל בכר * בימוי :אוריה הרץ *
תסריט :אוריה הרץ * צילום :טל ניניו * עריכה :אוריה הרץ * שחקנית :אפרת בן צור,
רותם זיסמן כהן * שחקן :יואב רוטמן
כשבחור צעיר לוקח את אימו החולה למפגש עם מתקשרת ליד ים המלח ,הדברים מתנהלים
באופן בלתי צפוי.

לעמוד הסרט באתר האקדמיה >>>
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דבק

צילום :טל ניניו

 31דקות * עברית * אמרי דקל קדוש * מפיקים :יובל גורביץ׳ ,אמרי דקל
קדוש * בימוי :אמרי דקל קדוש * תסריט :אמרי דקל קדוש * צילום :טל ניניו
* עריכה :נטע בראון * שחקנית :איילת דקל ,עלמה זק * שחקן :מאיר קדוש,
אמרי דקל קדוש ,און יוסף קדוש ,עילאי קדוש ,אלאמר קדוש ,מוריס כהן ,סולו גבע,
בן פז ,איתן רוזנק ,תאי טמיר
אמרי מאחד את הוריו הגרושים ושלושת אחיו הקטנים לנסיעה טעונה ללב המדבר .מול עדשת
המצלמה הביתית הוא מבקש מהם להיזכר בתאונה הקטלנית שעברו במקום בדרך לבר המצווה
שלו  15שנה קודם ,תאונה שהובילה לגירושין של הוריו .שלוש וריאציות של זיכרון ,על הגבול
שבין קולנוע למציאות.

לעמוד הסרט באתר האקדמיה >>>
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התאונה

אורי לוטן

 11דקות * עברית * סטודיו הייב ,פליפבוק סטודיו * מפיקים :עמית גיצלטר,
אנדרו לורד * בימוי :אורי לוטן * תסריט :אורי לוטן * צילום :טל ניניו *
עריכה :אורי לוטן ,נעמה שוחט * שחקנית :ורדה שפין גרוס * שחקן :דביר בנדק,
עברי שי ,רום שמש ,נדב פורת
אביה ,ילד צעיר ותמים למראה ,על סף גיל ההתבגרות מתפלח עם חברו הטוב למגלשה השחורה,
המגלשה המפחידה ביותר באקוה כיף .שם הוא יקבל הכנה לבאות .להתמודדות עם אירועים
שעומדים להתרחש בביתו.

לעמוד הסרט באתר האקדמיה >>>
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מגלשה שחורה

צילום :זיו ברקוביץ׳

 21דקות * עברית * פרדס סרטים * מפיקים :סתיו מורג מרון * בימוי :זיו ממון
* תסריט :זיו ממון ,רונה סגל * צילום :זיו ברקוביץ׳ * עריכה :מאיה קניג *
שחקנית :נעמי לבוב * שחקן :גלעד כהנא
תמרה רוצה להיות זמרת אבל בינתיים היא בייביסיטר .כשתמרה אוספת ילד מהגן היא מגלה
שאחד האבות של הילדים הוא זמר מפורסם .היא מזמינה אותם לבילוי משותף בפיל בסנטר,
ומתכננת להשמיע לו סקיצות של שירים שלה .אבל זה לא כל כך מצליח .למי יש ראש לשמוע
שירים של בייביסיטר בפינת משחקים.

לעמוד הסרט באתר האקדמיה >>>

המועמדים הסופיים לפרסי אופיר  ← 2021סרט עלילתי באורך קצר

פיל בסנטר

צילום :דוד רודוי

 32דקות * עברית ,ערבית * אברא סרטים * מפיקים :אסף סבן * בימוי :אסף סבן
* תסריט :אסף סבן ,נאייף חמוד * צילום :דוד רודוי * עריכה :גל רוזנבלוט *
שחקנית :רוני קורן * שחקן :עלא דקה ,אוריה חורש ,עמית רומנו ,נועם כרמלי,
סהל אלדבשן
עלי ,צעיר ערבי ,מגיע לביקור מולדת בארץ לאחר היעדרות ממושכת.
בעקבות קבלת פנים צוננת בשדה התעופה ,הוא מחליט למצוא מפלט לכמה ימים על חוף בסיני,
לפני שיאלץ להתמודד עם החזרה הקשוחה למציאות הישראלית .שקר קטן גורם לעלי למצוא
את עצמו בלב חבורה ישראלית צוהלת ,כשהוא מתחזה לבחור יהודי ומסתבך בהדרגה במשבר
זהות לא צפוי על חופי הים של סיני.

לעמוד הסרט באתר האקדמיה >>>
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פרדייז

המועמדים הסופיים
לפרסי אופיר 2021
—
סרט תיעודי מעל  60דקות

.
.
.
.
.

אהבה זאת לא היתה
הפקה :ניר סער
בימוי ותסריט :מיה צרפתי

דני קרוון
סרטי האחים הימן בע״מ
הפקה :ברק הימן
בימוי :ברק הימן ,לוקאש קונופה
תסריט :ברק הימן ,שירה הוכמן

להיות ענת קם
עזרד הפקות
הפקה :עמרי עזרד ,יואב זאבי ,אהוד בלייברג
בימוי ותסריט :שלומי אלדר

קופסה כחולה
נורמה הפקות
הפקה :אסף אמיר ,אורי שמאלי ,איינה פישמן
בימוי ותסריט :מיכל ויץ

שפאר בדרך להוליווד
רילוורקס בע״מ
הפקה :ונסה לאפא ,תומר אליאב
בימוי :ונסה לאפא
תסריט :ונסה לאפא ,ג׳ואל אלקסיס

המועמדים הסופיים לפרסי אופיר 2021

סרט תיעודי מעל  60דקות

צילום :זיו ברקוביץ׳

 83דקות * עברית ,אנגלית ,גרמנית * ניר סער * מפיקים :ניר סער * בימוי :מיה צרפתי
* תסריט :מיה צרפתי * צילום :איתי גרוס * עריכה :שרון יעיש
סיפור אהבה טראגי בין הלנה צטרון ,אסירה צעירה באושוויץ ,ופרנץ וונטש ,קצין אס אס,
המתאהב בה ובקולה המהפנט 30 .שנה לאחר מכן ,הלנה מוזמנת לוינה ,להעיד במשפט נגדו;
האם תסייע לנאצי הברוטלי שהציל את חייה?

לעמוד הסרט באתר האקדמיה >>>
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אהבה זאת לא היתה

צילום :רותם אזולאי

 66דקות * עברית ,אנגלית * סרטי האחים הימן בע״מ * מפיקים :ברק
הימן * בימוי :ברק הימן ,לוקאש קונופה * תסריט :ברק הימן ,שירה הוכמן *
צילום :לוקאש קונופה * עריכה :שירה הוכמן
עבודות האמנות הסביבתית של דני קרוון מפוזרות בכל רחבי העולם ,הוא זכה בפרסי האמנות
הבינ״ל היוקרתיים ביותר ומדי יום סטודנטים עולים אליו לרגל .אך קרוון רחוק מלהיות מרוצה:
מצב התחזוקה של עבודות הענק שלו בכי רע ,גילו המופלג מתחיל לתת את אותותיו ,המצב
הפוליטי בישראל מטריף עליו את דעתו ובמאי הסרט אודותיו מעצבן אותו עם שאלות שמעידות
על חוסר ההבנה שלו באמנות .״דני קרוון״ הסרט מתנהג כמו דני קרוון האיש והאמן — פשוט
ומורכב בו זמנית ,רגשי ואישי אך רחוק ממלודרמה ,מלא בכאב אך גם רווי בהומור ,תשוקה
ושמחת חיים.

לעמוד הסרט באתר האקדמיה >>>
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דני קרוון

צילום :שלומי אלדר

 92דקות * עברית ,אנגלית * עזרד הפקות * מפיקים :עמרי עזרד ,יואב זאבי,
אהוד בלייברג * בימוי :שלומי אלדר * תסריט :שלומי אלדר * צילום :שלומי אלדר *
עריכה :אריק להב לייבוביץ׳
אחרי שהורשעה בריגול חמור ,ריצתה שנתיים וחצי בכלא ושנתיים במעצר בית ,ענת קם מנסה
לשקם את חייה בארה״ב .אבל גם שם היא אינה מצליחה למחוק את אות הקלון של בוגדת
שהדביקו לה בישראל  .כשתוקף היתר השהייה שלה בארה״ב פג ,היא יוצאת למסע מחוף אל
חוף .בימאי הסרט מתלווה אליה ורואה מה זה להיות ענת קם .ילדה מירושלים  ,הכי חכמה
בשכבה שההחברה הישראלית נידתה אותה מתוכה אותה .כשתאריך החזרה שלה לישראל
מתקרב  ,מערכת היחסים עם בימאי הסרט הופכת מתוחה  ,אז מתגלות צלקות הפרשה החורכים
את נפשה ולא נותנים לה מנוח.

לעמוד הסרט באתר האקדמיה >>>
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להיות ענת קם

צילום :דניאל מילר

 82דקות * עברית ,אנגלית * נורמה הפקות ,אינטואיטיב פיקצ׳רז ,אוף-וורלד *
מפיקים :אסף אמיר ,אורי שמאלי ,איינה פישמן ,אריק גוסנס ,פרדריק ניקולאי *
בימוי :מיכל ויץ * תסריט :מיכל ויץ * צילום :דניאל קדם ,אבנר שחף ,דניאל מילר *
עריכה :דורון ג׳רסי ,ארז לאופר
יוסף ויץ ,מראשי הקרן הקיימת לישראל ,היה אחראי על רכישת קרקעות ערביות לטובת העם
היהודי .במאית הסרט ,נינתו ,יוצאת למסע בעקבות יומניו האישיים ,החושפים לפרטי פרטים
את ההיסטוריה הכואבת שמאחורי המלחמה על האדמה.

לעמוד הסרט באתר האקדמיה >>>
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קופסה כחולה

צילוםWalter Frentz Collection, Berlin :

 97דקות * אנגלית ,גרמנית ,צרפתית * רילוורקס בע״מ * מפיקים :ונסה לאפא
ותומר אליאב * בימוי :ונסה לאפא * תסריט :ונסה לאפא וג׳ואל אלקסיס *
עריכה :ג׳ואל אלקסיס
אלברט שפאר הוא אניגמה .איש סודו של היטלר ,הנאצי הבכיר ביותר שחמק מעונש מוות
במשפטי נירנברג ,האדריכל שהיה אמור לבנות את הרייך בן אלף השנים וב־ 1942מונה לשר
החימוש .בשנת  ,1971לאחר שסיים לרצות  20שנות מאסר וכתב את רב המכר ״בתוככי הרייך
השלישי״ ,נשלח אליו תסריטאי מטעם אולפני פרמאונט כדי לעבד את ספרו לסרט עלילתי40 .
שעות השיחה ביניהם ,שלא נועדו לפרסום ,מגוללות את נסיונו המצמרר של שפאר לשכתב את
העבר .זהו סיפור אזהרה על ההצלחה הבלתי נתפסת של מי ששלט על  12מיליון עובדי כפייה
ונחשב עד היום ל״נאצי הטוב״.

לעמוד הסרט באתר האקדמיה >>>
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שפאר בדרך להוליווד

המועמדים הסופיים
לפרסי אופיר 2021
—
סרט תיעודי עד  60דקות

.
.
.
.
.

איך אומרות שתיקה
קסטינה תקשורת
הפקה :עוזי קרין
בימוי ותסריט :שיר ניומן

המשימה :חברון
קליגר פילמס
הפקה :עידית קליגר ,קובי מזרחי
בימוי ותסריט :רונה סגל

לילות קיץ
הפקה ,בימוי ותסריט :אוהד מילשטיין

מרפסת
הפקה ,בימוי ותסריט :אלעד דוידוביץ׳ שיקוביץ׳

על כיסא הבמאי יושבת אישה
דרומהפקות
הפקה :חגי ארד ,אלעד פלג
בימוי :סמדר זמיר
תסריט :סמדר זמיר ,נוי ברק ,איתמר אלקלעי

המועמדים הסופיים לפרסי אופיר 2021

סרט תיעודי עד  60דקות

צילום :מאי עבאדי גרבלר

 58דקות * עברית * קסטינה תקשורת * מפיקים :עוזי קרין * בימוי :שיר ניומן *
תסריט :שיר ניומן * צילום :מאי עבאדי גרבלר * עריכה :שרון יעיש
אחר מות סבתה ,מוצאת שיר תמונה ,בה נראית סבתא רבקה ומאחור מצוין באנגלית ״שבוע
אחרי הפלה״ .עד אותו יום בו מצאה את התמונה ,ידעה שיר כי סבתה אינה יכלה להרות ולכן
אימצה את בנה ,אביה של שיר .מרגע זה מחליטה שיר לחזור לקיבוץ ולשאול שאלות מבלי לדעת
לאן יובילו התשובות .ברגע מכריע מתוודעת שיר לשושנה ,סבתה הביולוגית שעלתה מעיראק
בגיל  16ונכנסה להריון מחוץ לנישואים .ככול שמסע הגילוי מתקדם נחשפת שיר למערכת דיכוי
גברית בנשים .היוצרת שוברת את קשר השתיקה בין סיפורן של סבותיה ,האשכנזייה והמזרחית
לכאב הדיכוי שלה.

לעמוד הסרט באתר האקדמיה >>>
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איך אומרות שתיקה

 23דקות * עברית * קליגר פילמס * מפיקים :עידית קליגר ,קובי מזרחי *
בימוי :רונה סגל * תסריט :רונה סגל * צילום :איתי מרום * עריכה :איילת עופרים
מה זה ציר סטרילי? מה ההבדל בין שמירה סטטית ליזומה? איפה נמצא הקפה הכי טוב בחברון,
ובמי צריך לירות כדי לקבל פיצה חינם? שישה חיילים לשעבר שהוצבו בעיר בשנים האחרונות
חולקים עם הצופים מעין מדריך לחייל בחברון .הם מדברים בבוטות ובישירות על שמירות,
פשיטות ,מעצרים ליליים וירי במפגינים .מפרספקטיבה של חייל פשוט ,הכל היה רק חלק
מהמשימה הצבאית .אך ככל שהסרט מתקדם מתקבלת תמונה מטרידה .לאט־לאט הם מבינים
את התפקיד שמילאו בחברון ,ובשם אילו אינטרסים הם נשלחו ל״משימה״.

לעמוד הסרט באתר האקדמיה >>>
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המשימה :חברון

צילום :אוהד מילשטיין

 53דקות * עברית ,צרפתית * אוהד מילשטיין * מפיקים :אוהד מילשטיין *
בימוי :אוהד מילשטיין * תסריט :אוהד מילשטיין * צילום ועריכה :אוהד מילשטיין
מה עובר בראשו של עלוה בן ה־ ?6כיצד הוא רואה את העולם? הסקרנות ,הפחדים ,האהבות,
כפי שהם נגלים מנקודת מבט של ילד .מסע לילי אל תוך עולמו הפנימי של ילד תם ,רגע לפני
שהוא נרדם.

לעמוד הסרט באתר האקדמיה >>>
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לילות קיץ

צילום :אלעד דוידוביץ׳ שיקוביץ׳

 50דקות * עברית * אלעד דוידוביץ׳ שיקוביץ׳ * מפיקים :אלעד דוידוביץ׳ שיקוביץ׳ *
בימוי :אלעד דוידוביץ׳ שיקוביץ׳ * תסריט :אלעד דוידוביץ׳ שיקוביץ׳ * צילום ועריכה:
אלעד דוידוביץ׳ שיקוביץ׳
שבוע לפני יום העצמאות ,כל עולמו של אלעד מתפרק .פרידה מבת הזוג מאלצת אותו לעבור
דירה ולהתמודד לבד עם אירוע צורב מהעבר .במרפסת התלויה מעל רחוב ״הכובשים״ הוא
מוצא מקלט תוך הקשבה יומיומית לתוכניות רדיו ,שיחות טלפון והתבוננות בסובב אותו .נוכח־
נפקד ,הוא מבקש למצוא מחדש את החיבור לאנשים הקרובים אליו — ולאלו הרחוקים ,שבהם
הוא צופה כרואה ואינו נראה .בשבוע הכי ישראלי בשנה ,רגשות האשם והבדידות מגיעים
לשיאם .״מרפסת״ הוא יומן התבוננות אישי הבוחן את החוץ כדי לנסות להבין קצת יותר את
מה שעובר מבפנים.

לעמוד הסרט באתר האקדמיה >>>
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מרפסת

צילום :ישראל הרמתי ,אוסף יודאיקה
בספריית הרווארד ,אוניברסיטת הרווארד

 59דקות * עברית * דרומהפקות * מפיקים :חגי ארד ,אלעד פלג * בימוי :סמדר זמיר
* תסריט :סמדר זמיר ,נוי ברק ,איתמר אלקלעי * צילום :עדי מוזס ,רן אביעד *
עריכה :נוי ברק
 26נשים ,שביימו סרטי עלילה בישראל ,משתפות סיפורים מכיסא הבמאי .מראשונת הבמאיות
אלידע גרא ועד מי שפועלות בזמן הווה — הן מהדהדות ,מתנגשות ,מתנתקות ומתחברות
זו לזו.

לעמוד הסרט באתר האקדמיה >>>

המועמדים הסופיים לפרסי אופיר  ← 2021סרט תיעודי עד  60דקות

על כיסא הבמאי יושבת אישה

עיצוב :איל זקין

