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הפרס לסרט העלילתי  ובהן ,2018טקס פרסי אופיר לשנת הסרט היה מועמד בשמונה קטגוריות ב
 .פרס אופיר לשחקן המשנה הטוב ביותרב דב גליקמן על משחקו בסרט זכה .הטוב ביותר

 עלילה
השחקן נבו קמחי. אמו נהרגה  מוגבלות שכלית התפתחותית עם 36גיבור הסרט הוא גדי, אדם בן 

לגור איתו באופן זמני, אף כי  בתאונת דרכים ולכן אביו ראובן, (השחקן דב גליקמן) נאלץ לאפשר לו לעבור
רוב חייהם לא היה קשר בין האב לבנו, עם הצרכים המיוחדים. ראובן, האב, קיבל את בשורת הקשיים של 

הבית. הוא התקשה לאורך שנים רבות (כשלושים שנים) לחזור לבית גרושתו בנו, בחוסר הסכמה ועזב את 
ולפגוש את בנו. אילנה (אוולין הגואל) היא עובדת סוציאלית שמחבבת את ראובן, אך היא מודיעה לו 

שהכפר יפנה מקום לבנו רק בעוד שלושה שבועות. למעשה מדובר בארבעה חודשים. ראובן מתקשה 
מוסך. אך גדי מתגלה שבעל ניסיון עשיר בניקיון מכוניות. גדי מתאהב בצעירה לקבל את בנו לעבודה ב

העובדת במסעדה של ריטה (יפית אסולין). ריטה מכבדת מאוד את ראובן, על שתמך בה בתקופה קשה. 
עם עבור הזמן, ראובן לומד להכיר את בנו. הוא מתבונן בו תחילה בעין ביקורתית, הנובעת מחששות 

מהלך הזמן מתפתחת בינו ובין בנו, גדי, קרבה מיוחדת ואף אהבה. לקבל את האחר. אך ב ומחוסר יכולת
וכך כאשר נמצא עבור הבן כפר מתאים לדיירים עם צרכים מיוחדים, לניסיון תחילה, הבן מתקשה להסתגל 
למקום, למרות שגם כאן הוא מתאהב באחת הדיירות בכפר. אך האב, לאחר שיחת טלפון עם בנו, מסרב 

להשאירו שם. בהמשך, כשמסתבר שהאב חולה במחלה קשה, מתגלה עוצמתו המיוחדת של גדי וכך 
 .נחשף ליבו הנדיב מאוד

 שחקנים ראשיים
 ראובן, האב - דב גליקמן •
 גדי, הבן - נבו קמחי •
 אילנה, עובדת סוציאלית - הגואלאוולין  •
 ריטה, ידידת המשפחה - יפית אסולין •
 יהודה, הדוד, אחיו של ראובן - דרור קרן •
 דדה, עובד במוסך - אלי אלטוניו •
 רופא - סוהיל חדאד •
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