


המתחרים והמתחרות בקטגוריות האישיות
תחרות פרסי אופיר 2019

לפי סדר א'—ב'



 בימוי

. מוריס אורן בן סימון   

. הבלתי רשמיים אלירן מלכה   

. בשורות טובות ארז תדמור   

. בזמק )לשעבר ״שלושה צעדים למיליון״( אריאל וייסברוד, יוסי מאירי    

. קצפת ודובדבנים גור בנטביץ'   

. שעתו האחרונה של מר קול דורון ערן   

. עכו חלומות דניאל וקסמן   

. ברזיל אהובתי חורחה גורביץ'   

. מריונטה טומי לנג   

. קולות רקע יבגני רומן   

. הגולם יואב פז, דורון פז   

15 שנה  . יובל הדדי   

. הצלילה יונה רוזנקיאר   

. גאולה יוסי מדמוני, בועז יהונתן יעקב   

נולדתי בירושלים ואני עדיין חי  . יוסי עטיה, דוד אופק   

. בלי דם יוסף אל-דרור   

ימים נוראים  . ירון זילברמן   

. עיניים שלי ירון שני   

. אישה עובדת מיכל אביעד   

. מילים נרדפות נדב לפיד   

. היום שאחרי לכתי נמרוד אלדר   

. תל-אביב על האש סאמח זועבי   

. מאמי קרן ידעיה   

. בוקר טוב ילד שרון בר זיו   
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תסריט

. מוריס אורן בן סימון   

. הבלתי רשמיים אלירן מלכה   

. בשורות טובות ארז תדמור, רועי אסף   

. הגולם אריאל כהן   

. גאולה בועז יהונתן יעקב, יוסי מדמוני, ארז קו אל   

. קצפת ודובדבנים גור בנטביץ'   

. עכו חלומות דניאל וקסמן, דוד וקסמן, אורנה עקאד   

. ברזיל אהובתי חורחה גורביץ', חגי ליפשיץ   

. מריונטה טומי לנג   

. קולות רקע יבגני רומן, זיו ברקוביץ'   

. שעתו האחרונה של מר קול יהושוע סובול   

15 שנה  . יובל הדדי   

. הצלילה יונה רוזנקיאר   

נולדתי בירושלים ואני עדיין חי  . יוסי עטיה   

. בלי דם יוסף אל-דרור   

. עיניים שלי ירון שני   

. מילים נרדפות נדב לפיד, חיים לפיד   

. היום שאחרי לכתי נמרוד אלדר   

. תל-אביב על האש סאמח זועבי   

. בזמק )לשעבר שלושה צעדים למיליון( עידן מור, אריאל וייסברוד, יוסי מאירי    

. מאמי קרן ידעיה   

ימים נוראים  . רון לשם, ירון זילברמן   

. אישה עובדת שרון אזולאי, מיכל ויניק, מיכל אביעד   

. בוקר טוב ילד שרון בר זיו   
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שחקן ראשי

. שעתו האחרונה של מר קול אוהד שחר   

. מוריס אורן בן סימון   

. ברזיל אהובתי אסף גולדשטיין   

. קצפת ודובדבנים גור בנטביץ'   

. מריונטה דב רייזר   

. בלי דם דני איסרליש   

. עכו חלומות הייתאם עומארי   

. קולות רקע ולדימיר פרידמן   

. מילים נרדפות טום מרסייה   

ימים נוראים  . יהודה נהרי הלוי   

. הצלילה יואל רוזנקיאר   

נולדתי בירושלים ואני עדיין חי  . יוסי עטיה   
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. בזמק )לשעבר "שלושה צעדים למיליון"( יוסי צברי   

. הגולם ישי גולן   

. אישה עובדת מנשה נוי   

. היום שאחרי לכתי מנשה נוי   

. גאולה משה פולקנפליק   

15 שנה  . עודד לאופולד   

. מאמי עמי אבו   

. עיניים שלי ערן נעים   

. תל-אביב על האש קייס נאשף   

. בשורות טובות רועי אסף   

. הבלתי רשמיים שולי רנד   

. בוקר טוב ילד שרון בר זיו   



שחקנית ראשית

. גאולה אמילי גרנין   

. מוריס אנא קריויסקי אנוש   

. בלי דם דנה מיינרט   

. היום שאחרי לכתי זוהר מידן   

. הגולם חני פירסטנברג   

. מריונטה לימור גולדשטיין   

. אישה עובדת לירון בן שלוש   

. עכו חלומות לירז צ'רכי   

. קצפת ודובדבנים מאיה קניג-בנטביץ'   

. תל-אביב על האש מאיסה עבד אלהדי   

. בזמק )לשעבר "שלושה צעדים למיליון"( מיטל גל סויסה   

. קולות רקע מריה בלקין   

. מאמי נטע אלקיים   

. בשורות טובות נלי תגר   

. עיניים שלי סתיו אלמגור   

. בוקר טוב ילד קרן מור   
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שחקן משנה

. בוקר טוב ילד אביב אלקבץ   

15 שנה  . אודי פרסי   

. בלי דם אודי רוטשילד   

. בזמק )לשעבר "שלושה צעדים למיליון"( אורי יניב   

. מילים נרדפות אוריה חייק   

. אישה עובדת אושרי כהן   

. בשורות טובות אילן דר   

נולדתי בירושלים ואני עדיין חי  . איתמר רוז   

. מוריס איתן סנה   

. קצפת ודובדבנים אלון אבוטבול   

. היום שאחרי לכתי אלון נוימן   

נולדתי בירושלים ואני עדיין חי  . אליק שמעונוב   

. קולות רקע אלכסנדר סנדרוביץ'   

ימים נוראים  . אמיתי יעיש בן אוזיליו   

. קצפת ודובדבנים דובר קוסאשווילי   

ימים נוראים  . דולב אוחנה   

. הבלתי רשמיים יואב לוי   
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ימים נוראים  . יואב לוי   

. מאמי יובל בנאי   

. הצלילה יונה רוזנקיאר   

. תל-אביב על האש יניב ביטון   

. הבלתי רשמיים יעקב כהן   

. שעתו האחרונה של מר קול ישראל ברייט   

. הגולם לני רביץ   

. עכו חלומות מייסרה מסרי   

. הצלילה מיכה רוזנקיאר   

. גאולה סיון שטיבי   

. בשורות טובות ערן פסח   

. מאמי ערן צור   

. מריונטה פולי רשף   

. ברזיל אהובתי רום ברנע   

ריאד סלימאן . מאמי  

ימים נוראים  . רענן פז   

. בשורות טובות שמיל בן ארי   



שחקנית משנה

. גאולה אביגיל עטרה קובארי   

. בשורות טובות אוולין הגואל   

. קולות רקע אוולין הגואל   

. קצפת ודובדבנים אסתר רדא   

. הגולם ברייני פירסטנברג   

ימים נוראים  . דניאלה קרטס   

הדס בן ארויה . קצפת ודובדבנים  

. ברזיל אהובתי הדס קלדרון   

. בוקר טוב ילד הדר ברוך   

נולדתי בירושלים ואני עדיין חי  . ליהי קורנובסקי   

. הצלילה מיקי מרמור   

. בלי דם נטע בר רפאל   

ימים נוראים  . סיוון מסט   

. מוריס סיון כהן סבג   

. עיניים שלי סתיו פטאי   

. בזמק )לשעבר "שלושה צעדים למיליון"( עדי בילסקי   

. אישה עובדת עירית שלג   

ימים נוראים ענת רבניצקי .   

קלאודיה דוליצ'י . הצלילה  

15 שנה  . רותי אסרסאי   

. מאמי ריקי גל   

. הבלתי רשמיים שיפי אלוני   

. תל-אביב על האש שיפי אלוני   

. מריונטה שירן הוברמן   

. היום שאחרי לכתי שרית וינו אלעד   
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צילום

. היום שאחרי לכתי איתי מרום   

. מוריס אמנון האס   

. ברזיל אהובתי אמנון זלאייט   

. גאולה בועז יהונתן יעקב   

. קצפת ודובדבנים גיא רז   

. שעתו האחרונה של מר קול דנור גלזר   

. אישה עובדת דניאל מילר   

. בשורות טובות דניאל מילר   

. בזמק )לשעבר "שלושה צעדים למיליון"( דניאל רוזנבאום   

. בוקר טוב ילד זיו ברקוביץ'   

. קולות רקע זיו ברקוביץ'   

15 שנה  . יניב לינטון   

. הבלתי רשמיים ירון שרף   

. מריונטה מתן טורקיה   

. עיניים שלי ניצן לוטם, שי סקיף   

. הצלילה עודד אשכנזי   

. עכו חלומות עופר ינוב   

ימים נוראים  . עמית יסעור   

. הגולם רותם ירון   

. בלי דם שי גולדמן   

. מילים נרדפות שי גולדמן   

נולדתי בירושלים ואני עדיין חי  . שי גולדמן   
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עריכה

. בוקר טוב ילד אווה קפלון   

. הצלילה אור לי-טל   

. גאולה אילה בנגד   

. הגולם איתמר גולדווסר, עינת גלזר-זרחין   

. בזמק )לשעבר "שלושה צעדים למיליון"( אריאל וייסברוד, יוסי מאירי    

. בלי דם אריק להב ליבוביץ'   

. הבלתי רשמיים אריק להב ליבוביץ'   

. מוריס גיל ענקי   

. עכו חלומות דוד ריינליב   

. מריונטה דור יובל   

15 שנה  . טל שפי   

. קולות רקע יבגני רומן   

. ברזיל אהובתי יוסף גרינפלד   

. עיניים שלי ירון שני   

. קצפת ודובדבנים מאיה קניג-בנטביץ', סאשה פרנקלין    

נולדתי בירושלים ואני עדיין חי  . נואית גבע   

. אישה עובדת נילי פלר   

. היום שאחרי לכתי נמרוד אלדר   

. בשורות טובות עינת גלזר זרחין   

. מילים נרדפות ערה לפיד, נטע בראון   

. שעתו האחרונה של מר קול רעות האן   

ימים נוראים  . שירה ארד, יונתן וינשטין   

. מאמי שרי עזוז ברגר   
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ליהוק

ימים נוראים  . אורית אזולאי   

. מילים נרדפות אורית אזולאי   

. בשורות טובות ארז תדמור   

.  בזמק )לשעבר "שלושה צעדים למיליון"( אריאל וייסברוד, יוסי מאירי   

. עכו חלומות ג'ירייס קופטי, דוד וקסמן   

. קצפת ודובדבנים גלית אשכול   

. תל-אביב על האש גלית אשכול   

. היום שאחרי לכתי חמוטל זרם   

. הצלילה חמוטל זרם   

. מריונטה טומי לנג   

. מאמי יובל אהרוני   

. קולות רקע לימור שמילה   

נולדתי בירושלים ואני עדיין חי  . לירון ברכט, הילה רויזנמן    

. עיניים שלי מאיה קסל   

. גאולה מיכל אליאס   

. אישה עובדת מיכל קורן   

. הבלתי רשמיים מיכל קורן   

. ברזיל אהובתי עמנואל מאייר   

. בלי דם רות גוטרמן, דנה קידר, יוסף אל-דרור   

. הגולם רותי בלום   

15 שנה  . שרון אנגלהארט   

. בוקר טוב ילד שרון בר זיו, ברוריה אלבק   
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עיצוב אמנותי

15 שנה  . אדווה ליטוויץ   

. אישה עובדת אייל אלחדד   

. קצפת ודובדבנים ברק ואזן   

. היום שאחרי לכתי ג'ון יהונתן יעקבי   

נולדתי בירושלים ואני עדיין חי  . גליה אבידר   

ימים נוראים  . דני אבשלום   

. מאמי ויק פרץ   

. מריונטה טומי לנג   

. גאולה יואב סיני   

. בוקר טוב ילד יואל הרצברג   

. הצלילה יונתן ברסקין   

. שעתו האחרונה של מר קול יורם שייר   

. בשורות טובות יעל ביבלניק   

. בזמק )לשעבר "שלושה צעדים למיליון"( ליאת דניאלי   

. בלי דם מיגל מרקין   

. ברזיל אהובתי סנדרה גוטמן   

. קולות רקע סנדרה גוטמן   

. הבלתי רשמיים עידו דולב   

. מוריס רן שטיינר   

. עכו חלומות שירה וקסמן   
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עיצוב תלבושות

. בוקר טוב ילד אבישג ושדי   

15 שנה  . אורן דר   

. בזמק )לשעבר "שלושה צעדים למיליון"( בת חן פור   

נולדתי בירושלים ואני עדיין חי  . גליה אבידר   

. היום שאחרי לכתי הילה רויזנמן   

. הבלתי רשמיים חוה לוי רוזלסקי   

ימים נוראים  . לאורה שיים, נעמי בר אור   

. ברזיל אהובתי לילו )ליטל( גולדפיין   

. בשורות טובות מאיה לבוביץ'   

.  קצפת ודובדבנים סיגלית רוזנקראנץ, רייצ'ל בן דהן   

. מוריס קארין דרסה   

. אישה עובדת קרן אייל-מלמד   

. בלי דם קרן אייל-מלמד   

. עכו חלומות רונה דורון   

. קולות רקע רונה דורון   

. גאולה רייצ'ל בן דהן   

. הצלילה רייצ'ל בן דהן   

. מאמי רייצ'ל בן דהן   
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איפור

15 שנה  . אור סנפיר   

. הבלתי רשמיים אורלי רונן, סיגלית גראו   

. בלי דם אילן זכאי   

. בשורות טובות אמילי בי   

. קצפת ודובדבנים הילה מינס   

. אישה עובדת זיו קטנוב   

. היום שאחרי לכתי חן בוקי   

. הצלילה כרמית בוזגלו   

. עכו חלומות כרמית בוזגלו   

. קולות רקע כרמית בוזגלו   

. בוקר טוב ילד מאיה גרסטל   

ימים נוראים  . מאיה גרסטל   

. מאמי מירב שחר בשושה   

. מילים נרדפות נועה יהונתן   

. ברזיל אהובתי עדי מילבאואר   

. שעתו האחרונה של מר קול קירה אהרונוביץ'   

. בזמק )לשעבר "שלושה צעדים למיליון"( רויטל כהן   

נולדתי בירושלים ואני עדיין חי  . שחר בר נחום   

. גאולה שלי סער   
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מוסיקה מקורית

. הבלתי רשמיים אופיר ליבוביץ'   

. מוריס אורן בן סימון   

. בזמק )לשעבר "שלושה צעדים למיליון"( אלון קפלן   

. בלי דם אסף אמדורסקי   

. גאולה אסף תלמודי   

. קולות רקע אשר גולדשמידט   

.  נולדתי בירושלים ואני עדיין חי ברוך בן יצחק, אלי לולאי, מרק לזר   

. מאמי דודו טסה, אהוד בנאי, יוסי מר חיים, ניר מימון    

. שעתו האחרונה של מר קול דני רייכנטל   

15 שנה  . דניאל מאיר   

. עכו חלומות דרוויש סאלם דרוויש   

. הגולם טל ירדני   

. הצלילה ישראל ברייט   

. ברזיל אהובתי מרסלו נמי   

. קצפת ודובדבנים ניר מטרסו, אסא רביב, תום דרום   

. מריונטה ענבר מליקובסקי   

. בשורות טובות פרנק חיים אילפמן   

. בוקר טוב ילד רועי קלנר   
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עיצוב פסקול

. עכו חלומות אבי מזרחי   

. קצפת ודובדבנים אביב אלדמע, יהב שמש   

. גאולה אולג קייסרמן, אבי מזרחי   

. מריונטה אורי לנג   

. שעתו האחרונה של מר קול איתמר כהן   

. היום שאחרי לכתי אלפרד טסלר, נמרוד אלדר   

.  הבלתי רשמיים גיל תורן, אבי מזרחי, ויטלי גרינשפון   

15 שנה  . ויטלי גרינשפון, יוסי אפלבאום   

. בלי דם יהב שמש, איציק כהן   

. הגולם יובל בר-און   

. אישה עובדת מוטי חפץ, אביב אלדמע   

. בוקר טוב ילד מיכאל גורביץ'   

נולדתי בירושלים ואני עדיין חי  . מיכאל ליגום, איציק כהן, ניל גיבס    

. קולות רקע מיכאל רויטיך, מיכאל גורביץ'   

. הצלילה מיכאל רויטיך, עמי ערד   

. עיניים שלי ניר אלון, אביב אלדמע   

. בשורות טובות רונן נגל, רן צרויה   

. ברזיל אהובתי רן צרויה, גיל תורן, דולב רפאלי   

. מוריס רן שטיינר, רונן נגל   

ימים נוראים  . תולי חן, אלכס קלוד   

. מאמי תולי חן, שי סיוון, איציק כהן   

.  בזמק )לשעבר "שלושה צעדים למיליון"( תומר אליאב, רוברט שילוני   
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