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אויר קדוש'אילן מוסקוביץ2

בית בגלילרועי אטינגר, אסף סבן3

העדותאסתר קלינג4

מסתוראסתר קלינג5

היער שהיהגיא רז6

אל תשכחי אותיגלית אשכול7

הבן דודגלית אשכול8

כמעט מפורסמתגלית רוזנשטיין9

מבצע ביצהגלית רוזנשטיין10

זוג יוניםדובר קוסאשווילי11

סיפור אהבה ארץ ישראלידן וולמן12

דרייברהילה יובל13

אזימוטחלי שחר קניזו14

אווהחמוטל זרם קסטל15

פוקסטרוטחמוטל זרם קסטל16

רוח חדשהלימור שמילה17

החטאיםנעמה זלצמן, לירון זוהר18

ואז היא הגיעהמורן מרציאנו19

לא שם, לא פהריאד סאלימן, מייסלון חמוד20

הדרישהמשה זאבי21

מדינת הגמדיםעינב מרקל22

פיגומיםעמנואל מאייר23

המועדון לספרות יפה של הגברת ינקלובהענבר מאור24

אינרציהענת שי25

בין העולמותקרן אלרום26

געגועקרן אלרום27

הלומיםקרן אלרום28

משפחהקרן אלרום29



סרטשםעיצוב אמנותי

החטאיםאיתן לוי1

2
, סיון צאלון, אלון בורנשטיין

בית בגלילעופרי עומר

הדרך לאןאריאלה וידזר3

אינרציהון יהונתן יעקבי'ג4

המועדון לספרות יפה של הגברת ינקלובהון יהונתן יעקבי'ג5

סיפור אהבה ארץ ישראלילירון לזר, גיורא ברגל6

לא שם, לא פההגר ברוטמן7

ואז היא הגיעהדורית בן שושן, חפי בוהם8

מסתורדורית בן שושן, חפי בוהם9

רוח חדשהיהודה אקו10

מוטלים בספקיואב סיני11

מכתוביואב סיני12

זוג יוניםיואל הרצברג13

משפחהיואל הרצברג14

אזימוטיורם שייר15

אויר קדושבשאר חסונה, מיגל מירקין16

הבן דודמיגל מרקין17

היער שהיהמעיין ריף18

הדרישהמשה זאבי19

פיגומיםניצן ציפרוט20

כמעט מפורסמתנריה בן ארי21

מבצע ביצהנריה בן ארי22

הלומיםעדי בן בצלאל, סתיו נוראל23

מדינת הגמדיםמעיין סוקול, עדן אוחנא24

אל תשכחי אותיעידו דולב25

פוקסטרוטערד שאואט26

אווהרון זיקנו27

דרייבררון זיקנו28

געגועאדון-שחר בר29

בין העולמותתמר גדיש30

העדותתמר גדיש31



סרטשםעיצוב תלבושות

פיגומיםאבישג ושדי1

הדרך לאןאווי קאופמן2

משפחהאופיר חזן3

דרייברחווה לוי רוזלסקי, דורון אשכנזי4

אזימוטדני בר שי5

הבן דודנעים קאסם, דני בר שי6

היער שהיהירון אריה7

הלומיםירון אריה8

פוקסטרוטלאורה שיים9

לא שם, לא פהלי אלמביק10

המועדון לספרות יפה של הגברת ינקלובה'מאיה לבוביץ11

אל תשכחי אותימאיה מור12

אווהמיכל דור13

געגועמיכל דור14

מכתובירון אריה, מיכל דור15

אויר קדושנעים קאסם16

מסתורנתן אלקנוביץ17

ואז היא הגיעהרוסריו ניסטיקו', נתן אלקנוביץ18

כמעט מפורסמתרוסריו ניסטיקו', נתן אלקנוביץ19

מבצע ביצהרוסריו ניסטקו', נתן אלקנוביץ20

החטאיםענבל שוקי21

22
, צאלה קירשנבאום

סיפור אהבה ארץ ישראליאורה מונטיליו

רוח חדשהרונה דורון23

זוג יוניםל בן דהן'רייצ24

מדינת הגמדיםל בן דהן`רייצ25

אינרציהשרה מזרחי26

בין העולמותשרית שררה27

העדותשרית שררה28

מוטלים בספקשרית שררה29



סרטשםאיפור

געגועאורלי רונן1

פוקסטרוטאורלי רונן2

דרייברסיגלית גראו, אורלי רונן3

הדרך לאןאילן זכאי4

מוטלים בספקאמילי בי5

רוח חדשה'קירה אהרונוביץ, ני קלר'ג6

זוג יוניםדקלה שרעבי7

משפחההילה אלקיים8

העדותהילה מינס9

לא שם, לא פהזיו קטנוב10

סיפור אהבה ארץ ישראלינון-טלי בן11

פיגומיםיקטרינה קוזורוביצקי12

אויר קדושכרמית בוזגלו13

מדינת הגמדיםכרמית בוזגלו14

היער שהיהליבי מזרחי15

בין העולמותמעין אריאב16

אווהמרגו חיימוב17

מכתובנילי לוי18

הלומיםסוזנה שנהב19

הבן דודעדי מילבאואר20

מבצע ביצהקארין גבע21

בית בגלילרויטל דרום22

ואז היא הגיעהרונית דוגו ארביב23

כמעט מפורסמתרונית דוגו ארביב24

אזימוטרינת אלוני25

המועדון לספרות יפה של הגברת ינקלובהשירי שמשה26

אינרציהשרה מזרחי27



סרטשםמוסיקה מקורית

פוקסטרוטעמית פוזננסקי', אופיר ליבוביץ1

סיפור אהבה ארץ ישראליאורי וידיסלבסקי2

החטאיםאלה מילך שריף3

דרייבראסף אמדורסקי4

אווהאפרת בן צור5

בית בגלילתומר ישעיהו, אשר גולדשמידט6

מדינת הגמדיםגד אמיל זיתון7

ואז היא הגיעהקלמס (דודוש)דודו 8

רוח חדשהדני רייכנטל9

הדרך לאןדניאל מזרחי10

אינרציהזואי פולנסקי11

אויר קדושחביב חנה שחאדה12

המועדון לספרות יפה של הגברת ינקלובהטל ירדני13

כמעט מפורסמתטל ירדני14

בין העולמותיונתן בר גיורא15

מסתוריונתן ריקליס16

זוג יוניםיוסף ברדנשווילי17

געגועיורם חזן18

מוטלים בספקרן אלמליח, יורם חזן19

הבן דודספיר מתתיהו20

הלומיםעמרי קליין21

היער שהיהרות דולורס וייס22

מכתוברן בגנו23

מבצע ביצהשרון לוי24



סרטשםפסקול

בית בגלילאבי מזרחי1

העדותאלפרד טסלר, אביב אלדמע2

סיפור אהבה ארץ ישראלייואב דמתי, אווה ספיטוקובסקי3

המועדון לספרות יפה של הגברת ינקלובהתומר אליאב, אולג קייסרמן4

זוג יוניםתומר אליאב, אולג קייסרמן5

הדרך לאןשחף וגשל, גיל תורן, אוני אלבר6

היער שהיהרונן נגל, אוני אלבר7

פיגומיםאורן רביב8

מבצע ביצהחן (תולי)נפתלי , איל שינדלר9

לא שם, לא פהחן (תולי)נפתלי , איציק כהן10

געגועיוסי אפלבאום, איתי אלוהב11

פוקסטרוטאלכס קלוד12

13
, רן צרויה, אלכס קלוד

הבן דודערן בן יצחק

אינרציהארז עיני שביט14

מוטלים בספקיוסי אפלבאום, אשי מילוא15

רוח חדשהיונתן מוליאן, בן לוי16

מסתורגיל תורן17

מכתובדרור מנצורה, גיל תורן18

אווהיוסי אפלבאום, גיל תורן19

20
, יוסי אפלבאום, גיל תורן

ואז היא הגיעהמוטי חפץ

החטאיםמוטי חפץ, גיל תורן21

דרייבריוסי אפלבאום22

הלומיםיוסי אפלבאום23

כמעט מפורסמתעמי ערד, מוטי חפץ24

בין העולמותאורן רביב, מיכאל אמת25

מדינת הגמדיםמיכאל גורביץ26

הדרישהמשה זאבי27

אזימוטעודד יוסף רינגל28

אויר קדושא דבאיה'רג29

משפחהנתי טאוב , לי זוהר, רונן נגל30

אל תשכחי אותיתומר קורן31



סרט עלילתי 

הפקה ובימויסרט' דק40קצר עד 

1212
בעז פרנקל: תסריט ובימוי

ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה"ביה, אורי שמאלי: הפקה

אחותך2

רועי גולן, מיכל גסנר: תסריט, מיכל גסנר: בימוי

ס סם שפיגל לקולנוע "ביה, אסתר גולדברג יובל ברגר: הפקה

ולטלוויזיה

אנא מן אל יהוד3
ניב חכלילי, אהרון שם טוב: בימוי ותסריט

יפעת פרסטלניק: הפקה

בן ממשיך4
יובל אהרוני: בימוי ותסריט

אילון שני, שלומי אלקבץ: הפקה

דיוקנה של אישה יפה5
יולה גדרון: בימוי ותסריט

לאה טוניק: הפקה

חוות בודדים6
עמיקם קובנר: בימוי ותסריט

קובי עזרן: הפקה

'חייל לארג7
נעה גוסקוב: בימוי ותסריט

לאה טוניק: הפקה

אסף מכנס: בימוי תסריט והפקהלים8

מכת חום9
עדי שנער : בימוי ותסריט

טינקר שיראי, אייל שיראי: הפקה

מעבר לקו10
נדב שלמה גלעדי: בימוי, צוריאל מלכיור: תסריט

סער יוגב, נעמי לבארי: הפקה

נפילות11
ארז תדמור: בימוי ותסריט

אביב בן שלוש, שמי שינפלד: הפקה

רויטל היא חייזר12
גן דה לנגה: תסריט ובימוי

רועי קורלנד, גל גרינשפן: הפקה

שבע דקות13
אסף מכנס: בימוי ותסריט

רועי קורלנד, גל גרינשפן: הפקה

שבתון14
משה רוזנטל: בימוי ותסריט

בן גלעדי, מיקה תימור: הפקה

שיר15
מיכאל אלוני: בימוי ותסריט

אורי בורג, רועי ציוני, מיכאל אלוני, אביב בן שלוש: הפקה



סרט תיעודי 

הפקה ובימויסרט דקות60מעל 

1
איך מסמנים אהבה

עד כהן איריס בן משה-אל: בימוי

נתי אדלר: הפקה

2
ילדה. אמא

יעל קיפר, רונן זרצקי: תסריט ובימוי

turtles films, יעל קיפר: הפקה

3
בחדר שלי

שרון , נעמה פיריץ, איילת אלבנדה: תסריט, איילת אלבנדה: בימוי

מ"יניו הפקות בע'אינג, נעמה פיריץ: אלוביק הפקה

4

אפילוג, בן גוריון

יעל פרלוב: עריכה, יריב מוזר: בימוי ותסריט

מוזר פילמס , פטריק וינוקר, ון'גולייט גוז, יריב מוזר, יעל פרלוב: הפקה

יעל פרלוב, קווארק הפקות, מ"בע

5
בתפקיד עצמם

מיכל כהן: תסריט ובימוי

גם סרטים, אורית זמיר יואב רועה: הפקה

6
גן ילדים

ערה לפיד חיים לפיד: בימוי, חיים לפיד ערה לפיד: תסריט

סרטים. דוק, אבישי פרץ לוי זיני: הפקה

7
דימונה טוויסט

נילי פלר: מיכל אביעד עריכה: בימוי ותסריט

למה הפקות, אמיר הראל, איילת קייט: הפקה

8
המחברות של אליש

גולן רייז: בימוי, גולן רייז שרון יעיש: תסריט

דרומהפקות, חגי ארד אלעד פלג: הפקה

הממלכה המופלאה של פאפא 9

אלייב

טל ברדה נועם פנחס: תסריט ובימוי

סרטי הממלכה המופלאה אלגריה , נועם פנחס, טל ברדה: הפקה

פילמס

10

הפטריוט

דניאל סיון: דניאל סיון מור לושי  בימוי: תסריט

וי .טי.טי, צפריר קוחנובסקי מירי עזרא אינה פישמן ניק פרייזר: הפקה

רס'מ אינטואיטיב פיקצ"הפקות בע

11
השדה

מרדכי ורדי: תסריט ובימוי

מ"ורדים הפקות בע, מרדכי ורדי: הפקה

12

טהורה לעד

מאיה זינשטיין: תסריט ובימוי

’ Duckin’ & Divinמאיה פילמס , מאיה זינשטיין ג׳ף ארבורן: הפקה

Films

13
טריפ של חמלה

גיל קרני: תסריט ובימוי

מ"וי הפקות בע.טי.טי, צפריר קוחנובסקי מירי עזרא: הפקה

14
למדבר

אד נאמן'ג" בימוי, אד נאמן שירה גרין'ג: תסריט

אד נאמן'סרטי ג, אד נאמן'ג: הפקה

15
לצידי רכבת העמק

שמעון ספקטור: ערחכה, יונתן פז: תסריט ובימוי

מ"רכבת העמק בע, יונתן פז: הפקה

16
מוחי

הולנדר תמיר אלתרמן-רינה קסטלנובו: בימוי

מ"מדליה הפקות בע, הילה מדליה: הפקה

17

?מי יאהב אותי עכשיו

ברק הימן, תומר הימן: בימוי ותסריט

סרטי האחים הימן, תומר הימן ברק הימן אלכסנדר בודין ספיר: הפקה

18
מת ובועט

צחי שיף: בימוי, צחי שיף עפרה אברמוב: תסריט

טרנספקס הפקות קסקס הפקות, מרק רוזנבאום צחי שיף: הפקה

19
פה זה ארץ ישראל, סאלח

דוד דרעי : בימוי, רות יובל, דורון גלעזר, דוד דרעי: יוצרי הסרט

הפקות. ד.ד, דוד דרעי שגית שלום: הפקה

פרדי היקר20

ארז לאופר: עריכה, רובי גת: תסריט ובימוי

קלמנטינה סרטים, שחר בן חור: הפקה



סרט תיעודי 

הפקה ובימויסרט דקות60עד 

הגעגועים של מאיה גורדון1
יאיר לב: תסריט, יאיר לב אתי ויזלטיר: בימוי

ויזלטיר הפקות, אתי ויזלטיר: הפקה

המלחמה האחרונה של קטי2
דוד אופק: תסריט ובימוי

מ"עדן הפקות בע, עדנה קוברסקי, אלינור קוברסקי: הפקה

הקרב האחרון של פפה3
מיכאל אללו: בימוי ותסריט

HOT 8פרדס סרטים ערוץ , מיכאל אללו, סתיו מרון: הפקה

חזיר בארץ הקודש4
דוקי דרור: עריכה, חן שלח: תסריט ובימוי

זייגוט פילמס, ענת ווגמן, דוקי דרור: הפקה

חיילים מעבר לקשת5

רותם אברוצקי: תסריט ובימוי

- רשות השידור - מחלקת תעודה , עדה קרן- ארן ריילינגר : הפקה

1ערוץ 

ילדי הצללים6
נועה אהרוני: תסריט ובימוי

סינמקס הפקות, דיויד נוי, יורם עברי : הפקה

להתאגרף לחיים7
אורי בורדה: בימוי ותסריט

קאםבק סרטים, אורי בורדה, שמי שינפלד: הפקה

יאיר קדר, אילן פלד: תסריט והפקה, בימויליליאן8

מחוץ לפריים9
טל אביטן: בימוי, טל אביטן יואב הראל: תסריט

דרומהפקות, חגי ארד אלעד פלג: הפקה

N.B-movies, נטעלי בראון: בימוי והפקה, תסריטמקווה שאני בפריים10

מרוסיה באהבה11
שירי שחר: תסריט ובימוי

מ"טרבלסי בע, אסנת טרבלסי: הפקה

מ"פיתוי בע12
גדעון לצמן: ענת וובנובוי עריכה: בימוי ותסריט

אוי וואבוי הפקות, ענת וובנובוי: הפקה

שמוניסטים13
פלין'לינה צ: בימוי, ברכה זיסמן כהן, פלין'לינה צ: תסריט

דניאלה רייס רזון: הפקה

אבנר מצליח: תסריט בימוי והפקהתאוות בשרים14


