
שם פרטי' ב-'לפי א- '  סבב א2018מועמדי תחרות אופיר 

הסרט העלילתי 

הארוך
מפיקיםסרט

1
אין בתולות בקריות

, עופר נעים, לאון אדרי, משה אדרי, דפנה פרנר, שי אינס: הפקה

ארצה הפקות, קרולין בונמרשנד

דרומהפקות, חגי ארד, אלעד פלג: מפיקיםאנתרקס2

3
האופה מברלין

אופיר ראול , תיאס שוורברוק: מפיקים שותפים, איתי תמיר:  הפקה

פילמבייס ברלין, לילה סרטים,  גרייצר

דורי מדיה פארן, יונתן פארן: הפקההד4

דונקישוט פילמס, אלון נוימן, מתן מלך: הפקההמלחינה5

6
הנשף

ליאון , משה אדרי, טליה קלינהנדלר, אסנת הנדלסמן קרן: הפקה

סרטי יונייטד קינג, פאי סרטים, אדרי

7
הסוסיתא של הרצל

, חגי ארד, אלעד פלג, עופר נעים, לאון אדרי, משה אדרי:  הפקה

יונייטד קינג

צפניה הפקות סרטים, שחר צפניה: הפקההתשיעית של אסי8

חוף לבן, איתן גפני, תום גולדווסר, יפית שלו: הפקהילדי הסתיו9

לילה סרטים, עמי ליבנה: מפיק שותף, איתי תמיר: הפקהכאן ועכשיו10

11
ליידי טיטי

סרטי , אלעד וקסלר, מיקי רבינוביץ, לאון אדרי, משה אדרי: הפקה

אבייניש הפקות, לייט סטרים, יונייטד קינג

וזי מונט הפקות'ג, עומר ארד, ג׳וזי מונט:  הפקהליצנים בצללים12

13
מונטנה

לאון , משה אדרי, תמי ליאון, אברהם פרחי, חיליק מיכאלי:  הפקה

מ"אפיקים מאוחדים סרטים הפקה ושיווק בע, אדרי

14
מראות שבורות

מפיק , אביעד גבעון, אמרי מטלון, רונית רייכמן, ליאורה לנדאו:  הפקה

תמוז הפקות, עומר פילמס, ויולה הפקות,  עידו קרטש: שותף

15
סדקים

טופיה ,  שרגא בר, לאון אדרי, משה אדרי, מיכאל שרפשטיין: הפקה

תקשורת

בלאק שיפ הפקות סרטים, נעמי לבארי, סער יוגב:  הפקהעירום16

בלאק שיפ הפקות סרטים, נעמי לבארי, סער יוגב: הפקהעץ תאנה17

ארצה הפקות, דפנה פרנר, שי אינס: הפקהפרא אציל18

19
פרה אדומה

לילה , עמי ליבנה, רונן בן טל: מפיקים שותפים, איתי תמיר:  הפקה

סרטים

נוקטורנל ריינבו, פלאן בי, רונן בן טל: הפקהקריאה לחלומות20

21
שרוכים

טרנספקס , יונתן רוזנבאום, מיכאל רוזנבאום, מרק רוזנבאום: הפקה

הפקות סרטים



סרטשםבימוי

האופה מברליןאופיר ראול גרייצר1

ילדי הסתיואיתן גפני2

המלחינהאלון נוימן3

מראות שבורותאביעד גבעון, אמרי מטלון4

ליידי טיטיאסתי עלמו וקסלר5

סדקיםאריק לובצקי6

ליצנים בצלליםוזי מונט'ג7

הסוסיתא של הרצלדויד קרינר8

התשיעית של אסישחר צפניה, ויקטור בראון9

שרוכיםינקול גולדווסר10

עירוםירון שני11

מונטנהלימור שמילה12

פרא אצילמרקו כרמל13

עץ תאנהוורק דוידיאן-עלם14

הדאסף שניר, עמיקם קובנר15

פרה אדומהציביה ברקאי יעקב16

אין בתולות בקריותקרן בן רפאל17

כאן ועכשיורומן שומונוב18

קריאה לחלומותרן סלוין19

הנשףטל גרניט, שרון מימון20

אנתרקסשי שרף21



סרטשםתסריט

האופה מברליןאופיר ראול גרייצר1

ילדי הסתיודניאלה דנציגר זייטמן, איתן גפני2

כאן ועכשיורומן שומונוב, אלכסנדר פלבניק3

מראות שבורותאביעד גבעון, אמרי מטלון4

ליידי טיטיאסתי עלמו וקסלר5

פרא אצילמרקו כרמל, דודו בוסי6

התשיעית של אסישחר צפניה, ויקטור בראון7

המלחינהזהר לוי8

שרוכיםחיים מרין9

אנתרקסיעל אורון10

עירוםירון שני11

מונטנהלימור שמילה12

סדקיםמיכל אקרמן13

ליצנים בצלליםוזי מונט'ג, עומר ארד14

עץ תאנהוורק דוידיאן-עלם15

הדאסף שניר, עמיקם קובנר16

פרה אדומהציביה ברקאי יעקב17

אין בתולות בקריותקרן בן רפאל18

קריאה לחלומותרן סלוין19

20
, מיכל ויניק, שלומי אלקבץ

הסוסיתא של הרצלדויד קרינר

הנשףטל גרניט, שרון מימון21



שחקן 

סרטשםראשי

מונטנהאבי מלכה1

אנתרקסאודי פרסי2

התשיעית של אסיאקי אבני3

ילדי הסתיואקי אבני4

הנשףארד טריפון רשף5

עירוםבר גוטפריד6

פרה אדומהגל תורן7

כאן ועכשיוולאד דובינסקי8

הדיורם טולדנו9

קריאה לחלומותיחזקאל לזרוב10

מראות שבורותיפתח קליין11

המלחינהמוחמד נעמה12

הסוסיתא של הרצלמיקי לאון13

שרוכיםנבו קמחי14

פרא אצילנוה צור15

ליצנים בצלליםעומר ארד16

ליידי טיטיצביקה היזיקיאס17

סדקיםני'שמואל וילוז18



שחקנית 

סרטשםראשית

פרה אדומהאביגיל קובארי1

שרוכיםאוולין הגואל2

אנתרקסאורטל בן שושן3

ליצנים בצלליםאילנה ויינשטיין4

ליידי טיטיאלזה עלמו5

אין בתולות בקריותוי ריגר'ג6

המלחינהדבי לוין7

התשיעית של אסיהגר טישמן8

הדיעל אבקסיס9

פרא אצילליאת אקטע10

עירוםלליב סיון11

קריאה לחלומותממי שימזאקי12

הסוסיתא של הרצללוב'נועה אסתנג13

ילדי הסתיונועה מימן14

מונטנהנעה בירון15

ליצנים בצלליםסבטה בן16

הנשףסתיו סטרשקו17

סדקיםצופית גרנט18

מראות שבורותשירה האס19

האופה מברליןשרה אדלר20



סרטשםשחקן משנה

פרא אצילאלון אבוטבול1

התשיעית של אסיאסי דיין2

ליידי טיטיגטהון (בני)בנייה 3

הדגורי אלפי4

שרוכיםדב גליקמן5

ילדי הסתיודני לשמן6

האופה מברליןזהר שטראוס7

כאן ועכשיוזורה קרטולישבילי8

מונטנהחי מאור9

המלחינהשגיא (וש'ג)יהושע 10

מראות שבורותיואב רוטמן11

קריאה לחלומותק'יובל רוביצ12

מראות שבורותיעקב זדה דניאל13

ילדי הסתיויפתח אופיר14

עירוםמיכאל אוריה15

אין בתולות בקריותמיכאל אלוני16

הנשףמיכה סלקטר17

הסוסיתא של הרצלמתן לקס18

המלחינהנאור ואטורי19

אנתרקסעמית אפשטיין20

האופה מברליןרוי מילר21

סדקיםשלומי קוריאט22



סרטשםשחקנית משנה

הסוסיתא של הרצלאוולין הגואל1

קריאה לחלומותאולגה קורקולינה2

עירוםאור רוזן3

הדאילנית בן יעקב4

הנשףאסי לוי5

ליצנים בצלליםוזי מונט'ג6

אנתרקסדנה מיינרט7

אין בתולות בקריותיבגניה דודינה8

שרוכיםיפית אסולין9

ילדי הסתיויפית שלו10

סדקיםליאת אקטע11

ליצנים בצלליםלירון לוי אביטל12

פרה אדומהמורן רוזנבלט13

כאן ועכשיומישל ואינברג14

הנשףנועם לוגסי15

מונטנהנטע שפיגלמן16

הנשףנצנת מקונן17

האופה מברליןסנדרה שדה18

מונטנהקרן צור19

התשיעית של אסירויטל למר20

מראות שבורותרננה רז21

פרא אצילשירה האס22

ליידי טיטיתהילה ישעיהו אדגה23

ילדי הסתיותמרה קלינגון24



סרטשםצילום

מונטנהאיתן חתוכה1

סדקיםאמנון זלאיט2

ליצנים בצלליםוזי מונט'ג, בני בן שושן3

פרה אדומהבעז יהונתן יעקב4

שרוכיםבעז יהונתן יעקב5

הנשףגיורא ביח6

המלחינהגל גנוסר7

אנתרקסדויד מיכאל שחר8

אין בתולות בקריותדמיאן דופרן9

הדדניאל מילר10

מראות שבורותדניאל מילר11

עץ תאנהדניאל מילר12

כאן ועכשיו'זיו ברקוביץ13

ליידי טיטיזמיר נגה14

הסוסיתא של הרצלירון שרף15

16
, ניל כהן, יורי גרשברג, מעיין בלך

קריאה לחלומותרן סלוין

עירוםשי סקיף, ניצן לוטם17

התשיעית של אסיעידו ברלד18

פרא אצילעמית יסעור19

האופה מברליןעמרי אלוני20

ילדי הסתיותום גולדווסר21



סרטשםעריכה

אנתרקסאייל סיבי1

שרוכיםאיתמר גולדווסר2

עץ תאנה'אריק להב ליבוביץ3

ליצנים בצלליםוזי מונט'ג4

התשיעית של אסיגדי מוזס5

ילדי הסתיוגיל וינשטיין6

סדקיםגלעד אריאל7

אין בתולות בקריותדניאל אביצור8

פרא אצילדניאל אביצור9

מונטנהדפי פרבמן10

הדואל אלכסיס'ז11

פרה אדומהחיים טבקמן12

כאן ועכשיומאור קשת, חיים טבקמן13

המלחינהטל קלר14

ליידי טיטיצבי פינקוס, טל קלר15

עירוםירון שני16

האופה מברליןמיכל אופנהיים17

הנשףעינת גלזר זרחין18

הסוסיתא של הרצלגיא נמש, ערה לפיד19

מראות שבורותרונית פורת20

קריאה לחלומותרן סלוין21



סרטשםליהוק

ילדי הסתיויפית שלו, איתן גפני1

המלחינהאלון נוימן2

ליידי טיטיאסתי עלמו וקסלר, אלסה דוויט3

הדאמירה בוזגלו4

ליצנים בצלליםוזי מונט'ג5

כאן ועכשיוגל גונן6

אין בתולות בקריותגלית רוזנשטיין7

הסוסיתא של הרצלגלית רוזנשטיין8

אנתרקסדידי לובצקי9

סדקיםדידי לובצקי10

פרה אדומההדס סדן11

הנשףהילה יובל12

פרא אצילחלי מון סונגו13

מראות שבורותיעל אביב14

שרוכיםאנה מינייב, לבנה חכים15

מונטנהלימור שמילה16

עירוםמאיה קסל17

האופה מברליןעמי ליבנה18

התשיעית של אסיקרן אלרום19

קריאה לחלומותרן סלוין20



סרטשםעיצוב אמנותי

הנשףאהוד גוטרמן1

פרה אדומהאהוד גוטרמן2

התשיעית של אסירותי לוי, אופי ארז3

מראות שבורותאירה כצמן4

אין בתולות בקריותאלה ספקטור5

המלחינהאלון נוימן6

סדקיםאריאל גלזר7

ליצנים בצלליםוזי מונט'ג8

הדון יהונתן יעקבי'ג9

מונטנהון יהונתן יעקבי'ג10

ליידי טיטידורית בן שושן11

עץ תאנהדני אבשלום12

האופה מברליןיעל ביבלניק, דניאל קוסו13

שרוכיםיואל הרצברג14

כאן ועכשיויון ורגליס15

ילדי הסתיוכרמלה סנדרסון16

פרא אצילניצה רוזנטליס לביא17

הסוסיתא של הרצלנריה בן ארי18

אנתרקסצוף פרג19

קריאה לחלומותרן סלוין20



סרטשםעיצוב תלבושות

סדקיםאסקרי (טלי)אביטל 1

ליידי טיטיאתיה חודק לביא2

ליצנים בצלליםוזי מונט'ג3

הסוסיתא של הרצלדור פסטינג, גאיה נחמני4

המלחינההדר קדוש5

פרא אצילחוה לוי רוזלסקי6

מונטנהחמאדה עטלה7

אין בתולות בקריותחן כרמי בלייר8

ילדי הסתיוירון אריה9

הנשףלאורה שיים10

האופה מברליןליטל לילו גולדפיין11

פרה אדומהליטל לילו גולדפיין12

שרוכיםליטל לילו גולדפיין13

הדמאיה מור14

קריאה לחלומותמירה כרמלי15

התשיעית של אסירותי לוי, עדי רוטהולץ16

אנתרקסצוף פרג17

מראות שבורותקרן אייל מלמד18

כאן ועכשיול בן דהן'רייצ19

עירוםשיקו ציוני20



סרטשםאיפור

התשיעית של אסיאילן זכאי1

הדאינגריד זייברט2

ליצנים בצלליםוזי מונט'ג3

אנתרקסניה קלר'ג4

מונטנהגלית שניידמן5

קריאה לחלומותדורית כהן6

7
, קארן דוידוף, דקלה שרעבי

ילדי הסתיוגן דה לנגה

הנשףזיו קטנוב8

המלחינהטניה מחלינובסקי9

10
, ויקי לקרמן, יערית סביניר

כאן ועכשיו(בשושה)מירב שחר 

מראות שבורותמייב הנפורד11

ליידי טיטי(בשושה)מירב שחר 12

פרה אדומה(בשושה)מירב שחר 13

אין בתולות בקריותנורית ברקן14

הסוסיתא של הרצלקארין גבע15

סדקיםקרן בן שמחון16

שרוכיםרויטל כהן17

פרא אצילשלי סער18



סרטשםמוסיקה מקורית

אנתרקסאוהד סטמטי1

, אלכסנדר רומננקו, אקים גולאייב2

כאן ועכשיודידי ארז, ולאד דובינסקי

המלחינהארז קוסקס3

הדאשר גולדשמידט4

מונטנהאשר גולדשמידט5

מראות שבורותאשר גולדשמידט6

עירוםבר גוטפריד7

ליצנים בצלליםוזי מונט'ג8

ליידי טיטידודוש קלמס9

שרוכיםדניאל סלומון10

פרא אצילטל ירדני11

הסוסיתא של הרצליורם חזן12

התשיעית של אסימיטש קליימן13

הנשףעברי לידר14

פרה אדומהקרני פוסטל15

קריאה לחלומותרן סלוין16

ילדי הסתיושרון פרבר17

סדקיםתום שרפשטיין18



סרטשםפסקול

האופה מברליןאבי מזרחי1

הדאביב אלדמע2

הנשףמוטי חפץ, אביב אלדמע3

עירוםניר אלון, אביב אלדמע4

שרוכיםיובל בר און, אולג קייסרמן5

אנתרקסניל גיבס, בן לוי, יק'צ'אורי צ6

קריאה לחלומותאיציק כהן7

אין בתולות בקריותעמי ארד, אשי מילוא8

התשיעית של אסימיטש קליימן, בן לוי9

ליצנים בצלליםוזי מונט'ג10

סדקיםמוטי חפץ, יוסי אפלבאום11

מונטנהאבי מזרחי, יניב לוי12

ליידי טיטיאבי מזרחי, מוטי חפץ13

כאן ועכשיו'מיכאל גורביץ14

פרה אדומה'מיכאל גורביץ15

פרא אצילאשי מילוא, עמי ארד16

ילדי הסתיואיציק כהן, ניל גיבס, ערן בן יצחק17

המלחינהאיתן קריאף, גיל תורן, רועי סגל18

מראות שבורותגיל תורן, רן צרויה19

הסוסיתא של הרצלתולי חן20



סרט עלילתי 

הפקה ובימויסרט' דק40קצר עד 

קובי עזרן: הפקה, אשר-הגר בן: בימויאינטרגלקטיק סמוראי1

טינקר שיראי, אייל שיראי: הפקה, משה רוזנטל: בימויבדרך חזרה2

קובי עזרן: הפקה, אורן אדף: בימויהגברים של אלה3

מושון סלמונה, עמי ליבנה, איתי תמיר: הפקה, מושון סלמונה: בימויהכלב הראשון שלי4

עמרי בורשטיין: הפקה, בר-רותי פרי: בימויהמטפל5

אביגיל אריאלי: בימוי והפקההרגלי צריכה6

עמרי לוי: בימוי והפקההתנגשות7

מאיר8
, המחלקה לקולנוע, ברק גונן, טליה לוי: הפקה, שי בלנק: בימוי

המכללה האקדמית בית ברל, פקולטה לאמנויות- המדרשה 

דורה בנוסילו, עמית ראסל גיצלטר: הפקה, יין חתוכה'שרה ג: בימוימדריך לגינון9

אפרת כהן: הפקה, עטרה פריש: בימוימ שלי"מכתב אהבה למ10

קובי מזרחי: הפקה, עילי מבורך: בימויפיקחי עינייך11

טינקר שיראי, אייל שיראי: הפקה, בעז פרנקל: בימוי147קילומטר 12

באהר אגבריא: הפקה, תאופיק אבו ואיל: בימוירכבת החופש13

ג"תמונת משפחתי בשנתי הי14
ס סם שפיגל לקולנוע "ביה, יותם שזר: הפקה, קדוש-אמרי דקל: בימוי

וטלוויזיה



סרט תיעודי 

הפקה ובימויסרט דקות60מעל 

אלדד רום הפקות, ישראל וינקלר, אלדד בוגנים: בימוי והפקהאהבה מתרגשת לבוא1

2
אחרייך

אבתיסאם , מנוחין-אבתיסאם מראענה: הפקה, רנא אבו פריחה: בימוי

פילמס

3
ארץ זרה

בלייברג , יואב זאבי, אהוד בלייברג: הפקה, שלומי אלדר: בימוי

אנטרטיינמנט

4
אתה מת רק פעמיים

, דוד דרעי: הפקה, יאיר לב: בימוי, דוד דרעי, יאיר לב: יוצרי הסרט

NGFהפקות . ד.ד, מרקוס גלזר

5
הסיפור של - האיש הנעלם 

היי לייט סרטים, אופיר בר, יונתן ניר, נעם שלו: הפקה, יונתן ניר: בימויוילפריד ישראל

למה הפקות, רן טל. אמיר הראל. איילת קייט:  הפקה, רן טל: בימויהמוזיאון6

מ"גל הפקות בע, גל שוורץ: הפקה, רחלי שוורץ: בימויהפצוע הסורי7

מורן איפרגן,  מיכל ויץ: הפקה, מורן איפרגן: בימויהקיר8

אמוראים פילמס, אבי וייסבלאי: בימוי והפקההרצח9

10
300חטיפה קו 

מיקי , נתי דינר, לאון אדרי, משה אדרי: הפקה, רותם שמיר: בימוי

לייט סטרים, די אנ איי הפקות, סרטי יונייטד קינג,  רבינוביץ

מובי פלוס, דוד מנדיל: הפקה, שירה קלרה וינטר, ענת צוריה: בימויידיד נפש11

מ"רינו צרור תקשורת בע, רינו צרור: בימוי והפקהפעם שלישית, יהודים12

מדליה הפקות, הילה מדליה: הפקה, דניאל סיון, מור לושי: בימוייומני אוסלו13

יקטרינה דיאקובה: בימוי והפקהכתמים14

פלאן בי הפקות, ענת שוורץ, רונן בן טל: הפקה, ענת שוורץ: בימוילה פרומיז15

קסיס סרטים, הלל רוזמן, יעל אבקסיס: הפקה, דפני ליף: בימוילפני שהרגליים נוגעות בקרקע16

17
מדינת ישראל נגד אירית ואשר

שירלי , שמי שינפלד, עמיתן מנלזון: הפקה, שירלי ברקוביץ: בימוי

קאמבק פילמס, ברקוביץ

שקד כחלון: הפקה, רועי רהב: בימוימסע הבחירות של אילן משיחא18

טל ברדה, אופיר טריינין: הפקה, אופיר טריינין: בימוימשפחה בטרנס19

קרין אטדגי: מפיקת פוסט, תמר סלע: הפקה, תמי פדרמן: בימויסלפיש20

21
סרט בורקס

סינמקס , דיויד נוי, יורם עברי: הפקה, אורית אופיר רונאל:  בימוי

הפקות

חיים-ירון בן: בימוי והפקהרשימות זעם22

שנהר הפקות, ענב שנהר: הפקה, גד אייזן, דוד אופק: בימוישיר למעלות23



סרט תיעודי 

הפקה ובימויסרט דקות60עד 

1
ביקור האמן אצל ביתו מהאישה 

ענת ווגמן, איה סומך: הפקה, איה סומך: בימויהאחרת

הארץ מעבר להרים2
שולה , דנה עדן, שולה שפיגל: הפקה, ניר ברעם, מיכאל אללו: בימוי

דנה הפקות, שפיגל הפקות

הגברים שמעבר לגדר3
, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב: הפקה, אינס מולדבסקי: בימוי

אינס מולדבסקי, ירושלים

Mer Films, ליאת מר: בימוי והפקההטובים לסיף4

מיכהס פילמס, רמון-יהודית מנסן: הפקה, אבי דבאח: בימויהכתר האבוד5

הפקות? למה לגברים יש פטמות, דידי טוטנאור: בימוי והפקהיומן גמילה6

שרון חוטר ישי: בימוי והפקהארץ-ללא7

אוהד מילשטיין: בימוי והפקהמבול8

נולד בדיר יאסין9
Artlines Films', אוליבייה מיל, רותם פארן: הפקה, נטע שושני: בימוי

שי קפלן: הפקה, אברהם פסו, שי קפלן, איה בן נחום: בימוינעמי10

פרא11
אנמוס הפקות, שלום גודמן: הפקה, אוריאל סיני, פלג-דנאל אל: בימוי

עצמור הפקות, לירן עצמור: הפקה, עדי ארבל: בימוישאלות אישיות12

דאודי פרודקשנס, ליאת דאודי: בימוי והפקהשומרת נגיעה13

שמנה14
שולה שפיגל הפקות , דנה עדן, שולה שפיגל: הפקה, הלית לוי: בימוי

ודנה הפקות


