
129 דקות | בימוי: אבי נשר תמונת הנצחון   . 19:00 25.8 יום רביעי 

82 דקות | בימוי: מיכל ויץ קופסא כחולה   . 19:00 26.8 יום חמישי 

66 דקות | בימוי: ברק הימן  דני קרוון   .  21:30  

מרתון עלילתי קצר:  .  12:00  27.8 יום שישי 
14 דקות | בימוי: אוריה הרץ דבק      

31 דקות | בימוי: אמרי דקל קדוש  התאונה      
21 דקות | בימוי: זיו ממון פיל בסנטר      

32 דקות | בימוי: אסף סבן פרדייז      
11 דקות | בימוי אורי לוטן מגלשה שחורה     

104 דקות | בימוי: נדב לפיד הברך   . 19:00 29.8 יום ראשון 

86 דקות | בימוי: פיני טבגר יותר ממה שמגיע לי   . 19:00 31.8 יום שלישי 

101 דקות | בימוי: ערן קולירין ויהי בוקר   .  21:30  

94 דקות | בימוי: גידי דר אגדת חורבן   . 19:00 1.9 יום רביעי 

116 דקות | בימוי: עמיר מנור הבית ברחוב פין   .  21:30  

106 דקות | בימוי: דני רוזנברג מותו של הקולנוע ושל אבא של גם   . 19:00 2.9 יום חמישי 

92 דקות | בימוי: טליה לביא אחד בלב   .  21:30  

מרתון תיעודי קצר:  .  12:00  3.9 יום שישי 
58 דקות | בימוי: שיר ניומן איך אומרות שתיקה      

23 דקות | בימוי: רונה סגל  המשימה: חברון      
53 דקות | בימוי: אוהד מילשטיין לילות קיץ      

50 דקות | בימוי: אלעד דוידוביץ׳ שיקוביץ׳  מרפסת      
59 דקות | בימוי: סמדר זמיר על כיסא הבמאי יושבת אישה     

82 דקות | בימוי: מיכל ויץ קופסא כחולה   . 19:00 5.9 יום ראשון 

86 דקות | בימוי: פיני טבגר יותר ממה שמגיע לי   .  21:30  

99 דקות | בימוי: ערן קולירין ויהי בוקר   . 19:00 9.9 יום חמישי 

109 דקות | בימוי: יואב פז, דורון פז תכנית א'   .  21:30  

97 דקות | בימוי: ונסה לאפא שפאר בדרך להוליווד   . 19:00 12.9 יום ראשון 

93 דקות | בימוי: גידי דר אגדת חורבן   .  21:30  

106 דקות | בימוי: דני רוזנברג מותו של הקולנוע ושל אבא של גם   . 19:00 13.9 יום שני 

104 דקות | בימוי: נדב לפיד הברך   .  21:30  

92 דקות | בימוי: שלומי אלדר להיות ענת קם   . 19:00 14.9 יום שלישי 

129 דקות | בימוי: אבי נשר תמונת הנצחון   .  21:30  
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