
במאישם הסרט
אדמה חמה
גדעון קוליריןגרין
ערן ריקליסביום בהיר רואים את דמשק
דן וולמןחייל הלילה
יגאל פאריילדי המדרגות
נדב לויתןבנות
איתן גריןעד סוף הלילה

עמוס גוטמן
רפי בוקאיאוונטי פופולו
עמוס גיתאיאסתר
רנן שורבלוז לחופש הגדול

ציפי טרופה
נדב לויתןילדי סטאלין
דורון ערןפלאש
תמיר פאולאל עצמי
אמנון רובינשטייןהינשוף
אלי כהןהקיץ של אביה
יצחק חלוציצמות
יצחק צפל ישורוןשדות ירוקים
דניאל וקסמןהמיועד
שבי גביזוןשורו
הרברט קלייןבית אבי
ערן ריקליסגמר גביע
אשר טלליםזמן הגמל
אורנה בן דור ניבשרה
מיכל בת אדםאשה זרה

אסי דיין
עמוס גוטמןחסד מופלא
גור הלרמלאכים ברוח
משה צימרמןערב בלי נעמה
שמואל בניתריקוד על החוף
ענר פרמינגרגולם במעגל
יעוד לבנוןקופסא שחורה
חגי לוישלג באוגוסט
עלי נסארהמינקת
לאוניד גורביץקפה עם לימון
דן וולמןהמרחק
דינה צבי ריקליססיפור שמתחיל בלוויה של נחש
רמי נעמןהגמל המעופף
מיכל בת אדםאוטוביוגרפיה דמיונית
עידית שחוריבשם האהבה
שמואל הספרישחור
אורנה בן דור ניבארץ חדשה
אמנון רובינשטייןאחרי החגים
אסי דייןשמיכה חשמלית ושמה משה

דוד קריינר
עמוס גיתאיזכרון דברים

שבי גביזון
הכוכב הכחול
שמי זרחיןלילסדה
אלי כהןעץ הדומים תפוס

אנקרי' סרז1984פסטיבל 

1985פסטיבל 

51בר 1986פסטיבל 

1987פסטיבל 
ברלין-תל אביב

1988פסטיבל 

1989פסטיבל 

1990פסטיבל 

1991פסטיבל 

1992פסטיבל 
י אגפא"החיים עפ

1993פסטיבל 

1994פסטיבל 

לא היתה מלחמה-72 ב1995פסטיבל 

'חולה אהבה בשיכון ג
'גור בנטביץ



רוני ניניושחקנים
יגאל בורנשטייןאושר ללא גבול
אייל חלפוןהאיטלקים באים
איתן גריןזולגות הדמעות מעצמן
אורנה ויוחנן רביבכלבים לא נובחים בירוק
לנגד עיניים מערביות

רפי בוקאי
משה מזרחינשים
עמית הכטביפ
יונתן תמוזמינוטאור
עפולה אקספרס
עלי נסארשביל החלב
עמוס גיתאייום יום
ציפי טרופהכרוניקה של אהבה
ניצה גונןסודות משפחה
אריק קפלוןהחברים של יאנה
גדעון קוליריןצור הדסים
אורון אדרשחרר את הנסיכה
יצחק רוביןשקרים לבנים
יורם כסלואודות המוניטין
דן וולמןאחות זרה
נדב לויתןהאחים מבורך
מרק רוזנבאוםהבולשת חוקרת

ארי פולמןמייד אין ישראל
ארנון צדוק
צחי גראד

דובר קוסאשוויליחתונה מאוחרת
עלי נסארבחודש התשיעי
איתי לבחמש דקות בהליכה
דורון ערןטהרה
ניר ברגמןכנפיים שבורות
המנגליסטים
יעוד לבנוןאיים בחוף
שבי גביזוןהאסונות של נינה
דן וולמןהביוגרפיה של בן
עמרי לוימיס אנטבה

דובר קוסאשווילימתנה משמים
דרור שאולסימה וקנין מכשפה
אבנים
אהבה קולומביאנית
קרן ידעיהאור
גידי דרהאושפיזין

חיים בוזגלודיסטורשיין
ולקחת לך אישה
ערן ריקליסהכלה הסורית
יוסף סידרמדורת השבט

דני ורטה
סיפור קיץ

1996פסטיבל 

חדזה'יוסף פיצ
הפרק האחרון-מרקו פולו

1997פסטיבל 

ולי שלז'ג

1998פסטיבל 

1999פסטיבל 

2000פסטיבל 

חדזה'יוסף פיצו'בסמה מוצ
2001פסטיבל 

יל'אינג
ירפות'ג

2002פסטיבל 

יוסי מדמוני,דוד אופק
2003פסטיבל 

'רענן אלכסנדרוביץיימס בארץ הקודש'מסעות ג

ארי'רפאל נדג2004פסטיבל 
רשף לוי,שי כנות

אריק לובצקי,מתי הרריאק'בלאק ג

שלומי אלקבץ,רונית אלקבץ

סיפור מסע-מטאליק בלוז
'שמואל פלג חיימוביץ



שנת אפס
שמואל קלדרוןתגובה מאוחרת
איל חלפוןאיזה מקום נפלא

חיים בוזגלו
מוכרחים להיות שמח
קרוב לבית
 איילת הלרביי ביי לאהבה
עודד דוידוףמישהו לרוץ איתו
שמי זרחיןאביבה אהובתי
דרור שאולאדמה משוגעת
יובל שפרמןהדברים שמאחורי השמש
דן וולמןידיים קשורות
אודי אלונימחילות
חנן פלדמכתבים לאמריקה

דרור סבו
דינה צבי ריקליסשלוש אמהות
ערן קוליריןביקור התזמורת
מושון סלמונהוסרמיל
זרים
אסף ברנשטייןהחוב
חומר למחשבה
דורון בנבנישתימתוק ומר
תהלים

)אגבריה(תאופיק אבו ואיל צימאון- עטאש 
חדזה'יוסף פיצ

2005פסטיבל 
נם'נם ג'ג

ולי שלז'ג
דליה הגר,וידי בילו

2006פסטיבל 

 Noאקזיט

2007פסטיבל 

גיא נתיב,ארז תדמור

סטפן בלאיש,עמנואל נקש

ארי'רפאל נדג
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