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 הנכללים במאגר הספקים של שירות הסרטים הישראלי: המציעיםרשימת  להלן

 הפקה

A-I FILMS שחר ששון 

 אביחי הניג

 אלי לוי הפקות

 אסא הפקות

 אפרתי הפקות בע"מ

 בי הפקות

 בי קונטנט בע"מ

 גברת הפקות

 גידי אביבי

 דוק מוביס )יורם שפר(

 דוק סרטים בע"מ

 דן וולמן הפקת סרטים בע"מ

 רייס רזוןדניאלה 

 האולפנים המאוחדים בע"מ

 היפרמדיה

 הפקות תוצרת הארץ בע"מ

 זד פילמס בע"מ

 זוג הפקות

 טובי ארבל

 טי.טי.וי הפקות

 יאיר קדר

 יולי אוגוסט תקשורת והפקות בע"מ

 יוצרות תרבות

 מגנו אימז' בע"מ

 מוזה הפקות בע"מ

 מוזר פילמס בע"מ

 מורדי קרשנר

 ניסן כץ

 נתן כספי

 יסטודיו האנה ב

 סיגל לנדסברג

 סרטי האמוראים

 עומרי ליאור

 עמית גורן הפקות בע"מ

 פילמס פור אצ'יינג'

 פישר פיצ'רס )דוד פישר(

 צ'פלין אילנה

 רון עופר

 שפי צבי הפקות
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 עריכה

A-I FILMS שחר ששון 

 אופוס הפקות

 אופיר לוקיי

 אלי לוי הפקות

 אסא הפקות

 בי הפקות

 גלעד ענבר

 האולפנים המאוחדים בע"מ

 חיים קוצ'יק

 מגנו אימז' בע"מ

 עמית גורן הפקות בע"מ

 עמרי ליאור

 עמרי ליאור

 פילמס פור אצ'יינג'

 קאט אוואי בע"מ

 

 צילום ותיעוד

A-I FILMS שחר ששון 

 האולפנים המאוחדים בע"מ

 הפקות תוצרת הארץ בע"מ

 יאיר קדר

 מגנו אימז' בע"מ

 עמית גורן הפקות בע"מ

 קאט אוואי בע"מ

 רותם ירון

 

 שכפולים והמרות

A-I FILMS שחר ששון 

 אופוס הפקות

 אלי לוי הפקות

 גל קול בע"מ

 אולפני הקלטה די.בי בע"מ –די.בי דיגיטל 

 האולפנים המאוחדים בע"מ

 וידאוסוניק בע"מ

 שי דרורי
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