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סדרת תעודה



בימוי ויצירת הסדרה: ענת גורן   * מפיקה: עופרי בר אילן   *  ] דויות  7 מועמ  [
צילום: אוריאל סיני,   * תחקיר: דניאלה רייס רוזן, יונתן אברהמי, נעה עמיאל   *

עריכת תמונה: אפי כהן ורטש, ארז לאופר, עידו מוכריק,   * ענת גורן 
 * עיצוב פסקול: מיכאל אמת   * מוסיקה מקורית: דידי ארז   * רוני קלימובסקי 

לקרדיטים נוספים

 ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←

5 דורות, 4 פרקים, ושושלת אחת שחשבתם שאתם מכירים. 
לא מעט נאמר ונכתב על כל אחד מבני משפחת דיין, אך הסדרה התיעודית הֶאּפית 
שיצרה ענת גורן, מושיבה לראשונה אל מול המצלמה את כל גיבורי הסיפור החיים 

)רבים מהם מדברים בפעם הראשונה אחרי שנים שסירבו לכל שיתוף פעולה 
תקשורתי(, ותוך שימוש בקטעי ארכיון נדירים שטרם נראו, בוחנת ומפרקת את 

המיתוס המשפחתי. 

״מופלאה. סידרה שאי אפשר להסיר ממנה את העיניים. הגיבורים שלה מרתקים, המרואיינים 
שלה שנונים, התיעוד הארכיוני פנטסטי והפסקול יוצא מן הכלל. פיסת היסטוריה תיעודית 
״סידרה מרתקת לאורך כל הדרך, עשויה היטב, מבדרת   * מהנה״ )נדב מנוחין, וואלה!( 

 )ynet ,ושנונה.... מצליחה לבנות דרמה אפקטיבית... קולחת ובעיקר מהנה מאד״ )יוני בינרט
״מפגש מרתק, מפעים, מסעיר, דוך לפנים עם 'העולם הישן'. תחקיר עומק מדהים. שאפו   *

״מענגת. העיצוב, המוזיקה, הקצב, קטעי הארכיון המפעימים   * ענק״ )אילן שאול, מעריב( 
‒ כמו מסע בזמן לעולם אחר אבל לא באמת זר״ )חן ארצי-סרור, ידיעות אחרונות( 

דיין המשפחה הראשונה
לצפייה בפרק 1 / פרק 2 / פרק 3 / פרק 4  * yes / דרוקר גורן תקשורת 
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71808&section=449
https://vimeo.com/user14134286/review/339316472/053448f3ad
https://vimeo.com/user14134286/review/339316472/053448f3ad
https://vimeo.com/user14134286/review/339317610/be918ec8dd
https://vimeo.com/user14134286/review/339317610/be918ec8dd
https://vimeo.com/user14134286/review/339318158/ae8768a86f
https://vimeo.com/user14134286/review/339318158/ae8768a86f
https://vimeo.com/user14134286/review/339317071/59c0a42ee9
https://vimeo.com/user14134286/review/339317071/59c0a42ee9


בימוי ויצירת הסדרה:   * מפיק: נביל קזמוז   *  ] דויות  3 מועמ  [
לקרדיטים נוספים  * צילום: אלפרד חדאד   * רביע ונביל קזמוז 

 ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←

חברי אקדמיה יקרים,
למה מצפים מסדרה על אנשים עם מוגבלויות?

לרוב, הציפיה הנה לדרמה, תיעוד חיים בלתי אפשריים ודמעות. מדוע? כי המדיה 
הפכה לכלי ״סוחט״ רגשות, דמעות ורייטינג.

כיוצרי סדרת ״המיוחדים״, שברנו את המוסכמות והתמקדנו בהצלחותיהם, 
בהישגיהם ובחלומותיהם של אנשים עם מוגבלויות חרף הקשיים, להבדיל מהצגתם 

כ״קורבנות״ והעברת מסר מעודד.

״המיוחדים״, סדרה תיעודית, המבליטה את הצד האופטימי בחיי אנשים בעלי מוגבלויות 
שלרוב אינו זוכה לסיקור על־ידי המדיה ב״פריים טיים״, כאשר המגיש והעורך הינו אדם 

עם מוגבלות בראיה, ולמרואייניו ניתנה במה ייחודית כפי שניתן להתרשם ממכתביהם 
לגוף המשדר:

״לראשונה מופקת בתעשייה הטלוויזיונית תכנית מזווית ראיה אחרת ושונה שמדברת עלינו 
״ תכנית חשובה ונדירה״, ״ההסתכלות על   * ומדברת אלינו בגובה העיניים״ )גבי עאבד( 

אופי ההתמודדות היומיומית שלהם מעלה את המודעות ומשנה את התפיסות השליליות 
״תכנית זו נגעה בכל פינה בחיים שלי, תכניות כאלה   * הקיימות בחברה״ )פידה טאהא( 

נותנות לנו מוטיבציה ונותנות לאחרים השראה שאין גבול לרצון ואין מוגבלות שמכשילה 
אדם״ )ראדי כיוף(

המיוחדים
לצפיה בפרק 6 / פרק 9 / פרק 10  * כאן 11 – מכאן / ק.ב הפקות בע״מ 
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71780&section=449
https://kanapi.media.kan.org.il/Players/ByPlayer/V1/ipbc/S0273634_1/hls?autoplay=1&enablejsapi=1&origin=http%3A%2F%2Fwww.KanArabic.org.il/Program/?catId=3071
https://kanapi.media.kan.org.il/Players/ByPlayer/V1/ipbc/S0273634_1/hls?autoplay=1&enablejsapi=1&origin=http%3A%2F%2Fwww.KanArabic.org.il/Program/?catId=3071
https://kanapi.media.kan.org.il/Players/ByPlayer/V1/ipbc/S0273633_1/hls?autoplay=1&enablejsapi=1&origin=http%3A%2F%2Fwww.KanArabic.org.il/Program/?catId=3071
https://kanapi.media.kan.org.il/Players/ByPlayer/V1/ipbc/S0273633_1/hls?autoplay=1&enablejsapi=1&origin=http%3A%2F%2Fwww.KanArabic.org.il/Program/?catId=3071
https://kanapi.media.kan.org.il/Players/ByPlayer/V1/ipbc/S0273630_1/hls?autoplay=1&enablejsapi=1&origin=http%3A%2F%2Fwww.KanArabic.org.il/Program/?catId=3071
https://kanapi.media.kan.org.il/Players/ByPlayer/V1/ipbc/S0273630_1/hls?autoplay=1&enablejsapi=1&origin=http%3A%2F%2Fwww.KanArabic.org.il/Program/?catId=3071


בימוי ויצירת הסדרה: יאיר אגמון,   * מפיק: טל בכר   *  ] דויות  7 מועמ  [
מוסיקה   * עריכת תמונה: אריק ליבוביץ, גל שני   * צילום: גיא סחף   * טל בכר 

 * מקליט: יואל מנדלסון   * עיצוב פסקול: ניל גיבס   * מקורית: עמרי אנגל 
לקרדיטים נוספים  * ספיישל אפקטס וידאו ארט: גיא טרפלר 

 ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←

״היי יאיר, לפני שבועים בארוחת השישי המשפחתית, סיפרו לי בן דודי ורעייתו על הסדרה 
שלך, וואי וואי וואי, והתפתחה שיחה מעניינת סביב הבעיות שלהם כבני דור ה־Y, ועד כמה הם 

יכלו להזדהות עם כל מילה בפרקי הסדרה. לבושתי לא נחשפתי עד אז לסדרה שלך, אבל משהו 
בשיחה הערה של אותו ערב שישי, הביא אותי לצפיה אדוקה בכל שבעת הפרקים.

כבת דור ה־x, ילידת 1976, סמנכ״לית ב******, אני מוצאת את עצמי מושפעת מאוד 
מהסדרה. הייתי באותו המקום המבקר, המזלזל בבני ובנות דור ה־Y. גם אני טענתי שהם 

מפונקים, עצלנים, נהנתנים. ״שיתאמצו קצת ויפסיקו לבזבז״, זה תמיד מה שאמרתי עליהם. 
הסדרה חשפה בפניי את עולמם מכל זוית אפשרית כמעט. הבנתי שהם באמת דור שנמצא 

בבעיה. לא של בודדים, אלא של דור שלם. הדעה שלי השתנתה לחלוטין בעקבות הצפיה 
בסדרה, אולי אפילו התהפכה ב־180 מעלות.

אני מוצאת את עצמי מדי יום בסיטואציות שהתגובות שלי אחרות לחלוטין אליהן מאשר לפני 
הצפיה בסדרה. כמנהלת של לא מעט עובדים בני דור ה־Y, הם לדעתי המרוויחים העיקריים 

מצפייתי בסדרה. אני באמת מבינה משהו אחר לגביהם, וכל היחס שלי אליהם מגיע ממקום 
אחר. מרגישה שהצלחת להעביר מסר בצורה הכי כנה, עמוקה, רגישה וחכמה שאפשר. אותי 

שכנעת לגמרי. מצדיעה לך על היכולת המדהימה שלך. מרגישה שהתחלת לעשות שינוי, וודאי 
תמשיך אותו הלאה בדרכך המקצועית ובכלל. לא זוכרת שהרגשתי צורך עז כל כך לכתוב לבמאי 

של סרט דוקומונטרי אחר שראיתי. היה חשוב לי לשתף אותך בתחושותיי. מאחלת לך המון 
הצלחה בהמשך״.

וואי וואי וואי
לצפייה בפרק 1 / פרק 3 / פרק 4  * כאן 11 / אנדמול שיין ישראל, יאללה הפקות 
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71809&section=449
https://www.youtube.com/watch?v=9MmOy9gg7iA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=BrFFXFUcCXw
https://www.youtube.com/watch?v=Vk5Ivqw58hs
https://www.youtube.com/watch?v=Vk5Ivqw58hs


בימוי   * מפיקות: הילה מדליה, רוני מרדינגר   *  ] דויות  7 מועמ  [
עריכת   * צילום: אבנר שחף   * ויצירת הסדרה: הילה מדליה, רוני מרדינגר 

עיצוב פסקול:   * מוסיקה מקורית: רן בגנו   * תמונה: ארז לאופר, מירי לאופר 
לקרדיטים נוספים  * מקליט: עמוס ציפורי   * יוסי אפלבאום 

 ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←

זוכה פרס המצוינות בייצוג הקהילה הלהט״בית בטלוויזיה ‒ פסטיבל מיפ 2019 
זוכה פרס Signs ‒ פסטיבל ליסבון 2019 

בימים בהם שר החינוך של ישראל יוצא כנגד קהילת הלהט״ב, ״טרנסקידס״, 
המועמדת לפרס הסדרה התיעודית הטובה ביותר, משדרת מסר חשוב מאין כמוהו: 

אנחנו כאן. אנחנו שווים. במשך ארבע שנים עקבו יוצרי הסדרה אחר ארבעה בני־נוער 
ישראליים העוברים תהליך ְמשֶנה חיים ובלתי־הפיך.

בזכות האומץ והנחישות של הגיבורים הצעירים ושל בני משפחותיהם הנחשפים 
בסדרה, המסך הישראלי הועשר בייצוג משמעותי ופורץ דרך של קהילה שזכויותיה 

נרמסות פעם אחר פעם. 

״סידרת דוקו מצויינת. הגיבורים שלה כובשים את המסך. כולם מרשימים, מפתיעים ומעוררי 
״לירון, רומי נועם ועופרי נכנסים ישר ללב״ )חן ארצי   * השראה״ )נדב מנוחין, וואלה!( 

״מרגשת ופורצת דרך. סידרה אמיצה ובועטת״ )ליטן לשינר,   * סרור, ידיעות אחרונות( 
״הסדרה תשמוט לכם את הלסת ‒ ולא מהסיבה שאתם חושבים. דווקא יחסי   *  )Seret

 *  )mako ,ההורים־ילדים הכנים והאמיצים הם אלה שיעבירו בכם צמרמורת.״ )אלה בן-ארי
״חווית הצפייה מרתקת, שמאפשרת חיבור רגשי לדמויות... הדבר הנכון לעשות הוא לצפות 

ב״טרנסקידס״ בבינג', יחד עם ההורים, הילדים והסבתות.״ )שני ליטמן, הארץ(

טרנסקידס
לצפייה בפרק 1 / פרק 2 / פרק 3 / פרק 4 / פרק 5  * yes / מדליה הפקות 
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71755&section=449
https://vimeo.com/user14134286/review/318159615/00e0af6265
https://vimeo.com/user14134286/review/318159615/00e0af6265
https://vimeo.com/user14134286/review/317784009/58c084ce2c
https://vimeo.com/user14134286/review/317784009/58c084ce2c
https://vimeo.com/user14134286/review/317045006/f1f29c8997
https://vimeo.com/user14134286/review/317045006/f1f29c8997
https://vimeo.com/user14134286/review/317048752/7de212bf6a
https://vimeo.com/user14134286/review/317048752/7de212bf6a
https://vimeo.com/user14134286/review/317046978/0ebd3b2f80
https://vimeo.com/user14134286/review/317046978/0ebd3b2f80


בימוי ויצירת הסדרה: רובי אלמליח   * מפיק: יואב לשם   *  ] דויות  6 מועמ  [
מוסיקה מקורית:   * עריכת תמונה: עליזה אסקירה   * צילום: רונן קרוק   *

לקרדיטים נוספים  * עיצוב פסקול: רותם דרור   * רן אלמליח 

 ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←

חברות וחברי אקדמיה יקרים,
לקראת ההצבעה לפרסי האקדמיה לטלוויזיה 2019, אנו גאים ונרגשים להציג בפניכם 

את סדרת התעודה: ״ליגה ג׳״: המביאה את סיפורה של הליגה התחתונה בכדורגל 
הישראלי, מלווה באנשים מהפריפריה של ישראל שהכדורגל עבורם הוא הסיכוי 

האחרון להצליח ולייצר משמעות לחייהם.
תודה רבה, יוצרי ומפיקי הסדרה

״הסדרה הכי טובה של השנה״ )מולי   * ״ליגה ג'״ היא זהב טלוויוזני מורכב ומרגש. )מאקו( 
״כדור מסובב לחיבורים של הלב״ )עינב שיף, ידיעות אחרונות(   * שגב, ארץ נהדרת( 

 )Timeout( ״בוחנת את הפריפריה הישראלית מגובה הדשא. נראה אתכם לא בוכים…״  *
״יצירה שמפרקת סטריאוטיפים ומראה את האנשים שמהם מורכב המקום הזה. סדרה   *

״הסדרה שהחזירה לאוהדים את ההנאה הטהורה   * אליפות!״ )אינס אליאס, גלריה הארץ( 
״כולנו ליגה ג' ‒ זכיתי לראות את עצמי על המסך, וגם   * מכדורגל״ )עומר עינב, הארץ( 

״הסדרה נוגעת בבשר החי   * לראות את מי שהייתי רוצה להיות״ )עופר גולדמן, הזווית( 
״התחושה העיקרית היא של סרט תיעודי איכותי ועמוק״   *  )Ynet( של החברה הישראלית״

)Channel 7(

לטריילר

ליגה ג׳
לצפיה בפרק 1 / פרק 2 / פרק 3 / פרק 4 / פרק 5  * כאן 11 / ביונד קריאייטיב 
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71750&section=449
https://vimeo.com/388956606
https://www.youtube.com/watch?v=wmQNGOyX7BE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=wmQNGOyX7BE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=nqOkc_XaZoQ&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=nqOkc_XaZoQ&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=Ec0nI7734NU&t=529s
https://www.youtube.com/watch?v=Ec0nI7734NU&t=529s
https://www.youtube.com/watch?v=wBBM_M5SDm0
https://www.youtube.com/watch?v=wBBM_M5SDm0
https://www.youtube.com/watch?v=DmOkeAgiC6s&t=2276s
https://www.youtube.com/watch?v=DmOkeAgiC6s&t=2276s


יוצרים:   * מפיקים: יצחק אלכמיסטר, דוד דקלבוים   *  ] דויות  8 מועמ  [
בימוי ויצירת הסדרה:   * אורי רוזנווקס, יצחק אלכמיסטר, דויד דקלבוים 

עריכת תמונה: בועז ליאון   * צילום: מיכאל דאל, שחר ירושלמי   * אורי רוזנווקס 
צילום: מיכאל דאל, שחר ירושלמי   * תחקיר: יצחק אלכמיסטר, דוד דקלבוים   *
ספיישל אפקטס   * עיצוב פסקול: אופיר לוקאיי   * מוסיקה מקורית: אבי בללי   *

לקרדיטים נוספים  * וידאו ארט: יניב שמעוני, דותן גולדווסר 

 ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←

מאות אלפים בישראל ורחבי העולם משתייכים לזרם החסידי. תנועה חברתית דתית שמאז 
לידתה לפני יותר ממאתיים חמישים שנה שינתה את פניה של היהדות. עבור האדם החילוני 

המתבונן בחסידים מבחוץ הם נראים לו כישות אחת מונוליטית, זרה ושונה כלכך מהוויתו. 
הסדרה ״מלכויות של מטה״ הינה ניסיון ראשון להביא למסך מבט אינטימי של העולם החסידי 
דרך עיניהם של בני ובנות הקהילות הללו בלבד. לא ניסיון לשפוט אלא להקשיב, לנסות ולהבין 

מה מניע אותם/ן? ומהן תפיסות החיים והאמונה שמנחות אותם. 
מההסטוריה ועד חיי היום יום, מהחסיד הפשוט ועד לאדמו״ר, מרגעים גדולים של התרוממות 

לרגעים מרים של קושי. לחדור מבעד לסטריאטיפים והחשדנות ההדדית ולהציג את סיפורה 
של תנועת החסידות. הסדרה צולמה במשך שנתיים ברחבי העולם )ישראל, אוקראינה, פולין 

וקנדה( ותיעדה את חיי היום יום בחסידויות רבות ביניהן: בעלז, פיטסבורג, סדיגורה, מודזיץ, 
לעלוב ועוד. זהו הפרק השלישי במסע שעורך הבמאי אורי רוזנווקס בתוך העולם היהודי. 

טרילוגיה שהתחילה בסדרה ״ליבוביץ - אמונה אדמה אדם״ המשיכה ב ״נשר הגדול״ ומסתיימת 
ב״מלכויות של מטה״. 

״זאת סדרה שחודרת לעולם המרתק של החסידות והחסידים, היוצר אורי רוזנווקס מאפשר 
להרגיש לרגע כמוהם, להבין אותם, הישג גדול בעיני״ )קובי מידן, סוכן תרבות( . 

כאן 11, המיזם המשותף קרן גשר, אביחי, מיימונידס.

מלכויות של מטה
לצפייה בסדרה  * כאן 11 / אורי רוזנווקס 
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71883&section=449
https://vimeopro.com/user9826307/5


מעברות
לצפייה בפרקים  * כאן 11 / עלמה הפקות 

בימוי ויצירת הסדרה:   * מפיק: אריק ברנשטיין   *  ] דויות  7 מועמ  [
תחקיר:   * דינה צבי ריקליס, ד״ר הילה שלם בהרד, שי להב, אריק ברנשטיין 
ד״ר הילה שלם בהרד, חגית בן יעקב, רחל נחושתאי )בלרה(, אלונה עבאדי, 

עריכת תמונה:   * צילום: אלירן קנולר   * לילי יודינסקי, תמי ריקליס 
 * מוסיקה מקורית: דודוש קלמס, אורן פולק   * דורון ג׳רסי, אור לי־טל 

לקרדיטים נוספים  * עיצוב פסקול: אביב אלדמע 

 ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←

 ״סדרה חשובה שנוגעת בעצב חשוף בתזמון 
״שיעור   * מרתק.״ )ידיעות אחרונות( 

משובח בהיסטוריה, שמראה מאיפה יצא לדרך 
״מבט   * הסיפור הישראלי הגדול.״ )מעריב( 

מעמיק על פצעי הקמת המדינה. שיעור שראוי 
״מכל הבחינות   * שיילמד.״ )ישראל היום( 

- ערכית, אמנותית, ויזואלית - מדובר בהישג 
טלוויזיוני משמעותי... 'מעברות' תקדם 

״כיוון   * אותנו בדרך אל התיקון.״ )וואלה( 
שאלוהים נמצא בפרטים, עדיין אפשר להגניב 
כמה גוונים לשחור־לבן: ״מעברות״ עושה ככל 
שאפשר כדי להביא אותם אל המסך.״ )הארץ( 
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מעברות. אנחנו מכירים את המילה הזאת. שמענו על 
זה פעם. אבל האם אנחנו יודעים מה היה שם באמת? 

בשנים הראשונות לקיומה של מדינת ישראל, מאות 
אלפי עולים חדשים חיו במחנות פליטים ברחבי הארץ: 

מעברות העולים.
״מעברות״ מציגה את סיפורן עד לאמצע שנות 

החמישים. היא מתבססת על מחקר מעמיק, חומרי 
ארכיון נדירים ועל ראיונות עם עשרות יוצאות ויוצאי 

מעברות שחיו בהן שנים ארוכות ועדיין נושאים 
את רישומן. ארבעת פרקי הסדרה חושפים גילויים 

חדשים ומטלטלים, ומציפים מתחים שמאפיינים 
את השיח הציבורי העכשווי. ״מעברות״ מתארת את 

חיי העולים, וגם את ההחלטות והפעולות היזומות 
של הממסד שהכתיבו ועדיין מכתיבות את הסדר 

החברתי הישראלי
מזמינים אתכם לצפות ב״מעברות״, לכבוד ההורים, 
הסבתות והסבים שלנו ולטובת העתיד של הילדים 

שלנו: לראות, כדי לדעת מה היה ואולי לתקן, רגע לפני 
שכבר לא יהיה את מה.  

https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1107
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71728&section=449


בימוי ויצירת הסדרה:   * מפיקים: איציק ואיריס לרנר   *  ] דויות  8 מועמ  [
צילום: יואב קליימן וירון וינשטיין   * תחקיר: איריס לרנר   * איציק ואיריס לרנר 
עיצוב פסקול:   * מוסיקה מקורית: תמר אייזנמן   * עריכת תמונה: תור בן מיור   *

לקרדיטים נוספים  * מקליט: דניאל שיטרית   * יונתן מוליאן 

 ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←

זאת פעם ראשונה שזרקור גדול מאיר את 
החייל הישראלי במחסומים הנפיצים ביותר 

בעוטף ירושלים קלנדיה ומעבר רחל. 
למעלה משני מיליון פלשתינים עוברים בשנה 

במחסומים האלה. מולם נמצאים נערים ונערות 
שרק אתמול סיימו תיכון, והיום נדרשים 

להפעיל שיקול דעת בחיכוך ובעבודתם הסיזיפית. במחסומים ברור מי בעל הבית, ומי משליט 
סדר כשנדרש, אבל כל העת מתקיים חיפוש איך ״להסתדר״ ולשמר את מרקם החיים התקין, 

והשגרתי, גפרור קטן עשוי להצית את האזור ולגרום למהומת עולם. 
בקרב החיילים יש רצון נסתר וגלוי לגשר על הקונפליקט המתמשך, האם יצליחו בן, יובל ומיקה 

למצוא את האנושי והערכי? האם ישנן דרכים נוספות לשרוד את שגרת החיים שם במחסום 
ווייצר קצה של דרך אמתית: ״מפת דרכים של דיאלוג ורגש״ שיפצח את הסטטוס קוו המשתלט 

על חיינו ואולי כך ייווצר אופק מדיני. 

״מעברים, כמו סדרות קודמות של איציק לרנר, היא מוצר מתעתע ומורכב...הלך הרוח 
האמביוולנטי של הסדרה... שולח אותנו להרהר בשילוב הבלתי אפשרי בין 'ארץ שיושביה היא 

אוכלת / וזבת חלב ודבש ותכלת / לפעמים גם היא עצמה גוזלת / את כבשת הרש'״ )ידיעות 
אחרונות(

מעברים
לצפייה בפרק 1 / פרק 2  * כאן 11 / איציק לרנר סרטים 
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כבר בקו הסיום לסדרה על הכלא הביטחוני ״מגידו״, 
התחלנו לעבוד על הסדרה ״מעברים״. המספר המדהים 

של קרוב ל־2 מיליון עוברים שם הדהים אותנו, ויותר 
מזה חיילי המשטרה הצבאית הלא מוערכים המשרתים 

שם. צה״ל פתח לרווחה בפנינו את המחסומים ואנחנו 
הלכנו שבי בעקבות עבודתם המסורה של נערים שזה 

עתה עלו על מדים. 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71890&section=449
https://www.youtube.com/watch?v=Ee2DoCARkvE
https://www.youtube.com/watch?v=Ee2DoCARkvE
https://www.youtube.com/watch?v=RqAZKEZ9ShU
https://www.youtube.com/watch?v=RqAZKEZ9ShU


בימוי   * מפיקים: מיקה תימור, יותם גנדלמן, בן גלעדי   *  ] דויות  9 מועמ  [
תחקיר: ארי פינס,   * ויצירת הסדרה: יותם גנדלמן, ארי פינס, מיקה תימור 
עריכת תמונה:   * צילום: איתן חתוכה   * יותם גנדלמן, טלי שמיר-ורצברגר 

עיצוב פסקול:   * מוסיקה מקורית: תום דרום, אסא רביב   * דפי פרבמן 
 * ספיישל אפקטס וידאו ארט: טל בלטוך   * מקליט: איתן ברוך   * רונן נגל 

לקרדיטים נוספים

 ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←

״תכנית טלוויזיה מרתקת וסוחפת... עריכה 
מצוינת... עיצוב מסוגנן ויעיל ... פסקול 

״העונה הזו   *  )YNET ,מצמרר״ )אמיר בוגן
היא חגיגה לעיניים ולאזנים, סרט אימה מרהיב 

״גם בסטנדרטים   * )אור סיגולי, גלובס( 
בינלאומיים, 'צל של אמת' היא דוגמה לניצול מקסימלי של המדיום הטלוויזיוני״. )עינב שיף, 
״טלוויזיה משובחת, מעולה, מטלטלת רגשית ומניפולטיבית לעילא   * ״ידיעות אחרונות״( 

״סדרה מותחת ומרתקת. אין   * כמו כל יצירת אמנות איכותית״. )אריאנה מלמד, ״הארץ״( 
״שיא   * ספק שהעונה הזאת עולה על קודמתה בכל פרמטר״. )גדי סולומון, ״ישראל היום״( 
״העיצוב של רוצח כביש החוף   * אסתטי יוצא דופן ביצירה המקומית״. )ניב הדס, ״גלריה״( 

מתוחכם ויפיפה״ )נדב מנוחין, וואלה!(

העונה השנייה של ״צל של אמת״ מתמקדת בשורה של מקרי אונס ורצח בלתי מפוענחים 
שהתרחשו לאורך כביש החוף בשנות ה־70 וה־80, ובאפשרות שהם בוצעו על ידי רוצח סדרתי 

אחד, שהצליח לחמוק מרשויות החוק. האם כיום, ממרחק הזמן, ניתן לפתור את התעלומה?

צל של אמת: רוצח כביש החוף
לצפייה בפרק 1 / פרק 2 / פרק 3 / פרק 4  * HOT, רשת / ביצתעין הפקות 
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שלום לכולם, אנחנו מתרגשים מאד להיות מועמדים 
לפרס האקדמיה לטלוויזיה. העבודה על רוצח כביש 

החוף נמשכה למעלה מ־3 שנים של תחקיר מורכב 
ויסודי ופיצוח שפה ויזואלית שתהיה הולמת את רוח 
התקופה והז׳אנר. נשמח מאד שתצפו ושתצביעו לנו 

ולצוות המיוחד והנפלא שעבד עליה ימים ולילות.

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71777&section=449
https://vimeo.com/346174782/85756bb7d4
https://vimeo.com/346174782/85756bb7d4
https://vimeo.com/345688309/fda24eab40
https://vimeo.com/345688309/fda24eab40
https://vimeo.com/345688298/db693db188
https://vimeo.com/345688298/db693db188
https://vimeo.com/345688186/e2b620a0d5
https://vimeo.com/345688186/e2b620a0d5


בימוי ויצירת   * מפיקים: רוני מנור, איליה פולונסקי   *  ] דויות  7 מועמ  [
צילום:   * תחקיר: אירית לכטר רודוי   * הסדרה: יניב אמודאי, אלון בן דוד 

מוסיקה   * עריכת תמונה: חן לנדאו, דורון ג׳רסי   * אסף סודרי, איציק פורטל 
לקרדיטים נוספים  * עיצוב פסקול: מיכאל אמת   * מקורית: שושן 

 ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←

מסע עוצר נשימה בעקבות החיסולים ההרואיים שידעה מדינת ישראל, הצלחות לצד כישלונות. 
הסדרה משחזרת רגע אחר רגע חמישה מהמבצעים הנועזים ביותר של השב״כ, המוסד וצה״ל

״50 דקות של טלוויזיה   * ״תערובת מדויקת של השאלות המוסריות עם אקשן״ )וואלה( 
״סדרה שתרתק אתכם למסך נרגשים וחסרי   * המעבירות מסר חריף דרך סיפור טוב״ )וואלה( 

נשימה״ )הארץ(

רשימת חיסול
לצפייה בפרקים  * רשת / מעגלות הפקות 
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71913&section=449
https://13tv.co.il/documentary/hit-list/season-01/episodes/


בימוי ויצירת   * מפיקים: יואב רועה, אורית זמיר   *  ] דויות  8 מועמ  [
עריכת תמונה:   * צילום: רן אביעד   * הסדרה: ענת זלצר, מודי בר-און 

מוסיקה   * תחקיר: תמי ריקליס, חגית בן יעקב, לי רוטברט   * איילת עופרים 
ספיישל אפקטס וידאו ארט:   * עיצוב פסקול: איציק כהן   * מקורית: ערן וייץ 

לקרדיטים נוספים  * ארז גביש, יואב בריל 

 ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←

דווקא משום שהנושא מעורר רגשות כה עזים, גזרנו איפוק על עצמנו ועל הסדרה, 
ניסינו לטפל בסכסוך ללא ההתלהמות שמלווה אותו תמיד, ליצר הקשבה בדיון שבו 

כולם צועקים, לספר בפשטות סיפור מורכב, שמרוב זעם קדוש וכאב מתיש הולך 
ונשכח, הולך ומושכח. 

לא ניסינו ולא הצלחנו להציע פתרון לסכסוך, אבל אולי הצענו מסלול לפיוס תודעתי 
בין המסוכסכים, אופציה לנראטיב שיצליח להכיל גם את הקוממיות וגם את הנכבה. 

מה יש בסכסוך הישראלי פלסטיני שלא מאפשר לו להסתיים? האם מה שקרה בנינו הוא עד 
כדי כך בלתי נסלח ובלתי פתיר? אלה השאלות ש״שיעור מולדת״ מחפשת להן תשובה. הסדרה 
חוזרת אל שורשיו של הסכסוך ומשחזרת את מסלול ההתנגשות שהוביל מהצהרת בלפור )הלא 

היא עסקת המאה הקודמת( ועד המלחמה שעיצבה וקיבעה את הסכסוך עד לימינו אלה - 
מלחמת תש״ח. 

״שיעור מולדת : הסכסוך הישראלי פלסטיני מעולם לא נראה אנושי יותר״ 
)ynet ,סמדר שילוני(

שיעור מולדת
homeland1 לצפייה בפרק 1 / פרק 2 / סיסמה  * HOT / גם סרטים 
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71837&section=449
https://vimeo.com/378547863
https://vimeo.com/378547863
https://vimeo.com/378537847
https://vimeo.com/378537847


 * בימוי ויצירת הסדרה: רון כחלילי   * מפיק: רון כחלילי   *  ] דויות  6 מועמ  [
מקליט: חזי דוידיאן   * עריכת תמונה: ניסים מסס, עידו הר   * צילום: רן אביעד 

לקרדיטים נוספים  * עיצוב פסקול: רונן נגל   *
 ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←

״שנאת מוות״ היא סדרה דוקומנטרית, בת 3 פרקים בני כ־50 דקות שזכתה לביקורות יוצאות 
דופן והפכה לשיחת הברזיה. הסדרה לקחה את הביטוי המזעזע ״מוות לערבים״, שעבר בשנים 
האחרונות מהשוליים הסהרוריים של החברה הישראלית אל לב ליבו של המיינסטרים, ופירקה 

אותו לשלוש נקודות מבט ביקורתיות.

הפרק הראשון מתעד את המנגנונים המדינתיים המייצרים בסופו של דבר את השנאה לערבים: 
מערכת החינוך, הצבא, התקשורת הקלאסית, הרשתות החברתיות ועוד שכולן או מתעלמות 

מהערבי או מציגות אותו כמטרה ניידת שחובה להרגו לפני שיהרוג בנו. 

הפרק השני מביא את ״הגזענות החדשה״ ופרישתה הגאוגרפית העמוקה. בעידן התקינות 
הפוליטית כבר לא אומרים ״מוות לערבים״. מה כן אומרים? ״צביון יהודי״, ״מרקם חברתי״, 

״רוב דמוגרפי״ ו״שליטה יהודית״. מסע תיעודי בין רמלה המעורבת, יפו המתרוקנת מערבים, 
ההתנחלות עפרה, עפולה המסומנת וכפר ורדים.

הפרק השלישי שואל איך הפכו המזרחים של העשור וחצי האחרונים לפוסטר של הימין )מירי 
רגב, לה פמיליה, הצל(. מה קרה לרוב המזרחי שהצביע בהמוניו לשמאל ולמרכז בראשית ימי 

המדינה והיום רובו, כך על פי הסקרים, מצביע לימין ומזוהה עם שנאת ערבים יוקדת.

שנאת מוות
לצפייה בפרקים  * HOT / דוקודרמה הפקות טלויזיה בע״מ 
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71729&section=449
https://drive.google.com/drive/folders/1kVIj4ThSgQpuWZNJnsUrryhQa6lz0Kba


אבודים עונה 12

המסע המופלא של
אהרוני וגידי עונה 7

סליחה על השאלה 2

אנחנו על המפית עונה 2

יוצאים מהכלל

החיים הסודיים של בני 4

מקום בקצה העולם
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← סבב ראשון פרסי הטלוויזיה 2019 

סדרה עובדתית



יוצר ובמאי: דוד דרעי   * מפיקות: שגית שלום, רוני מנור   *  ] דויות  4 מועמ  [
 * מוסיקה מקורית: יונתן בר גיורא   * תחקיר: הדר יוסילביץ, אביטל בבני   *

לקרדיטים נוספים

 ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←

חטיפה אכזרית התרחשה בגן ילדים בתל אביב בשנת 1986. לגן חודרים כמה גברים 
אלמונים ושולפים באלימות, מחלון הגן, את פלייר, ילדה בת 4, מלאת חן ומסתורין. 

תוך שניות היא נעלמת, כאילו לא היתה שם מעולם. מאז, הפכה הפרשה הטראומטית 
לחידה הבלתי פתורה של משפחת צרפתי.

מותחן דוקומנטרי בעקבות חטיפתה והיעלמותה חושף פרשה מצמררת ומעוררת 
אימה, ומביא, באופן נדיר, לפתיחה מחדש של תיק החקירה. האם תצליח ׳אבודים׳ 

להביא, תוך הפעלת מאמצים חובקי עולם, לפריצת דרך בחקירה ולהביא לאיחוד 
מטלטל, 30 שנה מאז נחטפה פלייר הקטנה?

אבודים עונה 12
לצפייה בפרקים  * רשת / מעגלות הפקות 
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71912&section=449
https://13tv.co.il/news/avudim/season-12/episodes/


בימוי ויצירת   * מפיקות: רוני מנור, שגית שלום   *  ] דויות  3 מועמ  [
 * יוצרים: עופר עין גל, ברק יחזקאלי, רוני מנור   * הסדרה: עופר עין גל 

לקרדיטים נוספים

 ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←

המסע בעקבות השפים הישראלים המצליחים בעולם עורר בנו עוד שאלות לגבי 
המטבח הישראלי מעבר לים, ולשמחתנו תאגיד השידור זרם לעונה שנייה. במהלכה 

ניסינו לתהות על קנקן ההצלחה של האוכל הישראלי, זה שאנחנו מכירים משולחן 
היומיום, שניכסנו ועידכנו מכל מיני מקומות והפך שלנו, ועתה הוא מתפוצץ בחיך של 

בירות העולם. 
השפים שהרכיבו את העונה הצליחו לדבר דרך האוכל שלהם על משברי ההגירה, 

ההצלחות, השמחות הקטנות, המשפחה האלטרנטיביות שבנו בחו״ל, על ישראליות, 
שייכות ועל געגוע. 

״גם בעונה השנייה סדרת הדוקו־ריאליטי ״אנחנו על המפית״ ממשיכה להיות תוכנית האוכל 
״תכנית   * האינטליגנטית ביותר בטלוויזיה הישראלית״ )עדי רובינשטיין, ישראל היום( 

אוכל נהדרת שמצליחה לבלוט בין יתר המקבילות על המסך״ )ישראל אהרוני, ידיעות 
״אנחנו על המפית״ זה הדבר הכי טוב בכאן 11. ברק יחזקאלי הוא דמות מעולה,   * אחרונות( 

״על פניה, זו   * גורם לך להרגיש שאתה שם איתו, אוכל ומטייל״ )דורון הרמן, חדשות 13( 
עוד יצירה הבאה לפאר ולהתפאר בישראליות המופלאה שלנו, אלא שהסדרה מספרת סיפור 
אחר לחלוטין, הפוך לגמרי ‒ סיפור כישלונה הצורב של החברה הישראלית שהתהוותה כאן, 

הדוחפת, ממש מאלצת, את מיטב בניה ובנותיה, המוכשרים והמוצלחים ביותר, להיפלט ממנה, 
לברוח מפה״ )קובי ניב, הארץ( 

אנחנו על המפית עונה 2
לצפייה בפרקים  * כאן 11 / מעגלות הפקות 
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71916&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71916&section=449
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1135


יוצרים: מבוסס   * מפיקים: דפנה פרנר, שי אינס   *  ] דויות  8 מועמ  [
צילום:   * בימוי: רועי שלייפר   *  RDF TELEVISION על פורמט של

תחקיר: נדב יצחקי   * עריכת תמונה: עידו נצר, לימור פיין   * אשר בן-יאיר אילן 
 * מקליט: ג׳ררד אלוש   * עיצוב פסקול: מיכאל אמת   * ליהוק: נדב יצחקי   *

לקרדיטים נוספים

 ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←

מה אנחנו באמת יודעים על החוויה של ילדינו בגן הילדים? 
פרויקט תיעודי מרגש, שמתעד קבוצה של 12 ילדים מכל הארץ בגן ילדים יוצא דופן, 

מביא הצצה נדירה אל עולמם המורכב של ילדים בני 4.
הגן כולו מרושת במצלמות ומיקרופונים בכל פינה, וביחד עם צמד הפסיכולוגים 

המומחים, רונן יעקובסון ושרון צונץ, אנו מקבלים הצצה נדירה אל עולמם המורכב של 
הילדים, ואל שלל הנושאים שמעסיקים אותם בגיל 4, כגון: דחייה חברתית, תחילתן 

של מערכות יחסים, התמודדות עם גבולות, עם מוות, עם משפחות חד־הוריות 
וגאות, וכמובן ‒ עם ההצלחות והאכזבות היומיומיות.

פרק הבכורה ממוקם במקום ה־5 ברשימת הקטעים הנצפים ביותר ביוטיוב לשנת 
2019. המיקום הגבוה ביותר מבין כל גופי השידור בישראל

״הדבר הכי אמיתי ומרגש שיש...עשרות רגעים שמכניסים לצופה בוקס בבטן, או לחילופין, 
״מרגש ועוצמתי״   *  )TimeOut ,מעבירים בו צמרמורת של התרגשות״. )רות פרל-בהריר

״חווייה מציפה שתגרום לכם להזדהות עם ילדים בני 4, אולי   * )ניר וולף, ישראל היום( 
״צפיתי מבעד למסך של דמעות... כמה זה   *  )mako ,גם להבין יותר את שלכם״ )נטע חוטר
מרענן לראות את הילדים האלה מתנהגים בטבעיות, אותנטיות וחופשיות״ )ניסן שור, הארץ(

החיים הסודיים של בני 4
לצפייה בפרק 1 / פרק 2 / פרק 3  * yes דוקו / ארצה הפקות 
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71861&section=449
https://vimeo.com/user14134286/review/352478513/76019080fb
https://vimeo.com/user14134286/review/352478513/76019080fb
https://vimeo.com/user14134286/review/352477936/d52cfe0bfa
https://vimeo.com/user14134286/review/352477936/d52cfe0bfa
https://vimeo.com/user14134286/review/352477345/d6108c702e
https://vimeo.com/user14134286/review/352477345/d6108c702e


יוצרים:   * מפיקה: ורד סמין-שס, טדי הפקות   *  ] דויות  5 מועמ  [
תחקיר:   * בימוי ויצירת הסדרה: ישראל אהרוני, זאביק גורודצקי   * טדי הפקות 
 * מקליט: אלעד גולדברג   * עיצוב פסקול: מני אסיקנד   * ורד תום, דורון חובב 

לקרדיטים נוספים

 ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←

אהרוני וגידי יוצאים למסע חדש, והפעם מסע מחוף אל חוף לרוחבה של ארה״ב. 
מקייפ קוד במזרח, ועד סן פרנסיסקו במערב. לאורך המסע נחשפות תת־תרבויות, 

קהילות ודמויות שמרכיבות את הפסיפס המגוון שנקרא ״ארצות הברית של 
אמריקה״. אמריקה היא התרבות הצעירה ביותר, אבל גם המשפיעה ביותר על 

העולם. סיפורה של תרבות זו מסופר, כדרכנו, דרך הקולינריה האמריקאית כפי שהיא 
משתקפת בעד עיניהם החקרניות והסקרניות של אהרוני וגידי.

״הסיבה שבגללה ״אהרוני וגידי״ שורדת כבר שבע עונות אינה קשורה רק לאוכל או לכימיה 
בין השניים... אני יכולה להעיד על סקרנותו האינסופית של אהרוני ועל ההנאה העצומה שהוא 

מפיק, כאוטודידקט אמיתי, ממסעות הגילוי שלו בתרבויות שונות. ...כיוון שהיחסים בין 
השניים בנויים על כך שאהרוני הוא הידען וגידי הססן עד מוכה חרדה נעבעכית, קומית ואנטי־

מאצ'ואית בעליל, זה עובד יפה להפליא. ...ונוצר משהו נדיר במציאות הטלוויזיונית שלנו: 
הרמוניה של חברים טובים שפשוט נהנים להיות יחד, במסעות ההדוניסטיים שלהם למחוזות 

הפנטזיה הקולינרית. צפויות בהמשך הצצות למוזרויות מקומיות מקאובואים אמיתיים ועד בני 
כת האמיש, ממרק עוף מזרח אירופי ועד לנפלאות הטקס מקס״. )אריאנה מלמד, הארץ(
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 המסע המופלא של אהרוני
לצפייה בפרקים  * וגידי עונה 7 רשת / טדי הפקות 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71871&section=449
https://13tv.co.il/yummies/the-amazing-journey/season-07/episodes/


בימוי ויצירת הסדרה:   * מפיקים: דפנה פרנר, שי אינס   *  ] דויות  7 מועמ  [
צילום: שי   * תחקיר: נדב יצחקי, נעמה שביט   * שרון קרני, אירית דולב 

עריכת תמונה: סרחיו ליברמן, רן לנדאו, טלי קורין, רוני   * שרף, אשר בן יאיר 
לקרדיטים נוספים  * מקליט: ינון חוג׳ה   * קלימובסקי 

 ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←

לכבוד יום ההולדת ה־40 שלי החלטתי לצאת מהקופסא וללכת אל הקצה. לחקור, 
להתנסות וללוות את האנשים הכי שונים ממני, אלה שממבט ראשון נראים ההיפך 
הגמור. סיימתי את המסע של ״יוצאים מהכלל״ עם ההבנה שללכת הכי רחוק היא 

הדרך הטובה ביותר ללמוד משהו אמיתי על עצמי ועל החיים. 
אשמח אם תצפו בפרקים שצירפנו.

רוני קובן, מגיש 

לפני כמעט שנתיים התחלנו מסע בשוליים של החברה הישראלית. יצאנו לתעד את מי שאנחנו 
לא מכירים, את אלה שהתקשורת לא מתעניינת בהם באמת. רצינו לפגוש אנשים שיש להם מבט 
אחר על החיים, על המדינה, על החברה ועל כולנו, וללמוד מהם משהו שאי אפשר ללמוד אחרת. 
להצטרף אל החיים שלהם, ולחוות אותם איתם, הכי פתוח ולא שיפוטי שאפשר. היינו במחלקה 
סגורה, עשינו דראג קווירי, חיינו אוף דה גריד, הצטרפנו לזבח פסח, נדדנו בדרכים עם אומני 

ילדים, ובתחרויות יזמות עם אנשי עסקים בני 14 ולמדנו המון, לא רק על החיים אלא גם על 
הבנה וחמלה והומאניז'ם, מילים שקצת שכחנו כאן. 

יוצאים מהכלל
לצפייה בפרק 2 / פרק 3  * כאן 11 / ארצה הפקות 
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71825&section=449
https://youtu.be/EciNe7aIT5U
https://youtu.be/EciNe7aIT5U
https://youtu.be/Jq4y9WMoJws
https://youtu.be/Jq4y9WMoJws


בימוי ויצירת הסדרה: עדי עדואן,   * מפיקה: אסנת חדיד   *  ] דויות  7 מועמ  [
צילום: חביב סומעאן,   * תחקיר: עדי עדואן, אסנת חדיד   * אסנת חדיד 

עיצוב   * עריכת תמונה: אסנת חדיד, איאד פאדל, רוני דחדל   * ת׳ארות חדיד 
לקרדיטים נוספים  * מקליטים: שובל פישר, עדן ברמן   * פסקול: אופיר לוקאיי 

 ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←

חברי וחברות האקדמיה היקרים, אנו מביאים בפניכם את הסדרה ״מקום בקצה 
העולם״ - המועמדת בקטגוריה סדרה עובדתית - סדרה מקורית ומרתקת המשלבת 
בצורה המיטבית תוכן עובדתי, ריאליטי ותעודה, ובהשתתפות השחקנים המוערכים 
ג'מיל מכרם ח'ורי ומייסא עבד אלהאדי, שנתלשו מאזור הנוחות שלהם ואורח החיים 

העירוני־חיפאי ויצאו במסע בשבטים נדחים בעולם.
הסדרה חושפת תרבויות מגוונות, שונות ורחוקות מאלו שאנו מכירים, וכל מה 

שהיה עליהם לעשות זה ללמוד ולחיות את החיים של השבטים המקומיים ולעמוד 
באתגרים לא פשוטים כמו שפה, עבודה ומחיה על מנת לשרוד.

אנו פונים אליכם חברות וחברי האקדמיה להצביע לסדרה זו ובכך לתת אמון בסדרות 
איכותיות, מקוריות הרחוקות מהזרם המרכזי. הסדרה הופקה עבור תאגיד השידור 

הציבורי, ערוץ ״מכאן״ בשפה הערבית.

מקום בקצה העולם
לצפיה בכל העונה  * כאן 11 — מכאן / כרמל מדיה 
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71832&section=449
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3081


מפיקים: עמית סטרטינר, עידית מיסטריאל,   *  ] דויות  7 מועמ  [
בימוי:   *  ABC COMMERCIAL יוצרים: על פי הפורמט האוסטרלי  * תמי קושניר 

תחקיר: רנן רמות, טל בן ברוך, ענבל גרינברג, אלעד חברוני,   * עדי לוי 
עריכת תמונה: טל הייק,   * צילום: איתי רזיאל   * ליטל פלדינגר, רותי רילוב 

 * מקליט: יוני מרי   * עיצוב פסקול: יונתן פאליקמן   * שמעון ספקטור 
לקרדיטים נוספים

 ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←  ←

״סליחה על השאלה״ מביאה למסך דמויות אמיתיות וכנות, שחושפות סיפורים מטלטלים 
ומרגשים באמצעות שיח אנושי גבוה, נטול דרמטיות, מתובל בלא מעט הומור.

כל תוכנית מתמקדת בקבוצה אחת באוכלוסייה, כזו המתמודדת עם ביקורת, סטיגמות 
ושיפוטיות מהסביבה. התוכניות מזמינה את המשתתפים לענות בפתיחות על שאלות שהגיעו 

מהציבור הרחב. מדובר בשאלות שכל אחד מאיתנו היה רוצה לשאול אך מעולם לא העז או 
שפשוט לא הייתה לו ההזדמנות לשאול. המרואיינים עונים תשובות אישיות ונחשפים במידה 

שמקובלת ומתאימה להם. בין קבוצות האוכלוסייה שהופיעו בעונה השנייה: אוטיסטים, נפגעי 
תקיפה מינית, הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, פגועי פוסט טראומה צבאית ועוד. 

״גם בעונתה השנייה זו עדיין   * ״אי אפשר לבקש יותר מזה מערוץ ציבור כלשהו״ )הארץ( 
התוכנית הכי חשובה בטלוויזיה״ )וואלה!(

סליחה על השאלה 2
לצפייה בפרק אנשים שהותקפו מינית /  *  כאן 11 / יולי אוגוסט הפקות 

פרק אוטיסטים
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71784&section=449
https://www.youtube.com/watch?v=p4tiyxrKvl0
https://www.youtube.com/watch?v=jXelGhzKeRc&t=7s


80 וארבע
* מפיקים: עמית סטרטינר,  כאן 11 / יולי אוגוסט הפקות 

 Theיוצרים: על פי הפורמט ״ * עידית מיסטריאל, יפית עופרי 
 CPL״ שפותח על ידי ״old people's home for 4 year olds

Productions״ 
* לצפייה בפרק 1 / פרק 4 / פרק 6 קרדיטים נוספים 

בפרויקט ראשון מסוגו בארץ הקמנו גן ילדים מיוחד בדיור מוגן, 
ובמשך שישה שבועות, עשרה זקנים ועשרה ילדים הגיעו לפעילות 

משותפת והצליחו להתחבר ולגשר על פער של יותר מ־80 שנה. 
כל אחד מששת הפרקים עקב אחרי הקשר המיוחד ושובה הלב 
שנרקם בין שתי הקבוצות אחרי סיפורם האישי של הזקנים, ואחרי 
השפעתו הטובה של הקשר, ששינה את חייהם של כל המשתתפים. 
בעקבות שידור התוכנית החליטו עיריות רבות להקצות לכך משאבים, 
מאות אנשים החלו להתנדב לעבוד עם זקנים, עשרות גנים החלו לבקר 

בבתי אבות ואפילו נערך דיון מיוחד על התוכנית בוועדת הכנסת.
״80 וארבע״ הביאה אל קדמת הפריים טיים הטלוויזיוני אוכלוסייה 
שמעולם לא הייתה שם. סוגיות מורכבות מעולמם של הזקנים הפכו 
חשובות וחוללו שינוי תודעתי בנוגע לבדידות, להזנחה החברתית 

וחשיבותו של השילוב הרב דורי. 
* ״חיבור נוגע ללב  ״הכינו את הטישו וכבו את הנטפליקס״ )מעריב( 
* ״תוכנית יצירתית וחסרת תקדים   )ynet( שקשה לעמוד בפניו״

בישראל״ )מקור ראשון(

גולסטאריות עונה 2
* מפיקים: יואב חיון, רז טוכבנד  HOT / אי די די תוכן בע״מ 

* ליהוק:  * יוצרים: ירון ליכטנשטיין, אליאב גולדפריד 
נחמה טביבי

* לצפייה בפרק 1 / פרק 2 קרדיטים נוספים 

״גולסטאריות״ חוזרת לעונה שנייה, שבה נכנסות 10 מפורסמות 
ומנסות להפוך לקבוצת כדורגל מנצחת – עונה המורכבת מנשים 
חזקות מרגשות ומוכשרות, שמראות לכולם העצמה נשית מהי בספורט 
הכי פופולרי במדינה – כדורגל. המאמנים שייע פייגנבוים ורז זהבי 
קיבלו לידיהם קבוצת נשים, ואפילו הם לא ידעו מה מצפה להן. הבנות 
הוכיחו שהן יכולות להיות לא פחות מצחיקות, משעשעות ומרגשות 
מנבחרות הגברים שהיו ב״גולסטאר״ לאורך העונות, תוך שהן מוכיחות 

שהעצמה נשית יכולה לבוא לידי ביטוי גם על מגרש הכדורגל.
לי  שירן סנדל,  משתתפות: אביגיל שרעבי, לי לוי, מיטל דיין, 
ברקוביץ׳, תאלין אבו חנא, קארין סנדל, אירית רחמים, שולה זקן, 

ענבל גבריאלי, דניאל גרינברג 

גן ותיקים מחזור א׳ 2019

← סבב ראשון פרסי הטלוויזיה 2019 

תכנית דוקו־ריאליטי
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https://www.youtube.com/watch?v=cNBVLSnzxEQ
https://www.youtube.com/watch?v=cNBVLSnzxEQ
https://www.youtube.com/watch?v=CL_QhumA6Ec&t=2314s
https://www.youtube.com/watch?v=CL_QhumA6Ec&t=2314s
https://www.youtube.com/watch?v=EU4Sj_C0-a8
https://www.youtube.com/watch?v=EU4Sj_C0-a8
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71813&section=449
https://vimeo.com/380447420
https://vimeo.com/380447420
https://vimeo.com/380456541
https://vimeo.com/380456541
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71848&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71878&section=449


האתגר
* מפיקים: כינן טרבוש,  כאן 11 - מכאן / פליפ פלופ הפקות 

* ליהוק: כינן טרבוש * יוצר: כינן טרבוש  אלון וידר 
לרשימת הקרדיטים ולצפייה בפרקים

שש נשים ערביות צעירות, אמיצות ומוצלחות,נשות קריירה מוכשרות, 
בעלות אופי חזק, עצמאי ודעתן. כל אחת מהן באה מרקע תרבותי 
שונה בתוך החברה הערבית־הישראלית.מנותקות מהמשפחות 
והילדים, רחוקות מתחומי עיסוקן – הן יוצאות כקבוצה למסע אתגרי 
ממטולה, בצפון, עד אילת בדרום. מסע שיתמשך כ-14 ימים רצופים, 
בלי טלפונים ניידים או עזרה כלשהי.העייפות, הצמא, הרעב והקושי 
הפיזי והנפשי יגרמו למערכות יחסים מורכבות וקונפליקטים בין 
הדמויות, דבר שעשוי להוביל לסצנות אותנטיות בלי מסכות ועם 

המון התפרקויות.
משתתפות: חנאן סוסאן, סוג׳וד זומבה, ויסאל נג׳מי, סלמא ספדי, 

מלאק אבו קנעאן, לורין עומר

הבוזגלוס עונה 3
* יוצרים:  * מפיקים: שי אינס, דפנה פרנר  yes / ארצה הפקות 

סיגל שביט, שי אינס, דפנה פרנר 
* לצפייה בפרק 1 / פרק 2 / פרק 3 קרדיטים נוספים 

יעקב בוזגלו, כדורגלן עבר והאיש שלא מפסיק לפרנס את עיתונות 
הספורט בישראל, לריב עם כל המאמנים, להסתכסך עם כל הקבוצות, 
ולייצר כותרות - גידל בבית ארבעה כדורגלנים, בראשם היהלום 
שבכתר – מאור בוזגלו. הוא לא רק האבא שלהם, הוא גם המאמן 
והסוכן. גם בעונתה השלישית, הסדרה מגיעה מנקודת מבט ישראלית 
ומודרנית וחוקרת נושאים כמו זוגיות, הורות, קריירה, פמיניזם ועוד.

חתונה ממבט ראשון עונה 2
* ליהוק:  * מפיקה: אסנת שמידט  קשת / גיל הפקות 

שרית כהן בר שמאי 
* לצפייה בפרקים  קרדיטים נוספים 

כשסיפרו לי לראשונה את תיאור הפורמט בשורה אחת, התפלצתי. 
״לאן עוד הריאליטי יגיע?״ שאלתי את עצמי. אבל אחרי בימוי ועריכת 

התכנית, אני יכול להגיד שטעיתי. 
״חתונה ממבט ראשון״ אכן מותנעת באמצעי קיצוני של שידוך עיוור 
שנעשה על ידי מומחים מתחום המדע אבל הכח המניע של הסדרה הוא 
אמת פנימית שנמצאת בכל אחד מאיתנו והוא הרצון לאהוב ולהיות 
נאהב. להיות מובן. ואלו החומרים המרכיבים טלוויזיה דוקומנטרית 
אמיתית. אני לא מכיר עוד תכנית טלוויזיה בה למשתתפים בה, 
לעושים אותה ולקהל עצמו יש את אותו אינטרס – שהזוג ימצא אהבה. 

)גבריאל ביבליוביץ׳, במאי ועורך ראשי(.
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71747&section=449
https://vimeo.com/user14134286/review/330289437/bd79592bbb
https://vimeo.com/user14134286/review/330289437/bd79592bbb
https://vimeo.com/user14134286/review/330289324/44605eaacd
https://vimeo.com/user14134286/review/330289324/44605eaacd
https://vimeo.com/user14134286/review/328935106/c687daeff7
https://vimeo.com/user14134286/review/328935106/c687daeff7
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71827&section=449
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/wedding-at-first-sight-s2/VOD-de040ffb5b58961006.htm?sCh=1ea9
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71810&section=449


יס מן
* יוצרים: עמי טיר, רם לנדס, טליה ענבר,  yes / קודה תקשורת 

אורי הלוי 
* לצפייה בפרק 1 / פרק 2 / פרק 3  קרדיטים נוספים 

״אותנטית ולפרקים נוגעת ללב... אפשר לצרוך ממנה כמה פרקים מבלי 
* ״התאהבנו קשות בנועה ירון ויובל דיין״ לשבוע״ )וואלה תרבות( 

״עדים לרגעים אמיתיים, בין אדם למצלמתו״
דוקו־ריאליטי חדש ומסקרן מהיוצרים של ״מחוברים״ 

בפורמט מקורי וחדש, ילווה חנוך דאום את חמשת משתתפי ״יס 
מן״ שחותמים על הסכם על פיו הם מתחייבים לומר ״כן״ לדברים 
שבדרך כלל הם אומרים להם ״לא״, זאת במטרה להתמודד עם כל 
מה שנמנעו ממנו, ולצאת מאזור הנוחות היומיומי כדי להשיג שינוי 

משמעותי בחיים.
בהשתתפות: נועה ירון ובן זוגה יובל דיין, קותי סבג, אלברט אסקולה 

ומור חן.
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https://vimeo.com/user14134286/review/368089553/a94ce92915
https://vimeo.com/user14134286/review/368089553/a94ce92915
https://vimeo.com/user14134286/review/368087384/937e72db36
https://vimeo.com/user14134286/review/368087384/937e72db36
https://vimeo.com/user14134286/review/368088926/c663f8d4c3
https://vimeo.com/user14134286/review/368088926/c663f8d4c3
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71760&section=449


אראב סטאר
* מפיק: סאיד עבאסי  כאן 11 – מכאן / אקסטרא טופ הפקות 

* יוצר: עלי עבאסי  * ליהוק: עבאסי אלחאן 
* בפרק סוף העונה * לצפייה בכל הפרקים  קרדיטים נוספים 

אראב סטאר הינה תכנית תחרות זמר בשפה הערבית שבה מספר 
משתתפים מתחרים ביניהם במסגרת 11 פרקים, תכנית אשר מתבססת 
בתוכנה על אלמנט תחרות השירה הערבית, וזאת מאחר וחסר בצורה 
נוראית תכניות מסוג זה לאוכלוסייה הערבית בישראל, כמו כן, בפרק 
הגמר השתתפו 4 המתמודדים שנבחרו מבצעים שירים מוכרים 
מהעולם הערבי בלווי תזמורת מקצועית מורכבת מ- 12 נגנים, ובשלב 
זה קהל הצופים הכריע באמצעות הצבעה ממוחשבת אשר תגרום 
לאחד מהמתמודדים להיום כוכב ערב ארב סטאר החגיגי, יצויין כי 

משתתפים בתכנית זמרים אורחים מגדולי הזמר במגזר הערבי.

VIP האח הגדול
 * * מפיקות: דנה אדרי, לי ברזני  רשת / אנדמול שיין ישראל 

* ליהוק: ערן מימון   Endemol Shine Group :יוצרים
* לצפייה בפרק 8 / פרק הגמר קרדיטים נוספים 

האח הגדול התוכנית ששינתה לפני 20 שנה את פני הטלוויזיה לתמיד!
תוכנית המציאות הכי מציאותית, המביאה מיקרוקוסמוס של החברה 
הישראלית למסך ולדיון יומיומי וכל זאת בזכות מאות אנשים מטובי 
אנשי הטלוויזיה בארץ שמייצרים 100 ימים של Live Event. האח 

הגדול תוכנית הריאלטי המחופשת ביותר ב־Google בשנת 2019!
חברי אקדמיה יקרים אנו מזמינים אתכם להצביע לעונת ה־VIP וגם 

לצפות בעונה הנוכחית כל רביעי, חמישי ושבת ברשת 13!
עורך: רועי עוז

הישרדות
* ליהוק:  * מפיק: שולי קלדרון  רשת / אבוט המאירי 

מורן מרציאנו 
* לצפייה בפרק 1 / פרק 2 קרדיטים נוספים 

העונה התשיעית בישראל של פורמט הריאליטי הקשוח בעולם. 16 
מפורסמים בהם ג׳ובאני רוסו, זוכת העונה הראשונה נעמה קסרי, מני 
נפתלי, ליהיא גרינר ושמחה גואטה נשלחים לאי בודד למשך 45 ימים, 
הרחק מהבית, המשפחה, הסוכן וכל הפינוקים שמביא אתו עולם 
הזוהר. הם יתמודדו במשימות מאתגרות, יצטרכו לחיות בתנאי שטח 
קשים ומעל הכל להדיח אחד את השני מהאי ולשרוד את המשחק 
החברתי. רק אחד מהם יהיה השורד האחרון ויזכה במיליון שקלים.

← סבב ראשון פרסי הטלוויזיה 2019 

תכנית מציאות )ריאליטי(
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https://www.makan.org.il/Program/?catId=3064
https://kanapi.media.kan.org.il/Players/ByPlayer/V1/ipbc/S0247148_1/HLS
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3064
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71819&section=449
https://13tv.co.il/item/entertainment/the-big-brother/vip-season-01/episodes/ep23-1022812/
https://13tv.co.il/item/entertainment/the-big-brother/vip-season-01/episodes/f_epp_8-1009979/
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71836&section=449
https://13tv.co.il/item/mood/survivor/season-03/episodes/ep02-1026543/
https://13tv.co.il/item/mood/survivor/season-03/episodes/ep02-1026543/
https://13tv.co.il/item/mood/survivor/season-03/episodes/ep01-1025337/
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71925&section=449


הכוכב הבא לאירוויזיון 2020
* ליהוק:  * מפיקה: ענבל מירום  קשת / טדי הפקות 

* יוצרים: שידורי קשת וטדי הפקות  קארין יעקובסון אשמואלי 
קרדיטים נוספים * לצפייה בפרקים

 * ״הכוכב הבא״ היא עדיין תכנית המוזיקה הכי טובה שיש״ )וואלה( 
״הזכייה של אלנה סיכמה עונה מוצלחת בעיקר מבחינת הליהוק - זאת 
הייתה עונה משופעת בכישרונות אמיתיים עם גוון ייחודי, מבצעים 
שבאמת יכולים לבסס קריירה מקצועית במוזיקה ולא רק בביקורים 

)YNET( .בהשקות״
העונה הזו קיבלה ומקבלת רייטינג גבוה מאד המעיד על הנאת הציבור 
ממנה ועל הצלחתה. התכנית בהפקתה של טדי הפקות המשודרת 
בקשת 12 היא שילוב מנצח של שופטים, הנחיה ומועמדים כשרוניים.

המירוץ למיליון עונה 7
* יוצרים: ע״פ פורמט של חברת  * מפיק: עידו בראון  רשת 

דיסני. שחר מורד, אלעד ברגיא 
קרדיטים נוספים * לצפייה בפרקים

המירוץ למיליון, תכנית הריאליטי זוכת פרס האקדמיה, בעונתה 
השביעית והמדוברת יצאו 12 זוגות ישראלים למסע חוצה יבשות 

וימים סביב העולם בהנחייתו של רון שחר.
התאומים ממן, הזוג הנשוי קארין ואריאל, החברות פיי וטיה שעברו 
יותר משלושים אלף קילומטרים שהתפרסו על פני שמונה מדינות, 

ביקרו במקומות שלא נראו, הכירו תרבויות חדשות, התחרו במאות 
משימות וכל זאת כדי לזכות  במיליון שקלים ובתואר הזוג המנצח 

של העונה השביעית.
* ״המירוץ למיליון: זהב   )ynet( ״המירוץ למיליון 7: עשו הכל נכון״
* ״פרק הגמר של ״המירוץ למיליון״ חתם   )ynet( טהור בתקופת מיתון״
עונה מהודקת עם ליהוקים מעולים ואפילו סיפק זוכות ראויות מאוד 
 *  )mako( עם טיה ופיי, ששילבו כוח ומוח לאורך האתגרים בפרק״

״הדרמה, הסכנה ושברון הלב הגדול: הגמר המושלם של ״המירוץ 
למיליון״ )וואלה(

מאסטר שף עונה 8
* יוצרים: פורמט קנוי  * מפיק: אלי אוחנה  קשת / גיל הפקות 

* לצפייה בפרקים קרדיטים נוספים 

הביקורות מהללות:
״מאסטר שף״ יכולה הייתה להישען באדיקות דתית על אותו מתכון, 
להכחיש את סימני השחיקה המובהקים ולהסתמך על מחסור בתחרות. 
אבל היא בחרה להביט במראה, לזהות את הפגמים ואז להמציא את 
עצמה מחדש, מבלי לאבד את התכונות שהפכו אותה לכוח טבע״ 
״נדמה שלא היינו צריכים עוד הוכחה לכך   * )ידיעות אחרונות( 
ש״מאסטר שף״ כבר רשמה את שמה באותיות הזהב של הטלוויזיה 
המקומית. ריאליטי הבישול הוכיח שוב שמותר להגיד איכס על אוכל 
ולהישאר בחיים. פיצול? משבר בשוק הטלוויזיה? אין משהו שסטייק 

פילה לא מנצח״. )ישראל היום(.

 ←
ון 

ש
א

 ר
בב

ס
 ←

 2
01

9 
ה

זי
וי

לו
הט

סי 
פר

 ←
 )

טי
לי

יא
)ר

ת 
או

צי
 מ

ית
כנ

ת

ני
ור

א
י 

ד
ע

 :
ם

לו
צי

 ←
ה 

רי
גו

קט
ה

ך 
ש

מ
ה

https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/the-next-star-s7/VOD-d73424a6fe5fe61027.htm?sCh=3aaf0c3bc697e
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71838&section=449
https://13tv.co.il/mood/the-amazing-race/season-07/episodes/
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71910&section=449
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/masterchef-s8/VOD-88e06fb2dddfa61026.htm?partner=vidpage-more
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71745&section=449


משחקי השף עונה 4
 * * מפיקה: הילה רוסין  רשת / אנדמול שיין ישראל 

ליהוק: ערן מימון
* לצפייה בפרק 1 / פרק 2  קרדיטים נוספים 

חברי וחברות אקדמיה יקרים, אנחנו גאים להציג בפניכם את העונה 
הרביעית של ריאליטי הבישול המקורי של רשת 13: ״משחקי השף״.

השפים הישראליים המצליחים בארץ ובעולם אסף גרניט, מושיק רוט, 
יוסי שטרית וארז קומורובסקי, מובילים את התכנית וחושפים בפני 

הצופים את ״מאחורי הקלעים״ של עולם המטבח המרתק.
המתחרים של ״משחקי השף״ מביאים איתם את עולמות ההשראה 
הפרטיים ואת היכולות המקצועיות, לצד רגש והומור ומתמודדים עם 
אתגרים קבוצתיים ואישיים שדורשים מהם להציג קולינריה מעולה 

ובהדרכת השפים הם עוברים תהליך התפתחות מקצועי ואישי.
עורכת: מיכל אדלר

״פרק פתיחת העונה הרביעית של הריאליטי של רשת 13 מציג באופן 
חד וברור את ההבדלים בין תוכניות הבישול המובילות • ליהוק מגוון, 
ציניות לצד עממיות, ואמפתיה לעומת פלצנות, מרכיבים את המתכון 

המוצלח של בוהדנה וארבעת השפים״ )ישראל היום(.

נינג׳ה ישראל 2019
* ליהוק: לירון עינב  * מפיקים: שי בן סעדון, גלעד מלכין  קשת 

 TBS :יוצרים *
* לצפייה בפרקים קרדיטים נוספים 

עונה שניה לנינג׳ה ישראל. לא קורה הרבה שתכנית טלוויזיה מצליחה 
לפרוץ את גבולות המסך ולהפוך לתופעה חברתית של ממש. מאות 
מתמודדים עולים על מסלול המכשולים הגדול והקשה בעולם ומנסים 
לעבור אותו. במקביל מאות אלפי צופים, ילדים ומבוגרים, צופים 
במתחרים וסופגים מהטלוויזיה ערכים של הישגיות, ספורטיביות 
והצלחות. ריאליטי שבא בטוב ומביא עמו ערכים שכיף להתגאות בהם.

יוסי אליאס, במאי ועורך.
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https://13tv.co.il/item/yummies/games-of-chef/season-04/episodes/ep02-1963261/
https://13tv.co.il/item/yummies/games-of-chef/season-04/episodes/ep02-1963261/
https://13tv.co.il/item/yummies/games-of-chef/season-04/episodes/ep01-1962501/
https://13tv.co.il/item/yummies/games-of-chef/season-04/episodes/ep01-1962501/
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/wedding-at-first-sight-s2/VOD-de040ffb5b58961006.htm?sCh=1ea9
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71846&section=449
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/ninja_israel-s2/VOD-55a9e10e06d5d61027.htm?sCh=31586b9fd3ffb6
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71788&section=449
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