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סדרת דרמה
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https://vimeo.com/275572653
https://vimeo.com/275505449


מועמדת בסדרת דרמה _ יוצר: עומרי גבעון _ מפיקים:    *  ] דויות  9 מועמ  [
 Pascal Breton, Lionel Uzon & Jean ,)חיים שריר, מוש דנון )דרמה טים

 * * בימוי: עומרי גבעון   )Michel Ciszewski )Federation Entertainment
ניהול אמנותי:   * * עריכת תמונה: עמית גינתון, דני רפיח  צילום: ניתאי נצר 

 * * עיצוב פסקול: איציק כהן  * עיצוב תלבושות: שרית שררה  יואל הרצברג 
* ספיישל אפקטס וידאו ארט: דן סחר מקליט: אלי ביין 

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

״איזה כיף שהגיעה סוף סוף דרמת מתח 
ישראלית חדשה, קמורית )!( ומרתקת 

שאשכרה מפחיד להוריד ממנה את העיניים 
באמצע הצפייה מהחשש להפסיד איזה 

פרט... תצוגת שמחק מרשימה ושמכנעת 
של כל הקאסט, צילום בסטנדרטים גבוהים 

שלא בטוח שנוכחנו אליהם עד היום, תיבול 
מדויק של הומור ופיזוז על החבל הדקיק שבין 

 * החיים למוות״. )צוף ישראלי, מעריב( 
״תעלומה סוריאליסטית רחבת היקף וטיפול עדין שהזכיר גם סדרות אמריקאיות מוערכות כמו 

״הנותרים״ ו״בלש אמיתי״.... התוצאה היא סדרה שהיא לא רק מותחת עלילתית, אלא מאתגרת 
 )tvbee ,מחשבתית״. )מיכל ישראלי

ביום שהאדמה רעדה
לצפייה בפרקים  * קשת / דרמה טים 
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חברי אקדמיה יקרים, אנחנו גאים להעמיד לשיקולכם 
את הסדרה ״ביום שהאדמה רעדה״,

דרמת מסתורין בכיכובם של נדב נייטס, מיכל קלמן, 
שלום מיכאלשוולי וליענה עיון.

הסדרה נכתבה ובוימה ע״י עומרי גבעון )״בני ערובה״, 
״בשבילה גיבורים עפים״(.

העשייה של הסדרה הייתה מסע מרתק עבורנו, 
יצירת דרמת מסתורין עם נגיעות של מדע בדיוני 

למבוגרים היא ז׳אנר שאינו נפוץ בעשייה הטלוויזיונית 
הישראלית, אנחנו נהנו מאוד לצאת להרפתקה הזו 

מקווים שגם אתם.

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71758&section=449


מועמדת בסדרת דרמה _ יוצר: אלי בן דוד _ מפיקים:   *  ] דויות  3 מועמ  [
* מוסיקה  * עיצוב תלבושות: דני בר שי  איתן אבוט, גיא המאירי, דקלה ברקאי 

מקורית: אופיר לייבוביץ׳ 

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

״הנספח היא דרמה קומית מרירה עם תובנות 
עמניינות על זהות שנבנית מחדש, שונה מרוב 

הסדרות הישראליות של השנים האחרונות״ 
״דרמה אפקטיבית ונוגעת״   * )רועי אבן( 

״יצירה עשויה היטב. בימוי,   * )יוני בירנרט( 
 * צילום ועריכה נהדרים״ )עידו ישעיהו( 

״הליהוק מצוין, בן דוד עושה תפקיד נהדר״ 
״הסמגרת הסיפורית   * )גדי סולומון( 

המבוססת של בן דוד, קמורית, סמקרנת וסמוגלת להגיד שמהו על יחסי הכוחות בן המינים״ 
)הילה רגב(
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ב־2015 השארתי מאחור קריירה מצליחה )׳בובה של 
לילה׳( ועברתי להיות ה׳נספח׳ של נספחת התרבות 

בפריז – אלינור, רעייתי האהובה. מהמעבר יצרתי 
סדרה יחד עם אורי אלון )שטיסל( בהשראת חיי. 

לתפקיד אשתי ליהקתי שחקנית צרפתייה, אלואיז 
גודה, שלמדה עברית במשך שנה! )ממליץ לשים לב!( 

 הסדרה צולמה בפריז וכיום נמכרת בכל העולם.
)בקרוב – בפסטיבל ברלין.(

אלי בן דוד

הנספח
לצפייה בפרק 1 / פרק 6  * HOT / אבוט המאירי ברקאי 

https://drive.google.com/file/d/1U8CiL8Cuo6I0P6JQpKC3_Af-vH4a7KE2/view
https://drive.google.com/file/d/1U8CiL8Cuo6I0P6JQpKC3_Af-vH4a7KE2/view
https://www.youtube.com/watch?v=34IY0294cxw
https://www.youtube.com/watch?v=34IY0294cxw
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71868&section=449


מועמדת בסדרת דרמה _ יוצרים: חגי לוי, יוסף   *  ] דויות  15 מועמ  [
* שחקנית: רובא בלאל עספור,  סידר, תאופיק אבו ואיל _ מפיק: דוד מנדיל 

* בימוי: יוסף  * שחקן: שלומי אלקבץ, ג'וני ערביד, אדם גבאי  נועה קולר 
* תסריט: חגי לוי, יוסף סידר, תאופיק אבו  סידר, תאופיק אבו ואיל, חגי לוי 

* עריכת תמונה: עינת  צילום: ירון שרף   * ויל, שוקי בן נעים, יאיר היזמי 
* עיצוב תלבושות:  ניהול אמנותי: ערד שאואט   * גלזר זרחין, יעל חרסונסקי 
* עיצוב פסקול: אביב אלדמע  * מוסיקה מקורית: ישי אדר  חוה לוי רוזלסקי 

 * ליהוק: הילה יובל   * * איפור: רונית דוגו ארביב  * מקליט: אשי מילוא 
ספיישל אפקטס וידאו ארט: דן סחר, דניאל פליק

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

״הנערים: צפיית חובה לכל אדם שנותר בו 
״סדרה   * לב״. )אריאנה מלמד, הארץ( 

מחשמלת״. )אמילי נוסבאום, הניו יורקר( 
״האם הנערים היא הסדרה הכי טובה   *
שהופקה בישראל?״. )ניר וולף, ישראל 

״הנערים היא אולי הסדרה הטובה   * היום( 
 *  )ynet ,ביוצר שנוצרה בארץ״. )אמיר בוגן

״רבים, גם בני הציונות הדתית, מדברים על 
סדרת מופת״. )ישראל הראל, מקור ראשון(

הנערים
לצפייה בפרקים  * קשת / מוביפלוס הפקות 
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הסדרה שלנו, ״הנערים״ היתה בלב מהומה ציבורית 
חריפה בשנה החולפת. ציפינו לביקורת, אם כי לא 

לעוצמה שלה, וניסינו להכיל אותה ,מתוך הבנה שחלק 
גדול ממנה היה מתוך כאב אמיתי ורגישות גבוהה. 

לאורך 4 שנות העבודה הרצופות והקשות כל כך על 
הסדרה, ידענו את האחריות המוטלת פה עלינו בכל 

סצינה, מילה, שוט. וידענו, כל הזמן, שהצופה הישראלי 
הוא באמת מי שחשוב לנו. בשבילו ניסינו לרדת אל כל 
פרטי הניואנסים, גם אם ידענו ללא ספק שקהל זר לא 

תמיד יירד לעומקם.
זה היה לבטח הפרוייקט הקשה ביותר שעשינו מימינו, 

כל אחד מאתנו, היוצרים והמפיקים, אנשי הצוות, 
השחקנים. שטף התגובות האדיר והנרגש של חברי 

הקהילה שלנו פה, קהילת היוצרים, היו אולי הפיצוי 
הכי משמעותי שלנו. אנחנו מזמינים אתכם לצפות בה, 

לראשונה או אולי גם בשנייה. 

https://www.haaretz.co.il/gallery/television/.premium-REVIEW-1.7680456
https://www.newyorker.com/magazine/2019/09/23/our-boys-and-the-economics-of-empathy
https://www.haaretz.co.il/gallery/television/.premium-REVIEW-1.7680456
https://www.haaretz.co.il/gallery/television/.premium-REVIEW-1.7680456
https://www.newyorker.com/magazine/2019/09/23/our-boys-and-the-economics-of-empathy
https://www.newyorker.com/magazine/2019/09/23/our-boys-and-the-economics-of-empathy
https://www.israelhayom.co.il/article/682275
https://www.israelhayom.co.il/article/682275
https://www.israelhayom.co.il/article/682275
ynet.co.il/articles/0,7340,L-5567110,00.html
https://www.israelhayom.co.il/article/682275
ynet.co.il/articles/0,7340,L-5567110,00.html
ynet.co.il/articles/0,7340,L-5567110,00.html
https://www.makorrishon.co.il/opinion/177459/
https://www.makorrishon.co.il/opinion/177459/
https://www.makorrishon.co.il/opinion/177459/
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71811&section=449


מועמדת בסדרת דרמה _ יוצרים: יוסי מדמוני,   *  ] דויות  12 מועמ  [
 * תמר קיי, דוד אופק _ מפיקים: ענת קופלר, אפרת דרור, עוזי קרין 

* בימוי:  צילום: שי גולדמן   * * שחקן: אביב אלוש  שחקנית: אביגיל קובארי 
* עריכת תמונה:  * תסריט: יוסי מדמוני, תמר קיי  תמר קיי, דוד אופק 
ניהול אמנותי:   * אריק להב ליבוביץ, מיכל שאלתיאל ערמון, אור סיני 
* מוסיקה מקורית:  * עיצוב תלבושות: חוה לוי רוזלסקי  אייל אלחדד 
ליהוק: עמנואל מאייר  * * עיצוב פסקול: אביב אלדמע  אסף תלמודי 

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

״סדרה נפלאה.. זוהרת כהישג יוצא דופן... 
דמות שעוד לא ראיתי על הסמך.. מופת 

לתסריטאות אינטליגנטית.. )אריאנה מלמד, 
״מרהיב ברמה של ציור עותק   * הארץ( 

נשימה.. האנושיות מתפקעת... חוויה סמעירה 
ומתגמלת.. בוערת בה התעקשות לדבר בשפה 

אמנותית שמצויה בסכנת הכחדה, רוך, קשב 
 * לכל מילה וניואנס..״ )עינב שיף, ידיעות( 

״הכל יפה במתיר עגונות.. מהפנט.. תמונת מצב 
אנושית שאין בה טובים ורעים.. תסריט עשיר 

)ynet ,ורגיש״ )סמדר שילוני

מתיר עגונות
לצפייה בפרקים  * כאן 11 / אולפני הרצליה 
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חברות וחברים, אנחנו גאים להציג את סדרת הדרמה 
שלנו ״מתיר עגונות״.

הרב יוסף מוראד, )אביב אלוש(, רב־בלש־פסיכולוג, 
שתפקידו לשחרר נשים מהכלא ההלכתי בו הן נתונות, 

לאתר בעלים סרבנים ולשכנע אותם לחתום על הגט, 
מגלה שהתעלומה הגדולה מתרחשת בביתו שלו, מול 
אשתו חנה, )אביגיל קובארי(, שדווקא היא זו שכלואה 

לצידו בסבך הלכתי וקודים חברתיים. 
״מתיר עגונות״ נוגעת במקום הכואב ביותר בו 

מתנגשת ההלכה עם החיים המודרניים, מעמד האישה.
הסדרה יקרה לנו ונשמח אם תצפו בפרקיה הזמינים 

.VODביוטיוב וב־
תודה מהיוצרים,

יוסי מדמוני, תמר קיי ודוד אופק

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71733&section=449


מועמדת בסדרת דרמה _ יוצרים: אבי יששכרוף,   *  ] דויות  11 מועמ  [
* תסריט:  * בימוי: רותם שמיר  ליאור רז _ מפיקה: ליאת בנאסולי־עמית 

נח סטולמן, אבי יששכרוף, ליאור רז, מיכל אבירם, יובל יפת, מעיין עוז 
ניהול   * * עריכת תמונה: עמרי צלמונה, בועז מן  צילום: מוש משעלי   *

* עיצוב פסקול:  * מוסיקה מקורית: גלעד בן עמרם  אמנותי: אייל ביטרמן 
 * ליהוק: רותי בלום, הילה יובל   * * מקליט: עודד יוסף רינגל  אביב אלדמע 

ספיישל אפקטס וידאו ארט: דן סחר

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

דורון סמוערב עמוק בכפר באזור חברון, עובד 
שם למחייתו כמאמן אגרוף ומוצא עצמו נקשר 
לצעיר פלסטיני שנכון לו עתיד גדול. בהשמך, 

ההתפתחויות הסוערות מובילות אותו ואת 
צוות הסמתערבים להיכנס לעזה — הקמום 

הסמוכן והנפיץ ביותר במזרח התיכון .
״פאודה מגיעה לעונה השלישית שלה כשהיא 

כבר לא תופעה, אלא אימפריה״. )ידיעות 
״פאודה היא סדרת אקשן   * אחרונות( 

מהוקצעת עם נוסחה מהודקת גם בבכורת העונה השלישית... העונה השלישית של פאודה 
״פאודה חזרה ואין ברירה אלא להיסחף״.   *  )Timeout( .היא אירוע טלוויזיוני לאומי״

״סדרת האקשן הישראלית הכי אפקטיבית על הסמך. היא מזכירה בעיקר כמה   * )הארץ( 
״הסינדרלה של הסדרות   * מיצירות הדגל הטלוויזיוניות האמריקאיות בז׳אנר״. )וואלה!( 

)ynet( .הישראליות״

פאודה עונה 3
לצפייה בפרק 1 / 2 / 3  *  f7ud4eschf13 :סיסמה  * yes / ל.בנאסולי הפקות 

 ←
 2

01
9 

ה
זי

וי
לו

הט
סי 

פר
 ←

ה 
רמ

 ד
ת

דר
ס

הסדרה שהפכה לתופעה, היא הסדרה הישראלית 
המצליחה ביותר בעולם והמדוברת ביותר בישראל 

מאז ומעולם. שתי עונותיה הראשונות זכו ב־17 פרסי 
האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה, כולל הסדרה 

טובה ביותר.
לאחר שידור העונה הראשונה בנטפליקס פאודה 

הוכתרה ע״י הניו יורק טיימס כ-׳אחת מ־10 הסדרות 
הבינלאומיות הטובות בעולם לשנת 2017׳! 

בדצמבר 2019 בוחר הניו יורק טיימס את 30 הסדרות 
הבינלאומיות הטובות של העשור- פאודה זוכה 

במקום ה־8!

https://vimeo.com/user14134286/review/388217049/9608a575fd
https://vimeo.com/user14134286/review/388217049/9608a575fd
https://vimeo.com/user14134286/review/388222478/bb7a1f662c
https://vimeo.com/user14134286/review/388223407/2f62100bce
https://vimeo.com/user14134286/review/388223407/2f62100bce


* עריכת תמונה: איתי אוניק,  * שחקן: אור בן מלך   ] דויות  2 מועמ  [
נמרוד גולדשטיין

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

״אסא כץ, הגיבור של ״המדובב״, הוא 
מהדמויות הקמוריות והמרתקות שנראו 
בטלוויזיה הישראלית בשנים האחרונות. 

שלושת פרקיה הראשונים של המדובב עושים 
חשק לעוד שלוש עונות... תפקיד כזה קם 

ונופל על שחקן והליהוק של אור בן מלך מתגלה 
כהימור מבריק.. בן מלך קמבל הזדמנות להרשים והוא מאמץ אותה לא בשתי ידיים, אלא עם 

כל איבר בגוף. בדיוק כמו שסמובך לפענח אותו, כך קשה להוריד ממנו את העיניים״. )עינב 
״תצוגת שמחק מהפנטת. אור בן מלך מבריק… סצנות עוצמתיות   * שיף, ידיעות אחרונות ( 

וטמלטלות...ציפי שביט בתפקיד חייה… אחת הסדרות הטובות שנעשו כאן בשנים האחרונות״. 
״המדובב בוראת גיבור מרתק ועוכר שלווה.. כוחה הגדול טמון בדמות   * )ישראל היום( 

סמתורית ובלתי צפויה.. אור בן מלך עמביר היטב את הטירוף השקט של הגיבור... המדובב 
מרשימה ביכולתה לרקום עמשיה מפותלת ששומרת על סמפר כדורים באוויר״. )וואלה!(

המדובב
 h7m1ed1of7va :לצפייה בפרק 1 — סיסמה  * yes / שולה שפיגל ודנה עדן הפקות 

h7m1ed1of7va :פרק 3 — סיסמה / h9m5ed3of7va :פרק 2 — סיסמה /
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זוכת פרס התסריט בפסטיבל הסדרות ברלין 2019.
דרמת פשע במרכזה אסא, בחור מבריק ומגמגם, 

שלאחר 17 שנים בכלא מקבל שחרור מוקדם בתנאי 
שימשיך את מה שעשה בכלא הכי טוב שיש – וזה 
להיות מדובב בשירות המשטרה גם כשהוא בחוץ. 

כשהוא חוזר הביתה לקריות, הוא משתמש בכישוריו 
כדי למוטט את הארגון של אחיו. 

https://vimeo.com/user14134286/review/340611943/4b4f5771ec
https://vimeo.com/user14134286/review/340611943/4b4f5771ec
https://vimeo.com/user14134286/review/388217826/dad1642dc9
https://vimeo.com/user14134286/review/340612616/66a27df18d
https://vimeo.com/user14134286/review/340612616/66a27df18d


ליהוק: אורית אזולאי  * * תסריט: מאיה הפנר   ] דויות  2 מועמ  [

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

״סדרה מאירת עיניים והכרחית גם למי 
שמאמין בכל מאודו בנאורות שלו עצמו. 

לא רק דרמה נהדרת, אלא גם שיעור מצוין 
״מונא״,   * לחיים״. )אריאנה מלמד, הארץ( 

שהערבית העדכנית מתמזגת בעברית היפה 
שלה, היא לא סדרה ״חשובה״ אלא סדרה 

טובה, שמצליחה להעביר באופן ראוי את הזמן 
והקמום שבו נוצרה. בואו נקווה שתהיה עונה 

״עוד כמה   * שניה״. )הילה רגב, לאישה( 
סדרות דרמה ראויות כמו ״מונא״, ואפשר יהיה 

סוף סוף לדבר על תמורה אמיתית לאגרה״. 
)ליאור גלציאנו, גלובס(

מונא
לצפייה בכל הפרקים  * כאן 11 / דרמה טים 
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מונא עבוד, צלמת ערביה, נבחרת על ידי משרד החוץ 
ליצג את ישראל בתערוכת צילום גדולה ונחשבת 

שעומדת להתקיים בפריז. הצורך להיאבק על שלה 
מעמידים את מונא ואת מערכות היחסים הקרובות 

שלה מול שני הגברים שאוהבים אותה במבחן, 
ומאלצים אותה להתבגר, לנסח לעצמה עמדה, בכל 

חזיתות חייה.
יוצרת הסדרה, המוזיקאית והשחקנית, מירה עווד, 
יצרה את הסיפור בעקבות השתתפותה באירוויזיון 

בו ייצגה את ישראל )לצד אחינועם ניני(. יחד עם 
התסריטאית הראשית: מאיה הפנר )״בטיפול״, 

״חשופים״, ״נעלמים״ ועוד(.

https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1103


 * בימוי: ניר ברגמן   * שחקנית: טל ליפשיץ   *  ] דויות  3 מועמ  [ 
תסריט: ניר ברגמן

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

״רק להיום״ זוכת פרס חבר השופטים 
 SERIES בפסטיבל הטלוויזיה היוקרתי
MANIA 2019, מביאה לצופים דמויות חד 

פעמיות וסיפורים בלתי נשכחים של אסירים 
שמוחררים והטמפלים שלהם – ביצירה אחת, 

קולנועית, יוצאת דופן ומרגשת פרי עטו 
ובבימויו של ניר ברגמן. זוכת פרס הסדרה 

הבינלאומית הטובה ביותר 2019 בפסטיבל הקולנוע היוקרתי בציריך 2019

״מנעד רחב של רגש יוצא מהסמך מבט עממיק, מרגש ואותנטי. ״רק להיום״ נוגעת ומרגשת. 
״צילום נפלא, פסקול   * עבודת ליהוק שמובחת. דרמה איכותית ועממיקה״. )ישראל היום( 

יוצא דופן. סדרה עמנגת לצפייה. מנוע דרטמי עמניין ופותח לב. שחקנים מרעננים משמ״. 
״מרגשת ואסטטית ושמוחקת עמולה. לראות ולבכות כמובן. סמפרת סיפור מהודק.   *  )ynet(

עבודת שמחק נהדרת. סיפורים סמופרים בנדיבות, בחוכמה ובלי שיפוט. סדרה שלמה ומוקפדת
)Mako( .עלילה מרתקת. סדרה שתרגש ותזכך את הנפש״

רק להיום
לצפייה בפרק 1 / 2 / 3  *  r5abkl3efvg6 :סיסמה  * yes / אנדמול שיין ישראל 
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שיקום בכלא הוא כמו ללמוד שחייה בהתכתבות, 
השיקום האמיתי הוא כאן, בחוץ, בחיים האמיתיים.

רצינו לעשות סדרה אחרת על אסירים. סדרת מאפיה, 
פשע, או סדרת כלא, אלא דרמה אנושית מותחת 

על אסירים משוחררים. כשהגענו להוסטל השיקומי 
לאסירים משוחררים ידענו שכאן יתרחש הסיפור. 

רצינו להעביר את מה שלמדנו עם כמה שיותר אהבה 
לדמויות שלנו, אהבה אותה חווינו בעצמנו.

שלכם, ניר ברגמן ורם נהרי

לצפייה בפרק 1 / פרק 2 / פרק 3 / וכולי

 

 

 https://vimeo.com/user14134286/review/361014426/b6346a846a 9

https://vimeo.com/user14134286/review/388250428/35fdfc95e6
https://vimeo.com/user14134286/review/388250428/35fdfc95e6
https://vimeo.com/user14134286/review/388219007/22b0b9acc2
https://vimeo.com/user14134286/review/388219762/19b33fc700
https://vimeo.com/user14134286/review/388219762/19b33fc700


* איפור: הילה אלקיים * שחקנית: אורנה בנאי   ] דויות  2 מועמ  [

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

״בזכות עלילה נהדרת ותצוגות שמחק אדירות, 
״תיק נעדר״ הותירה אבק לסדרות פליליות־

שמפטיות מהעת האחרונה והייתה ממכרת״. 
״תיק נעדר״ היא   * )נדב מנוחין, וואלה( 
בראש ובראשונה מותחן פסיכולוגיסטי שעניינו האמיתי אינו בחשיפת המניאק התורן אלא 

בהרהור ארוך על טבע האדם...״. )אריאנה מלמד, הארץ(

תיק נעדר
לצפייה בפרקים  * כאן 11, קשת / גם סרטים 
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סדרת מתח דרמטית, שבמרכזה דמותו של הבלש 
אברהם אברהם, המבוססת על רבי המכר של דרור 

משעני ׳תיק נעדר׳ ו׳אפשרות של אלימות׳, שזכו 
בפרסים בינלאומיים ותורגמו לכעשרים שפות.

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71847&section=449


האחיות המוצלחות שלי אבא משתדל
עונה 3

זאת וזאתי

נחמה

הנוכלות

צומת מילר עונה 3

חמישים

משיח דוז פואה
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← פרסי הטלוויזיה 2019 

סדרה ומיני סדרה קומית

ת ו פ ס ו נ ת  ו י ו ד מ ע ו מ



מועמדת בסדרה קומית _ יוצרים: טל פרידמן, רן דברת,   *  ] דויות  4 מועמ  [
* שחקן:  * שחקנית: ג'וי ריגר  עודד דוידוף _ מפיקים: דפנה פרנר, שי אינס 

* עיצוב פסקול: אבי מזרחי טל פרידמן 

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

אבא משתדל נולדה מתוך אהבה גדולה ורצון להראות את הקסם שיש במשפחות 
אחרות. אני מרגיש שבמקום שאכתוב על הסדרה אחלוק איתכם ציטוט קצר 

מאינספור הפניות שקיבלתי:
רציתי לשתף אותך ברגע קמסים שחווינו כשמפחה, שהיה בזכות צפיה בפרק מהסדרה.

הבן שלי הוא אוטיסט בתפקוד גבוה. מן גאון כזה שמי שלא יודע, לא יודע...
אחד המאפיינים שלו הוא רגעים של שחרור מהעולם, שמגיע בצורת שמפט/ים חזרתיים כלשהם. 

בתקופה האחרונה המילים השגורות בפיו הן ״ בנימין נתניהו״. זה עמצבן פה את כולם ובדר״כ 
צורחים עליו שיפסיק.

שבוע שעבר מנדלבליט אמר: ״בנימין בן בן ציון נתניהו....״
ידעתי שהוא יקרע מצחוק מהבן בן.

אז קראתי לו לשמוע את החדשות ונזכרתי בקטע שלך עם רובי המרשלג וביחד אמרנו את 
הבנימין בן בן ציון נתניהו איזה 10 פעמים נקרעים מצחוק נותנים ידיים וכל השמפחה בסוף 

צחקה עד דעמות וחזרה על השמפט הזה.
המבט שלו באותו רגע עמוק בעיניים שלי שהיה מופתע מתרגש ומאושר ישאר איתי לתמיד.

אז תודה על סדרה שהיא מתנה לעולם.

אבא משתדל
לצפייה בפרק 2 / פרק 10  * כאן 11 / ארצה הפקות 
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https://www.youtube.com/watch?v=Wf4MBWf-PCY
https://www.youtube.com/watch?v=Wf4MBWf-PCY
https://www.youtube.com/watch?v=UzQHwVlMCPI
https://www.youtube.com/watch?v=UzQHwVlMCPI


מועמדת בסדרה קומית _ יוצרות: גלית חוגי   *  ] דויות  4 מועמ  [
 * * שחקנית: נלי תגר  ונעה ארנברג _ מפיקים: לימור אבקסיס, אסף נאוי 

* תסריט: גלית חוגי, נעה ארנברג בימוי: גורי אלפי 

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

זוכת 5 פרסי האקדמיה כולל לסדרה 
הקומית הטובה ביותר לשנת 2016

בעונה השלישית נטלי רוצה להגשים את 
עצמה ועכשיו רק נותר לה לגלות מה היא 
בכלל רוצה להגשים. אורית עומדת להיות 

אמא. האומנם? איך קוראים לתפקיד 
החדש בחייה? גם היא לא סגורה על זה. 
מור נפרדת מהבסיס הצבאי  שסבלה בו, אבל החיים באזרחות לא פחות מאתגרים, 
צה״ל עדיין רודף אותה והיא מתכננת את הטיול הגדול שלה ומתה כבר לעוף מפה. 

 * ״קשת של דמויות נפלאות ומצחיקות בטירוף... הולכת ושמתבחת מפרק לפרק״ )הארץ( 
״בעונה השלישית היוצרות זיקקו את התמהיל שהופך את הסדרה שלהן לכל כך קמסימה וכל 

כך כיפית. הכתיבה שלהן מדויקת מאי פעם, לא רק בצורה שבה העונה מורכבת אלא גם בכמה 
טקסטים נפלאים משמ״ )וואלה(

האחיות המוצלחות שלי עונה 3
לצפייה בפרק 1 — סיסמה: h7ch8sh1 / פרק 2 — סיסמה:   * yes / טדי הפקות 

ux2h3shw :פרק 3 — סיסמה / k7xh2sh1

 ←
 2

01
9 

ה
זי

וי
לו

הט
סי 

פר
 ←

ת 
מי

קו
ה 

דר
 ס

ני
מי

ה ו
דר

ס

חברי אקדמיה חמודים לאללה
אנחנו שמחות ושמחים להזכיר לכם את העונה 

השלישית של ״האחיות המוצלחות שלי״, עליה עבדנו 
מעמקי נשמתינו ומוחנו ובטננו וכל מה שיש לנו. 

על העונה הראשונה זכינו בפרסים, על השנייה לא זכינו 
בכלום - ומה יהיה הפעם? אולי נעשה ככה עונה כן 

עונה לא? אז הפעם כן. טוב? אנחנו מאד רוצים להרגיש 
שוב ולו לרגע קט מוצלחות כמו האחיות שלנו ושלכם. 

https://vimeo.com/user14134286/review/311157447/feb15e49f1
https://vimeo.com/user14134286/review/311157447/feb15e49f1
https://vimeo.com/user14134286/review/311158484/5a0911b5fd
https://vimeo.com/user14134286/review/311158484/5a0911b5fd
https://vimeo.com/user14134286/review/311157293/0e3928df6a


מועמדת בסדרה קומית _ יוצרת: גיתית פישר _ מפיק:   *  ] דויות  3 מועמ  [
* איפור: גיל שוען * שחקנית: אושרית סרוסי  בני מנשה 

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

שלום לולות של האקדמיה.
זה הזמן שלכן לפרגן, מאמי. 

לא כל יום מוצאים קומדיה בערוץ מסחרי עם שתי קומיקאיות בתפקידים הראשיים, 
שמצליחות ״לשפוך על הסמך עמבה עם נצנצים ולגרום לזה להיראות כדבר הכי מרענן שיש 
היום. הן הביאו איתן שמהו אחר ושונה, הן יצרו שפה חדשה דרך כתיבה קמורית, ניג'וסים 

חינניים וזה עובד, הזוי וקורע מצחוק...ככה עושים טלוויזיה!״ )גדי סלומון, ישראל היום(.

מה זה, איזה דברים! איזה קרן שפע! כמה צפיות במרשתת, כמה עמודי מעריצים 
ופילטרים באינסטה! עוצרים אותנו ברחוב אנשים, נופלים על צווארנו זרים מלאים 

בסארס וקורונה, אומרות לנו ״לא הבנו חמודות, איפה עונה 2?״

הנה תראו עוד כמה חמודות שאהבו אותנו: ״זאת וזאתי עושה את ההומור הטלוויזיוני 
 * ״מופרע וקמורי... אי אפשר לנשום״ )נדב מנוחין, וואלה(   * כיפי שוב״ )נבו שפיר, מעריב( 

״שתי הכוכבות הכי מצחיקות וחסרות עמצורים בטלוויזיה״ )יוני פרוים, פנאי פלוס(
 

חאליק אל מאחלוס, הפעם מצביעים ״זאת וזאתי״. אוהבות. ביי.

זאת וזאתי
לצפייה בפרקים  * רשת / פרה טו פוסט 

ב
ק

ד 
ה

או
 :

ם
לו

צי

 ←
 2

01
9 

ה
זי

וי
לו

הט
סי 

פר
 ←

ת 
מי

קו
ה 

דר
 ס

ני
מי

ה ו
דר

ס

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71918&section=449


מועמדת בסדרה קומית _ יוצרת: יעל הדיה _ מפיקים:   *  ] דויות  4 מועמ  [
* בימוי:  * שחקנית: אילנית בן יעקב  עמיר גנור, דוד בצר, חגית אסולין 

* תסריט: יעל הדיה דפנה לוין 

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

סדרה קומית מאת הסופרת והתסריטאית יעל הדיה המבוססת על חייה.
כמוה גם גיבורת הסדרה, אלונה, היא תסריטאית, אם חד הורית שמנסה למכור סדרה 

)עם גיבורה בת 50(. היא מגלה ש־50 הוא סרט ההמשך הגרוע של גיל ההתבגרות 
והייתה שמחה להתפטר מתפקיד המבוגר האחראי אם רק היה אפשר...

יש לה שלושה מתבגרים בבית, אבא עם דמנציה, הפרעת קשב וריכוז של גיל המעבר, 
הומור שחור, שלפוחית רגיזה, ואין לה אלוהים.

״סדרה שמזמינה צחוקים לרוב ואחריהם הרהור ארוך, וכך עושה את מה שטלויזיה מצוינת 
אמורה לעשות: לא רק לבדר אלא להיתקע לכם בראש, בלי לאכול אותו״

״התסריט כל כך חד, שמכנע ומדויק... אילנית בן יעקב, בנוכחות חד פעמית שמאירה את 
הסדרה דווקא בביצוע מאופק, לא מתלהם ולרגע לא גולש למניירות קומיות פיזיות״ )הארץ( 

״סדרה מתוחכמת ולא פעם מתחכמת... תסריט קולח, דיאלוגים טבעיים ומדוברים שיושבים 
״אילנית בן יעקב שמגלמת את הגיבורה בתצוגת שמחק   *  )ynet( טוב בפה של השחקנים״

מרשימה״ )וואלה תרבות( 

חמישים
לצפייה בפרק 1 / 2 / 3  *  ha87mqovg7cfsd :סיסמה  * yes / אנדמול שיין ישראל 
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https://vimeo.com/user14134286/review/361606875/a9c5173f3f
https://vimeo.com/user14134286/review/361606875/a9c5173f3f
https://vimeo.com/user14134286/review/361607082/2021c82884
https://vimeo.com/user14134286/review/361607278/5ee508eed4
https://vimeo.com/user14134286/review/361607278/5ee508eed4
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נחמה
לצפייה בפרק 1+2 / פרק 5  * HOT / יואב גרוס הפקות 

מועמדת בסדרה קומית _ יוצרים: רשף ורגב לוי,   *  ] דויות  10 מועמ  [
* תסריט:  * בימוי: תומר שני  * שחקן: רשף לוי  תומר שני _ מפיק: יואב גרוס 

* עיצוב  ניהול אמנותי: יהודה אקו   * צילום: גיורא ביח   * רשף לוי, תומר שני 
ליהוק:   * * איפור: אורלי רונן  * מקליט: ניר אלון  תלבושות: קרן אייל מלמד 

לירון זוהר, נעמה זלצמן

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

גיא נחמה הוא גבר באמצע החיים ששונא את החיים שלו. יש לו אישה מושלמת 
קריירה מצליחה בהיטק וחמישה ילדים, אבל הוא חולם לחזור לבימות הסטנד אפ 

ולהמשיך מהמקום שבו הפסיק כשהיה בן 24.
כשהוא נשאר לבד כנגד כל הסיכויים הוא יוצא לרדוף אחרי החלום שלו ומנסה לשרוד 

בבית שמתפרק לו על הראש.
הסדרה נחמה היא סיפור אישי שמדבר על הפחדים שלנו, על החולשות שלנו ועל 

האהבה העצומה שיש לנו לנשים שלנו. מקווים שתתחברו ותהנו.

שלכם, רשף לוי ותומר שני.

https://vimeo.com/350595647/8d5e3c37a2
https://vimeo.com/350595647/8d5e3c37a2
https://vimeo.com/346822205/d31fc97a90
https://vimeo.com/346822205/d31fc97a90


* עיצוב תלבושות: דבורה אוהנה  ]  1 דות  ] מועמ

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

האירוויזיון מגיע לארץ וישראל נערכת לאירוח 
שמלחות ואלפי עמריצים צבעוניים מרחבי 

אירופה. ארגון דאע״ש באירופה רואה בעובדה 
שהאירוויזיון מתרחש בציון, הזדמנות להוציא 

לפועל פיגוע שלא נראה עוד בהיסטוריה. 
הרעיון הוא להחדיר פעיל שלהם לשמלחת 
הצרפתית להתפוצץ על הבמה בשידור חי. 

כאן נכנס לתמונה טי.ג׳יי, לשעבר טאריק ג׳יהאד, זמר גיי צרפתי שהוצא מהארון בגיל 15 ונזרק 
משמפחתו ברובע המוסלמי. הוא מגיע לייצג את צרפת בתחרות בישראל יחד עם מי שהיה חברו 

בילדות ועכשיו הוא מתפקד בדאע״ש. 

״להתיישב מול הסמך ולצחוק. צחוק בריא, עשוי מצוין, על חוליית דאע״ש שרוצה לפוצץ את 
האירוויזיון בתל אביב ועל חוליה לא לגמרי מוצלחת של המוסד שרודפת אחריה״ )דורון ברוש, 

״כתובה היטב, קלילה, ואפילו קצת מותחת. אם הצרפתים רק היו טורחים לראות   * מעריב( 
 )ynet( אותה לפני שהכריזו מלחמה, הם היו מבינים שהיא לועגת לכל הצדדים במידה שווה.״

דוז פואה
לצפייה בפרק 1 / פרק 2 / פרק 3  * כאן 11 / פירמה פילמס, יונייטד קינג 

ון
ס

דל
מנ

ן 
 ר

ם:
לו

צי

 ←
 2

01
9 

ה
זי

וי
לו

הט
סי 

פר
 ←

ת 
מי

קו
ה 

דר
 ס

ני
מי

ה ו
דר

ס

חברי אקדמיה יקרים.
דוז פואה הוא פרוייקט מיוחד ומסעיר. הוא מאד 

רלוונטי לזמנו ומציג את ישראל בצורה מאד מרשימה 
ויפה. הפרוייקט עורר רעש רב כאשר הצרפתים לא 
רצו שישודר לפני האירוויזיון ואף איימו לא להגיע. 

זהו פרוייקט במגוון שפות, מלא באקשן, צבעוני 
וחדשני. הבחירה הרשמית בפסטיבל הבינלאומי 

 .Palm Springs LA

https://www.youtube.com/watch?v=Y6vshxLz7qo
https://www.youtube.com/watch?v=Y6vshxLz7qo
https://www.youtube.com/watch?v=eqNtaTjBRIY&t=797s
https://www.youtube.com/watch?v=eqNtaTjBRIY&t=797s
https://www.youtube.com/watch?v=vANoyBtV8ic&t=1049s
https://www.youtube.com/watch?v=vANoyBtV8ic&t=1049s


* מקליט: איתי אלוהב * שחקן: אילן פלד   ] דויות  2 מועמ  [

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

״הנוכלות״ של   *  )ynet( ״הקסם קורה... שבו לכם עם צלחת עוגיות עבאדי וקצח ותתפנקו״
אילן פלד, יעל פוליאקוב וארז בן הרוש היא פרודיה פרועה, שגם אם אין לה אלוהים יש בה 

״ )הארץ( עוקמ רגשי

מירי ותקווה חוזרות! קומדית פשע מטורפת מאת יעל פוליאקוב ואילן פלד.
מירי פסקל ותקווה בן חיים, האחיות המיתולוגיות שאף פעם לא הסתדר להן כלום – 

שוב יחד. החיים לקחו אותן כל פעם לצרה אחרת ובכל פעם זה נגמר בניתוק הקשר 
לתקופה ארוכה. הפעם, לאחר שתקווה יוצאת מהכלא היא חוברת לאחותה מירי 

שאת רוב זמנה מבלה עם חבורת הבנות שמופיעות איתה במועדון הקנקי ועם רובי 
בנה האהוב בעל מום נדיר – זנב.

כשמסתבר שרובי זקוק לניתוח דחוף ויקר בשוויץ להסרת הזנב, מירי ותקווה חוזרות 
לשתף פעולה בתור זוג נוכלות ערמומיות שמנסות להשיג את הכסף כדי להציל את 

רובי ובדרך מסתבכות עם כוחות שגדולים מהם. 
בסדרה משולבים שירים חדשים ומקוריים של טובי היוצרים: תום פטרובר 

)״היהודים״(, עופר ניסים, פיטר רוט, רן שם טוב )״איזבו״(, ברוך בן יצחק )״רוקפור״(, 
יונתן פוליאקוב, אופיר קנר, עדן דרסו, ישי לוי ועוד.

הנוכלות
לצפייה בפרק 1 / 2 / 3  *  h7ntac7pe6x :סיסמה  *  Nutz Productions / yes
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https://vimeo.com/user14134286/review/370674885/d15370ce9e
https://vimeo.com/user14134286/review/370674577/cecf7ef08a
https://vimeo.com/user14134286/review/370635129/ccde4c67d4
https://vimeo.com/user14134286/review/370635129/ccde4c67d4


בימוי:   * שחקן: אודי כגן   * שחקנית: דאנה איבגי   *  ] דויות  4 מועמ  [
תסריט: אודי כגן, דנה פוליג  * אודי כגן, דנה פוליג 

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

״שמיח״ צולחת את התרחבותה לקומדיה בת שלושים דקות לפרק כמו ברבור חמאה. לאורך 12 
פרקים של בינג׳ רצוף חרחורי צחוק שמצפה לכם, תגלו את שמיח שוב ושוב מכשיל את עצמו 

כדי לעזור לאחרים. האנושיות הזו מאפשרת ל״שמיח״ להפוך מרצף דאחקות לסדרה קרם דה 
״שמיח״ היא קומדיה פשוט היסטרית, עם רגעים של   *  )ynet ,לה קרשמניט )רועי פודים

״שמיח״ אוהבת   * השראה אמיתית ומוג׳ו של קלאסיקה בהתהוות )יוני בינרט, טיימאאוט( 
עד כלות את הטיפוסים המוזרים והאקסצנטריים שמאכלסים אותה. ורק ככה, ליידיז אנד 

ג׳נטלמן, מגיעים לטופ )עינב שיף, ידיעות אחרונות(. 

ברוכים הבאים לאורחן משיח! אוכל חם אוכל נקי
המקום בו הזמן עצר מלכת. פסטלים, דגי מרלוזה בשמן עמוק, פפיונים ותסרוקות 

אלי אוחנה הם רק חלק מהנוף המקומי. את ׳אורחן משיח׳, פונדק דרכים כושל, מנהל 
משיח )אודי כגן( זמר עבר שיעשה הכל כדי לחזור ל׳טופ׳ של תעשיית המוזיקה 

הישראלית. לצידו עובדים מירב הטבחית )דאנה איבגי(, ארמונד אחראי פריזרים )אבי 
קושניר(, טניה המנקה )נטשה מנור( וזיו, נגן האורגנית ויד ימינו של משיח )עמית 

איצקר(, כולם חולמים בגדול ומתרסקים בענק.

פרק 1 — ברת מצווה / פרק 2 — ריגול תעשייתי / פרק 3 — שיר לכל מצברוח / 
פרק 4 — הלו אפריקה / פרק 5 — פוליסוד / פרק 6 — יועצת אירגונים / פרק 7 

— הגנה עצמית / פרק 8 — ולנטינה / פרק 9 — תשוקה מרירה / פרק 10 — אחת 
באפריל / פרק 11 — הנדר חלק א׳ / פרק 12 — הנדר חלק ב׳

משיח
הסיסמה היא: סלקומשיח  * קשת, סלקום טיוי / ל.בנאסולי הפקות 
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https://vimeo.com/275517004
https://vimeo.com/275517004
https://vimeo.com/275566924
https://vimeo.com/275566924
https://vimeo.com/275491250
https://vimeo.com/275491250
https://vimeo.com/275572653
https://vimeo.com/275572653
https://vimeo.com/306641192
https://vimeo.com/306641192
https://vimeo.com/275499684
https://vimeo.com/275499684
https://vimeo.com/275499488
https://vimeo.com/275499488
https://vimeo.com/275519614
https://vimeo.com/275519614
https://vimeo.com/275496473
https://vimeo.com/275496473
https://vimeo.com/275505449
https://vimeo.com/275505449
https://vimeo.com/275572653
https://vimeo.com/306638273
https://vimeo.com/306638273
https://vimeo.com/275576856
https://vimeo.com/275576856
https://vimeo.com/275519614


* תסריט:  * בימוי: אדיר מילר  * שחקן: אדיר מילר   ] דויות  3 מועמ  [
אדיר מילר, חן אביגדורי, עופר קניספל, מאיה סובול, איל אפטר

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

״צומת מילר״ היא קומדיה על סטנדאפיסט מצליח במיוחד, שלמרות שהוא כוכב, 
לא נחסכות ממנו הבעיות היומיומיות של התמודדות עם אשתו, בנותיו ומשפחתו 
המורחבת. אדיר מילר מצליח לגעת בלב הישראליות דרך הדברים הקטנים שכל כך 

מוכרים לנו מהחיים בארץ, בין השאר דרך שילוב נקודת המבט של גיסתו הטריה 
אנאלי )גאיה באר גורביץ(, עולה חדשה מצרפת.

צומת מילר עונה 3
לצפייה בפרק 2 / פרק 12  * קשת / ארצה הפקות 
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https://vimeo.com/386337938
https://vimeo.com/386337938
https://vimeo.com/370366021/27286f11f5
https://vimeo.com/370366021/27286f11f5


טרנסקידסדיין המשפחה הראשונה

מעברות

רשימת חיסול

ליגה ג׳

שיעור מולדת

צל של אמת:
רוצח כביש החוף

מלכויות של מטה
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← פרסי הטלוויזיה 2019 

סדרת תעודה

ת ו פ ס ו נ ת  ו י ו ד מ ע ו מ



מועמדת בסדרת תעודה _ מפיקה: עופרי בר אילן   *  ] דויות  4 מועמ  [
עריכת   * צילום: אוריאל סיני, ענת גורן   * בימוי ויצירת הסדרה: ענת גורן   *

מקליט:   * תמונה: אפי כהן ורטש, ארז לאופר, עידו מוכריק, רוני קלימובסקי 
לקרדיטים נוספים  * עמית אלה 

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

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!( 
ושנונה.... מצליחה לבנות דרמה אפקטיבית... קולחת ובעיקר מהנה מאד״ )יוני בינרט, 

״מפגש מרתק, מפעים, סמעיר, דוך לפנים עם ׳העולם הישן׳. תחקיר עוקמ   *  )ynet
״עמנגת. העיצוב, המוזיקה, הקצב, קטעי   * מדהים. שאפו ענק״ )אילן שאול, מעריב( 

הארכיון המפעימים — כמו סמע בזמן לעולם אחר אבל לא באמת זר״ )חן ארצי-סרור, 
ידיעות אחרונות( 

דיין המשפחה הראשונה
לצפייה בפרק 1 / פרק 2 / פרק 3  * yes / דרוקר גורן תקשורת 
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71808&section=449
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


מועמדת בסדרת תעודה _ מפיקות: הילה מדליה,   *  ] דויות  4 מועמ  [
צילום:   * בימוי ויצירת הסדרה: הילה מדליה, רוני מרדינגר   * רוני מרדינגר 
לקרדיטים נוספים  * עריכת תמונה: ארז לאופר, מירי לאופר   * אבנר שחף 

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

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

בשנה שחלפה מאז עלתה לראשונה, הצליחה ״טרנסקידס״ להגיע לרבבות אנשים 
מכל קצות הארץ, ללא הבדל של דת, גזע, מין ומגדר ולגעת בלבבות, לחבר, לתת 

אומץ, להעיז לשנות.
במשך ארבע שנים עקבו יוצרי הסדרה אחר ארבעה בני־נוער ישראליים העוברים 

תהליך משנה חיים ובלתי־הפיך.
בזכות האומץ והנחישות של המשתתפים הצעירים ושל בני משפחותיהם הנחשפים 
בסדרה, המסך הישראלי הועשר בייצוג משמעותי ופורץ דרך של קהילה שזכויותיה 

נרמסות פעם אחר פעם ושקולה זכה להישמע. 

״סידרת דוקו מצויינת. הגיבורים שלה כובשים את הסמך. כולם מרשימים, מפתיעים ועמוררי 
״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  * yes / מדליה הפקות 
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71755&section=449
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


 * מועמדת בסדרת תעודה _ מפיק: יואב לשם   *  ]  1 דות  ] מועמ
לקרדיטים נוספים

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

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

לטריילר

״הסדרה הכי טובה של השנה״ )מולי   * ״ליגה ג׳״ היא זהב טלוויוזני מורכב ומרגש. )מאקו( 
 * ״כדור סמובב 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 הקמום הזה. סדרה אליפות!״ 

״הסדרה שהחזירה לאוהדים את ההנאה הטהורה מכדורגל״   * )אינס אליאס, גלריה הארץ( 
״כולנו ליגה ג׳ — זכיתי לראות את עצמי על הסמך, וגם לראות את   * )עומר עינב, הארץ( 

״הסדרה נוגעת בבשר החי של החברה   * מי שהייתי רוצה להיות״ )עופר גולדמן, הזווית( 
)Channel 7( ״התחושה העיקרית היא של סרט תיעודי איכותי ועמוק״  *  )Ynet( הישראלית״

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


מעברות
לצפייה בפרקים  * כאן 11 / עלמה הפקות 

מועמדת בסדרת תעודה _ מפיק: אריק ברנשטיין   *  ] דויות  5 מועמ  [
בימוי ויצירת הסדרה: דינה צבי ריקליס, ד״ר הילה שלם בהרד, שי להב,   *

תחקיר: ד״ר הילה שלם בהרד, חגית בן יעקב, רחל נחושתאי   * אריק ברנשטיין 
 * צילום: אלירן קנולר   * )בלרה(, אלונה עבאדי, לילי יודינסקי, תמי ריקליס 

לקרדיטים נוספים  * עריכת תמונה: דורון ג׳רסי, אור לי־טל 

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

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

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

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

— ערכית, אמנותית, ויזואלית — מדובר 
בהישג טלוויזיוני שמעמותי... ׳עמברות׳ תקדם 

״כיוון   * אותנו בדרך אל התיקון.״ )וואלה( 
שאלוהים נמצא בפרטים, עדיין אפשר להגניב 
כמה גוונים לשחור־לבן: ״עמברות״ עושה ככל 
שאפשר כדי להביא אותם אל הסמך.״ )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


מועמדת בסדרת תעודה _ מפיקים: יואב רועה,   *  ] דויות  5 מועמ  [
עריכת תמונה:   * בימוי ויצירת הסדרה: ענת זלצר, מודי בר-און   * אורית זמיר 
ספיישל   * תחקיר: תמי ריקליס, חגית בן יעקב, לי רוטברט   * איילת עופרים 

לקרדיטים נוספים  * אפקטס וידאו ארט: 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 ושמחזרת את סמלול 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 עמולם לא נראה אנושי יותר״ 
)ynet ,סמדר שילוני(
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שיעור מולדת
לצפייה בפרק 1 / פרק 2  *  homeland1 :סיסמה  * HOT / גם סרטים 

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


מוסיקה מקורית:   * בימוי ויצירת הסדרה: אורי רוזנווקס   *  ] דויות  2 מועמ  [
לקרדיטים נוספים  * אבי בללי 

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

מאות אלפים בישראל ורחבי העולם שמתייכים 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 טמה״ הינה ניסיון ראשון להביא לסמך 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 בשמך שנתיים ברחבי העולם )ישראל, אוקראינה, 

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

היהודי. טרילוגיה שהתחילה בסדרה ״ליבוביץ — אמונה אדמה אדם״ השמיכה ב ״נשר הגדול״ 
וסמתיימת ב״מלכויות של טמה״. 

״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 השמותף 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


בימוי ויצירת הסדרה: יותם גנדלמן, ארי פינס,   *  ] דויות  6 מועמ  [
צילום:   * תחקיר: ארי פינס, יותם גנדלמן, טלי שמיר-ורצברגר   * מיקה תימור 

ספיישל   * מקליט: איתן ברוך   * עריכת תמונה: דפי פרבמן   * איתן חתוכה 
לקרדיטים נוספים  * אפקטס וידאו ארט: טל בלטוך 

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

״תכנית טלוויזיה מרתקת וסוחפת... עריכה 
מצוינת... עיצוב סמוגנן 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 קמסימלי של המדיום הטלוויזיוני״. )עינב שיף, 
״טלוויזיה שמובחת, עמולה, טמלטלת 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 פרטמר״. )גדי סולומון, ״ישראל היום״( 
״העיצוב של רוצח כביש החוף   * אסתטי יוצא דופן ביצירה הקמומית״. )ניב הדס, ״גלריה״( 

מתוחכם ויפיפה״ )נדב מנוחין, וואלה!(

העונה השנייה של ״צל של אמת״ מתקמדת בשורה של קמרי 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


לקרדיטים נוספים  * צילום: אסף סודרי, איציק פורטל   *  ]  1 דות  ] מועמ

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

סמע עוצר נשימה בעקבות החיסולים ההרואיים שידעה מדינת ישראל, הצלחות לצד כישלונות. 
הסדרה שמחזרת 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 לסמך נרגשים וחסרי   * העמבירות סמר 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/


אבודים עונה 12

המסע המופלא של
אהרוני וגידי עונה 7

סליחה על השאלה 2

החיים הסודיים של בני 4אנחנו על המפית עונה 2
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← פרסי הטלוויזיה 2019 

סדרה עובדתית



מועמדת בסדרה עובדתית _ מפיקות: שגית שלום,   *  ] דויות  3 מועמ  [
 * תחקיר: הדר יוסילביץ, אביטל בבני   * רוני מנור _ יוצר ובמאי: דוד דרעי 

לקרדיטים נוספים

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

חטיפה אכזרית התרחשה בגן ילדים בתל אביב בשנת 1986. לגן חודרים כמה גברים 
אלמונים ושולפים באלימות, מחלון הגן, את פלר, 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 פלר 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/


מועמדת בסדרה עובדתית _ מפיקות: רוני מנור, שגית   *  ]  1 דות  ] מועמ
לקרדיטים נוספים  * שלום _ יוצרים: עופר עין גל, ברק יחזקאלי, רוני מנור 

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

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״ משמיכה להיות תוכנית האוכל 
״תכנית   * האינטליגנטית ביותר בטלוויזיה הישראלית״ )עדי רובינשטיין, ישראל היום( 

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

״על פניה, זו   * גורם לך להרגיש שאתה שם איתו, אוכל וטמייל״ )דורון הרמן, חדשות 13( 
עוד יצירה הבאה לפאר ולהתפאר בישראליות המופלאה שלנו, אלא שהסדרה סמפרת סיפור 

אחר לחלוטין, הפוך לגמרי — סיפור כישלונה הצורב של החברה הישראלית שהתהוותה כאן, 
הדוחפת, משמ 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


מועמדת בסדרה עובדתית _ מפיקים: דפנה פרנר,   *  ] דויות  3 מועמ  [
צילום:   *  RDF TELEVISION שי אינס _ יוצרים: מבוסס על פורמט של

לקרדיטים נוספים  * מקליט: ג׳ררד אלוש   * אשר בן-יאיר אילן 

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

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 ,עמבירים בו צמרמורת של התרגשות״. )רות פרל-בהריר

״חווייה מציפה שתגרום לכם להזדהות עם ילדים בני 4, אולי   * )ניר וולף, ישראל היום( 
״צפיתי מבעד לסמך של דעמות... 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


מועמדת בסדרה עובדתית _ מפיקה: ורד סמין-  *  ] דויות  2 מועמ  [
 * מקליט: אלעד גולדברג   * שס, טדי הפקות _ יוצרים: טדי הפקות 

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, מסמעות 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 שמהו נדיר במציאות הטלוויזיונית שלנו: 
הרמוניה של חברים טובים שפשוט נהנים להיות יחד, בסמעות ההדוניסטיים שלהם למחוזות 

הפנטזיה הקולינרית. צפויות בהשמך הצצות למוזרויות קמומיות קמאובואים אמיתיים ועד בני 
כת האמיש, ממרק עוף מזרח אירופי ועד לנפלאות הטקס קמס״. )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/


מועמדת בסדרה עובדתית _ מפיקים: עמית סטרטינר,   *  ] דויות  3 מועמ  [
עידית מיסטריאל, תמי קושניר _ יוצרים: על פי הפורמט האוסטרלי 

תחקיר: רנן רמות, טל בן ברוך,   *  ABC ״ שפותח על ידיYou Can't Ask That״
 * מקליט: יוני מרי   * ענבל גרינברג, אלעד חברוני, ליטל פלדינגר, רותי רילוב 

לקרדיטים נוספים

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

״סליחה על השאלה״ מביאה לסמך דמויות אמיתיות וכנות, שחושפות סיפורים טמלטלים 
ומרגשים באמצעות שיח אנושי גבוה, נטול דרטמיות, מתובל בלא עמט הומור.

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

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

שקמובלת 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 עמרוץ 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


כפולה עונה 4גיבור אמיתי

נעלמים עונה 3

כדברא עונה 3

פוראבר
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 ← פרסי הטלוויזיה 2019 

סדרת דרמה לילדים ולנוער



סדרת דרמה לילדים ונוער _ יוצרים: אורי גרוס,   *  ] דויות  4 מועמ  [
 * * שחקנית: ג׳וי ריגר  יואב צפיר _ מפיקים: לימור אבקסיס, אסף גורדון 

* תסריט: אורי גרוס שחקן: רן דנקר 

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

״סמוג הסדרות שהולכות לשמור אתכם 
 * ערניים ופעילים לאורך כל הפרק״. )מאקו( 
״גיבור אמיתי היא הממתק החדש שחיפשנו״. 

״פוטנציאל התמכרות של הכלה   * )פרוגי( 
מאיסטנבול״. )מאקו(

גיבור אמיתי
לצפייה בפרק 1 / פרק 2  * yes kidz / טדי הפקות 
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רן דנקר )בתקפיד כפול!( וג׳וי ריגר מככבים בדרמה 
יומית מבית היוצר של אורי גרוס!

מה קורה כשאמה גרין )ג׳וי ריגר(, יוצרת סדרת 
הפנטזיה המצליחה בארץ, פוגשת את הגיבור שלה, 
פרי דמיונה – הלוחם הרומנטי והאמיץ תומאס בלק 

)רן דנקר(. במציאות, אמה גרין היא בת זוגו של יותם, 
השחקן הראשי בסדרה שלה )שגם אותו מגלם דנקר(, 

אך בעמקי ליבה היא מאוהבת בתואמס, הדמות 
שהיא יצרה.

מה שהיא לא מתכננת זה שתומאס, הדמות הדמיונית 
שהיא יצרה תיכנס לחייה – בשר ודם.. ושיום אחד היא 

פשוט תמצא אותו בסלון שלה. 
וזה בדיוק מה שהולך לקרות בפרק הראשון של 

גיבור אמיתי...

https://vimeo.com/user14134286/review/336319200/6d657cb9bf
https://vimeo.com/user14134286/review/336319200/6d657cb9bf
https://vimeo.com/user14134286/review/336319639/228d78f50c
https://vimeo.com/user14134286/review/336319639/228d78f50c


סדרת דרמה לילדים ונוער _ יוצרת: מיכל קופר קרן _   *  ]  1 דות  ] מועמ
מפיקים: אורלי אטלס כץ, אסנת סרגה, ענבל לוי, אורי צור

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

סדרת הפנטזיה הבינלאומית זוכת פרס האקדמיה )2017(, ממשיכה, גם בעונתה 
השלישית, להציב את הכח הנשי במרכז ובחזית הלחימה מול כוחות העל־טבעי 

)אנחנו קוראים לזה – גירלס סופר־פאוור(. הסדרה, שזכתה מאז השקתה לפרגון 
גורף על איכות ההפקה ולהצלחה רבה בקרב קהל היעד, נמכרה לשידור בחו״ל על 

שלוש עונותיה, בין השאר בפלטפורמות של רשת HBO באירופה, וכיום משודרת 
ב־15 מדינות.

״סמפקת דקות של מתח אפקטיבי, בעיקר הודות לשחקנים הרעננים בעלי המבט הרעב״. 
״דרמת ההתבגרות הרשימה אותנו בתסריט מהודק, צוות שחקנים מוכשר   * )ישראל היום( 

״פרק הפתיחה ללא ספק נכנס לרשימת פרקי הפתיחה   * ואפילו אפקטים ראויים״. )מאקו( 
 * הטובים ביותר שראינו.... כדברא מביאה איתה ייחודיות, חדשנות, ואיכות״. )פרוגי בידור( 

כדברא: ״כישפה והציבה רף למדע בדיוני לנוער״... הדרמה היומית החדשה... מאיימת להיות 
הדבר החם הבא בעולם העמוס של סדרות הנוער״. )פרוגי(

כדברא עונה 3
לצפייה בפרק הבכורה הכפול  *  Nutz Productions / טין ניק yes
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https://vimeo.com/user14134286/review/388179905/286d27b327


סדרת דרמה לילדים ונוער _ יוצרים: רז יובן, אלעד חן,   *  ]  1 דות  ] מועמ
רועי עידן, רוברט בן שושן, יואב גרוס _ מפיק: יואב גרוס

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

חברות וחברי אקדמיה חמודות וחמודים,
 לקראת ההצבעה לפרסי האקדמיה לטלוויזיה לשנת 2019, אנחנו גאים להציג 

בפניכם את הסדרה ״כפולה״, המועמדת בקטגוריית סדרת דרמה לילדים ונוער. 
״כפולה״ היא דרמת מתח מוזיקלית קומית, שהפכה תוך זמן קצר לדבר הגדול 

שכולם מדברים עליו. הורים וילדים כבר מזמן התאהבו והחלטנו בעונה הרביעית 
ללכת אל האקסטרים. כמה אקסטרים? נועה־קירל־טסה־לחלל־אקסטרים. זו עונה 

מרתקת, מרגשת, צבעונית וייחודית שפשוט אי אפשר להישאר אדישים מולה. 
 

נשמח אם תצפו בפרקים ותצביעו עבורנו,
 היוצרים והמפיקים

כפולה עונה 4
לצפייה בפרק 1 / פרק 2  * HOT Kidz, yes Kidz / יואב גרוס הפקות 
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https://vimeo.com/user14134286/review/388179209/19eef2afb4
https://vimeo.com/user14134286/review/388177900/a33dc19f6e


סדרת דרמה לילדים ונוער _ יוצר: ירון ארזי _ מפיקים:   *  ] דויות  2 מועמ  [
* תסריט: ירון ארזי, יהונתן בר אילן,  ירון ליכטנשטיין, יואב חיון, רז טוכבנד 

חגית סעד, נעה גוסקוב

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

זוכת פרס ״סדרת הילדים האהובה ביותר״ בטקס נבחרי הילדים של ״פרוגי״, 
נעלמים, אשר נמכרה לאחרונה לרימייק בינלאומי, ממשיכה לעקוב אחר הרפתקאות 

התאומים אמה ואלון קליין בעיירה הפסטורלית למראה ״אשמורת״. עלילת המתח 
המסועפת, לצד סיפור התבגרות מרגש בעוצמתו, מספקים חוויה ייחודית, עם 

הפקה מהוקצעת ותסריט השואב ממיטב סדרות המתח בעולם. 

״נעלמים: ׳מציבה רף חדש לסדרות הנוער׳.... תשכחו מכל מה שראיתם ועשו לעצמכם טובה: 
תצפו בשמהו איכותי, חדש וייחודי ולא תרצו לצפות יותר בשמהו אחר״. )משה אבוטבול, 

אתר ״פרוגי״(

נעלמים עונה 3
לצפייה בפרקים  *  ADD / טין ניק HOT
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71843&section=449


סדרת דרמה לילדים ונוער _ יוצר: אורי גרוס _ מפיקים:   *  ] דויות  4 מועמ  [
 * * שחקן: לי בירן  * שחקנית: אליאנה תדהר  לימור אבקסיס, אסף גורדון 

בימוי: רני סער

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

פוראבר, מבית היוצר של טדי הפקות ואורי גרוס, היא סדרה החותרת תחת כל 
הגדרה ז'אנרית: מצד אחד דרמת אקשן לבני הנעורים, מצד שני קומדיית מד״ב 
משפחתית הפונה אל כל גילאים, מצד שלישי הרהור פוסט מודרני על התרבות 
הפופולרית העכשווית, ומצד רביעי הצצה בלעדית אל איך ייראו אליאנה תדהר 

ולי בירן עוד 30 שנה )אבל אל תתפסו אותנו במילה.( בסדרה מגלמים השניים 
את בני הזוג גילמן, שזוכים למה שרבים מאתנו רק חולמים עליו: הפוגה משגרת 

הנישואים האפרורית ושיבה פלאית אל הנעורים. על הבסיס הזה יצר גרוס קומדיה 
מתוחכמת שעוסקת בפער הבין דורי, בכמיהה הנצחית למה שהיה פעם ובהתבגרות 

הבלתי נמנעת.
״הגיבורים של ״פוראבר״ הופכים אותה לסדרת נוער יוצאת דופן: ... הדמויות שנונות ומדברות 

מהר, התסריט מלא בשמחקי שבירת הקיר הרביעי וברפרנסים לתרבות הפופ – הכל בחבילה 
״לגרוס ולשותפיו יש את הכישרון   * קלילה, כיפית ומודעת לעצמה״ )נעמה רק, טיים אאוט( 

והניסיון לטוות בלי מאמץ אריג עשיר של עלילות הרפתקה, מתח ורומנטיקה, ולהעניק לכל 
״פוראבר: אפשר שליביאנה והסדרה   * הסדרה זרימה נעימה בין פיתולי העלילה.״ )מאקו( 

יישמכו לנצח?״ ) פרוגי(

פוראבר
לצפייה בפרקים  * HOT טין ניק / טדי הפקות 
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71841&section=449


בית הכלבים עונה 3אחותי קפצה כיתה עונה 3

צפוף עונה 3

אלישע עונה 5

ילדי בית העץ עונה 3
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 ← פרסי הטלוויזיה 2019 

סדרה קומית לילדים ונוער



מועמדת בסדרה קומית לילדים ולנוער _ יוצרים: חן   *  ]  1 דות  ] מועמ
קלימן-גל _ מפיקים: צפריר קוחנובסקי, מירי עזרא

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

חברות וחברי אקדמיה יקרים,
אני עפה על עצמי פה!

קבלו את העונה השלישית של הסיטקום לילדים ״אחותי קפצה כיתה״.
הסדרה, שצברה מעריצים רבים, מספרת על חייה של תיכוניסטית מגניבה,

שאחותה הקטנה החנונה והגאון מתחילה ללמוד איתה באותה הכיתה.
סדרה חובה לכל מי שיש לו אח, או אחות, או טלוויזיה.

אשמח שתצפו! חן

העונה השלישית תשמיך לעקוב אחרי מיכל )מאיה בכובסקי( שנאלצת ללמוד עם אחותה הגאונה 
)בר מיניאלי( באותה הכיתה בתיכון. ומה צפוי? לא הכל אפשר לספר, אבל נתחיל בזה שאמא 

שלהן )טלי אורן( מכריחה את אותן לחלוק חדר, רוני זוכה לאהבה חדשה )!!!(, מיכל קמודמת 
לאחראית שממרת בקפקפה )סמתבר שככה היא עושה פחות נזקים( וממנה את דישי )עומר 

חזן( לעבוד איתה בתור מלצר, וקובי )עמית מורשת( מאבד את העמיל והופך להיות נחמד! )אבל 
אל דאגה, זה עובר לו(. העונה כוללת גם פרק ספיישל מיוחד בהשתתפות בנות להקת פורמולה 

בתפקיד עצמן – שיבצעו יחד עם שחקניות הסדרה שיר מיוחד שנכתב במיוחד לתכנית.

אחותי קפצה כיתה עונה 3
לצפייה בפרק 1 / פרק 2  * yes kidz / טי.טי.וי הפקות 
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https://www.youtube.com/watch?v=ppfIT69eut0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ppfIT69eut0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vIYcv98hYZs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vIYcv98hYZs&feature=youtu.be


מועמדת בסדרה קומית לילדים ולנוער _ יוצרים:   *  ] דויות  5 מועמ  [
יובל סמו, אסף בייזר, אלעד חן, שחר אייבינדר, אסף כץ, יואב גרוס _ מפיק: 

* תסריט: אלעד חן,  * בימוי: אופיר לובל  * שחקן: אודי כגן  יואב גרוס 
אסף בייזר

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

אלישע עונה 5 – סיטקום הילדים המצליח ועטור השבחים בכיכובם של יובל סמו, 
עלמה זק, רבקה מיכאלי, מלי לוי, אודי כגן וליאת הר לב. הסדרה מגוללת את סיפורו 
של אלישע קיז )יובל סמו(, בחור מובטל ולא יוצלח בשנות ה־40 לחייו שבכדי לזכות 

בירושה ענקית מסבו חייב לחזור לבית הספר ולסיים את כיתה ו׳ בהצלחה. בדרך הוא 
מתאהב במורה שלו ומנסה להביס את עורך הדין הנכלולי, שאמור לרשת את הכסף 

אם אלישע ייכשל.

״אלישע היא סדרה שמדברת לצופים בגובה העיניים וגורמת לחצי שעה של צחוק איכותי. 
איך שלא סמתכלים על זה, מדובר בליגה אחרת לגמרי. סדרה מושקעת, עם כתיבה מדויקת 

ועלילה שמצליחה להפתיע. ועמל הכל, קאדר קומיקאים שמזניקים את האיכויות לשחקים.״ 
)ניר וולף, ישראל היום(
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אלישע עונה 5
לצפייה בפרק 1 / פרק 2  * ערוץ הילדים, פרטנר טיוי, סלקום טיוי / יואב גרוס הפקות 

https://www.youtube.com/watch?v=cUS6AgvbQRU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cUS6AgvbQRU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Hah-qS7LDD4
https://www.youtube.com/watch?v=Hah-qS7LDD4


מועמדת בסדרה קומית לילדים ולנוער _ יוצרים:   *  ] דויות  3 מועמ  [
חגית ביליה, ליאור כפיר רפאל _ מפיקות: אורלי אטלס כץ, אסנת סרגה, 

* בימוי: יוגב יפת * שחקן: אבי גרייניק  ענבל לוי, חן משאש 

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

חברות וחברי אקדמיה יקרים
אנו גאים להציג בפניכם את העונה השלישית של הסיטקום ״בית הכלבים״. כבר 

עם השקתה זכתה הסדרה להצלחה אדירה בקרב ילדים, משפחות וכלבלבים, ואף 
נרכשה לאחרונה לשידור בשלל ערוצים מסביב לעולם. בעונה זו מצטרפים אל הכאוס 

הצבעוני ורד פלדמן ויניב ביטון, בעוד הדמויות המוכרות והאהובות נכנסות בשער 
גיל ההתבגרות, עם כל הטוב והרע שבו. 

 זה היה תענוג צרוף עבורנו ליצור סדרה קומית לכל המשפחה, שהיא מניפסט של 
אהבה לאדם ולחברו הטוב ביותר, ובמרכזה משפחה מהסוג שכולנו מכירים: רועשת, 

לא תמיד מתפקדת, לפעמים נושכת, אבל תמיד תמיד אוהבת.

״מצחיקה, טמורפת...וכשמחברים את התסריט עם השחקנים הנהדרים, התוצר הוא פשוט 
)Seret נפלא.״ )אתר

בית הכלבים עונה 3
לצפייה בפרק 1 / פרק 2  *  Nutz Production / ניקלודיאון yes
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https://vimeo.com/user14134286/review/388182199/867fe61ff9
https://vimeo.com/user14134286/review/388182199/867fe61ff9
https://www.youtube.com/watch?v=1Li9R0hTlCE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1Li9R0hTlCE&feature=youtu.be


מועמדת בסדרה קומית לילדים ולנוער _ יוצרים:   *  ] דויות  5 מועמ  [
שירילי דשא, רועי שגב _ מפיקים: עמית סטרטינר, עידית מיסטריאל, 

 * * בימוי: שירילי דשא  * שחקן: יניב ביטון  * שחקנית: רוני הדר  תמי קושניר 
תסריט: שירילי דשא, רועי שגב 

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

בעונה השלישית של הסדרה אנחנו מגלים שחבורת ילדי בית העץ כבר לא ממש 
מבלה במקום. הילדים גדלו, וכעת כל אחד מהם עסוק בענייניו. הם לא מצליחים 

למצוא זמן להיפגש במקום האהוב עליהם ולהיות חבורה כמו שצריך. כך יוצא 
שחבורה חדשה של ילדים צעירים מגלה את בית העץ ו״יורשת״ את מקומם. 

כל פרק עוסק באומץ בנושאים שלא תמיד קל לדבר עליהם עם ילדים, כמו: גירושין, 
מוות, מגדר, אוטיזם, פיטורי הורים, משפחה חדשה ועוד. בסדרה נגלה שדווקא 
ילדים, מסוגלים להתמודד עם הנושאים הללו בצורה מושלמת משלהם. מלווים 

באפרים הפקח )יניב ביטון( ובטלילה שדרנית הרדיו )רוני הדר(, יטפלו הילדים בכל 
נושא ברגישות, בחכמה ובהרבה מאוד הומור.

ילדי בית העץ עונה 3
לצפייה בפרק אופק המפיק /   *  כאן חינוכית / יולי אוגוסט הפקות 

פרק שתי אמהות / פרק סבלנות
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https://www.youtube.com/watch?v=lixrmkEXvZg
https://www.youtube.com/watch?v=v1HW4EgeV1U
https://www.youtube.com/watch?v=FvjOvogQvvQ&t=1s


מועמדת בסדרה קומית לילדים ולנוער _ יוצרים:   *  ] דויות  4 מועמ  [
* בימוי:  * שחקנית: בר מינאלי  נטלי מרכוס, אסף בייזר _ מפיק: יואב גרוס 

* תסריט: נטלי מרכוס, אסף בייזר  נטלי מרכוס 

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

איך באים ילדים לעולם? האם אפשר לפתור את הסכסוך הישראלי פלסטיני? מה 
עושים כשנתקלים בפורנו? ואיך מתמודדים עם חרדות? העונה החדשה של צפוף, 

הסדרה שעוקבת אחרי זוג בסיבוב שני עם ילדים בוגרים שמנסים להפוך למשפחה, 
עונה על כל השאלות החשובות האלו, כמו גם על השאלה הקיומית הגדולה מכולן 

– למה משפחה זה הדבר הכי חשוב למרות שזה הדבר הכי מעצבן בעולם.אנחנו 
מזמינים אתכם לצפות, לצחוק ולהתרגש עם כל חברי משפחת חי־בר.

צפוף עונה 3
לצפייה בפרקים  * HOT זום / יואב גרוס הפקות 
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71853&section=449


בת אל הבתולה
HOT / דורי מדיה דרסט 

לרשימת הקרדיטים ולצפייה בפרקים

בת אל אלפונטה היא בחורה שאפתנית וחרוצה בת 23 שלומדת 
בסמינר למורות, חולמת בסתר ליבה להפוך לזמרת־יוצרת, ועובדת 
ב״עבודה מועדפת״ במלון אשדודי. לבת אל תפיסה לא שגרתית, ויש 
שיגידו מעט נאיבית, לגבי רומנטיקה ואהבה, לאחר שגדלה עם אמה 
שהרתה אותה בטעות בגיל צעיר וסבתה המאמינה בגורל ואמונות 
טפלות, שלא מוכנה שגם בת אל תמצא את עצמה בהריון בלתי צפוי 
ולכן שכנעה אותה מילדות שהיא מוכרחה ״לשמור את עצמה״ עד 
החתונה. כל זה מקובל על מיכאל, בן זוגה האוהב של בת אל. כל 
תוכניות החיים המסודרות של בת אל משתנות ברגע כאשר הגיעה 

לעשות בדיקה שגרתית אצל הגניקולוגית.
 Based of the CBS television series Jane the Virgin, distributed

 by Electus International
.Format Distributed By Electus International

* מפיק:   Jennie Snyder Urman :יוצרת * ] מועמדות 1 [ 
יהונתן פארן 

מטומטמת עונה 3
HOT / דורי מדיה דרסט

לרשימת הקרדיטים ולצפייה בפרקים

החיים של כולם מסתבכים ללא הרף. נבחרת כישלונות הכוללת 
שוטרים, עבריינים ולירז אחד חסר אונים רודפים אחרי גביש סמים 
מקולל ומאשימים את שירי אזוגי בכל צרה שנתקלו בה. לאחר מרדפים, 
מכות, ניסיונות רצח וחטיפות הם משתפים לבסוף פעולה, כאשר מח״ש 
ומשטרת ישראל אחריהם, בניסיון להציל את מה שנותר משאריות 

חייהם ולהרוויח בסוף 6 מיליון יורו שיתחלקו בין כולם.
״מטומטמת חוזרת בעונה שלישית שתופסת באופן מדויק את כל מה 
שהקהל הישראלי צמא אליו — האקשן של הוליווד, אבל עם ההומור 
* ״העונה השלישית   )TVBEE ,והאטיטיוד המקומיים״ )מיכל ישראלי
של מטומטמת חודרת עמוק יותר ללב המאפליה הישראלית, ומציבה 
מראה בפני דור שהלך לאיבוד בענני הסוטול״ )עינת אוליבייר, מעריב(.

חברי אקדמיה יקרים שלום רב,
אנו מזמינים אתכם לצפות בעונה ה־3 והאחרונה של ״מטומטמת״ — 

הסדרה הכי בועטת שהייתה בישראל, ללא גבולות ללא מעצורים.
* מפיק:  * יוצרים: בת חן סבג, שי קפון  ] 2 מועמדויות [ 

* צילום: אורי אקרמן יהונתן פארן 

 ← פרסי הטלוויזיה 2019 
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71814&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71844&section=449


ארץ נהדרת עונה 16
* לרשימת הקרדיטים ולצפייה בפרקים  קשת 

* תכנית סאטירה ומערכונים _ יוצרים: מולי  ] 3 מועמדויות [ 
 * שגב, דוד ליפשיץ, אסף שלמון _ מפיקה: שירי מיכאלי 

תסריט סאטירה ומערכונים: דוד ליפשיץ, אסף שלמון, אסף גפן, 
 * איתי רייכר, אילן שפלר, ערן זרחוביץ׳, שרון טייכר, רשף שי 

איפור: ליאת שיינין

שלוש מערכות בחירות בשנה אחת. שלושה סבבים בקלפי ומו״מ 
קואליציוני מתיש בין לבין. אם לא על הכתיבה, ההפקה, הבימוי, 
האיפור, העיצוב, ההלבשה והמשחק, מגיע לנו השנה פרס מרחמים...

תודה רבה לכם,
שירי מיכאלי, ארץ נהדרת 

גב האומה
* לרשימת הקרדיטים ולצפייה בפרקים  רשת / אלבינו הפקות 

* תכנית סאטירה ומערכונים _ יוצר: ליאור  ] 2 מועמדויות [ 
* תסריט סאטירה ומערכונים:  שליין _ מפיקה: יעל קובי 

ליאור שליין, עמרי עמית, אדר מירום, מתן בלומנבלט, 
שחר סגל, אייל נאור, ניר ממון, מאיה סובול, איל אפטר, 

ליאור סלע, ברק כהן, דרור ויידמן, אוריה קינג

עשר שנים אחרי שעלתה לראשונה לאוויר, תכנית הסאטירה המצליחה 
של ליאור שליין עם אורנה בנאי, עידו רוזנבלום, עינב גלילי, ליאור 
אשכנזי, רותם אבוהב, מאור כהן וגלית חוגי מציגה מדי שבוע ביקורת 
חריפה על מה שקורה במדינה בה אנו חיים. בלי להתפשר ובלי 
להתחנף, ״גב האומה״ ממשיכה להיות סאטירה אמיתית, להילחם 
על ישראל שפויה ומתקדמת, ועושה זאת באופן הכי חכם, מצחיק 

ומעניין שרק אפשר.

הכל תום — תום יער
 * * כל העונה לצפייה   yes / מאי טי וי תקשורת 

לרשימת הקרדיטים
* תכנית סאטירה ומערכונים _ יוצרים: תום  ] 2 מועמדויות [ 

 * יער, דניאל אדר, אבירם בוכריס _ מפיקה: עידית קליגר 
תסריט סאטירה ומערכונים: תום יער, עומר ריבק, משה רוזנטל, 

עידו קציר

תום יער, זוכת פרס האקדמיה 2017 ו־2018 לסדרת הדוקו 
ריאלטי הטובה ביותר, חוזרת עם פרויקט חדש, מפתיע 

ופרוע יותר! 
תום מגיעה עם דמויות חדשות וישנות, ולראשונה משתפת פעולה 
עם הקומיקאים והשחקנים המובילים בישראל: אסי כהן, ליאת הר 
לב, רותם סלע, אליאנה תדהר, רועי כפרי, עדי חבשוש, אבי דנגור, 

גיתית פישר וערוץ הכיבוד.
״שחקני החיזוק הופכים את הסדרה למופתית וכל פרק עומד 

בזכות עצמו עם תסריט מהודק וסיפור אנושי... מדובר בלא 
פחות מפורמט מהפכני. ככה נראית יוצרת שמבינה לאן הרוח 

)mako( נושבת״

← פרסי הטלוויזיה 2019 
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71749&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71748&section=449
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAr10z7QNUYHoD2HMuKkMV8T9fTAa6beH
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71884&section=449


פעם בשבוע עם תם אהרון
* לרשימת הקרדיטים ולצפייה בפרקים  כאן 11 / ארצה הפקות 

* תכנית סאטירה ומערכונים _ יוצר: תם  ] 2 מועמדויות [ 
* תסריט סאטירה  אהרון _ מפיקים: דפנה פרנר, שי אינס 

ומערכונים: תם אהרון, גיא אדלר, אריאל וייסמן, אביב מזרחי, 
דניאל רצ׳קובסקי

בתקופה שבה החדשות כבר לא עושות הגיון, מישהו צריך להיות זה 
שצועק ״המלך הוא שכונה״. ״פעם בשבוע עם תם אהרון״ היא תוכנית 
סאטירה שבועית בהנחיית תם אהרון, המשודרת בערוץ כאן 11. מאז 
שעלתה לאוויר בינואר 2018 )ומשודרת באופן רציף עד היום(, ״פעם 
בשבוע״ לא מפספסת אף נושא, אף שקר, אף ניואנס, מהשלטון עד 
התקשורת, מהצבא עד לקבוצת הוואטסאפ המשפחתית, אין דבר 
שתם וצוות התכנית לא יפרקו לחתיכות, עם כמה שיותר כנות וכמה 

שיותר כיף. בקיצור – תצביעו. כבר שילמתם.

שב״ס
* לרשימת הקרדיטים ולצפייה בפרקים  כאן 11 / שמונה הפקות 

* תכנית סאטירה ומערכונים _ יוצרים: דורון  ] מועמדות 1 [ 
צור, עידו רוזנטל _ מפיקים: דפנה דננברג, אבירם אברהם

חברי אקדמיה יקרים,
לא קל להיות במקומכם. לא משנה במי תבחרו, תמיד יהיה מישהו 
שיפגע. אבל השנה יש תכנית שנותנת לכם להצביע למנשה נוי, לנעמי 
לבוב, לאיתי זבולון, ליניב ביטון, לנועה קולר, ליגאל נאור ולעוד מלא 
כשרונות בהצבעה אחת! כלומר, אתם לא רק מצביעים לתוכנית הכי 
נועזת ומצחיקה שהיתה פה השנה, אתם גם כנראה מצביעים לחבר/ה.

אם עדיין לא השתכנעתם, נציין רק שהיוצרים של שב״ס *לא* הורשעו 
בביצוע פשע חמור בשלוש השנים האחרונות מה שהופך את זה 

לבחירה המוסרית.

מצולמים
* לרשימת הקרדיטים ולצפייה בפרקים  HOT / קודה תקשורת 

* תסריט סאטירה ומערכונים: אורי כץ, שלום  ] מועמדות 1 [ 
מיכאלשווילי, אסי ישראלוף, ציון ברוך, יגאל שפירא, רשף שי, 

נטלי מיכאלשווילי
מצולמים הצליחה במקום בו לא מעט סדרות כשלו, לשלב קומדיה 
עם דרמה. סצנות של צחוק, סאטירה ופרודיה יושבות לצד סצנות 

מרגשות, נוגעות ללב, ומעוררות הזדהות. מצולמים הצליחה 
לשקף קשת רחבה של צבעים בחברה הישראלית, כמעט כל אדם 
שצפה בסדרה מצא דמות להזדהות איתה, להתחבר אליה. הלוק 
הראליסטי, הבימוי המוקפד, הכתיבה השנונה והמשחק המדויק 

גרמו לחוויית צפייה שונה מאוד ממה שהתרגלנו לראות, ויצרו 
סדרה מקורית וייחודית בנוף הטלוויזיוני.
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71826&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71766&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71848&section=449


80 וארבע
* לצפייה בפרק 1 / פרק 4 /  כאן 11 / יולי אוגוסט הפקות 

פרק 6
* מועמדת לתכנית דוקו־ריאליטי _ מפיקים:  ] מועמדות 1 [ 

* יוצרים: על פי  עמית סטרטינר, עידית מיסטריאל, יפית עופרי 
הפורמט ״The old people's home for 4 year olds״ שפותח 

* קרדיטים נוספים על ידי ״CPL Productions״ 

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
* לצפייה בפרק 1 / פרק 2 HOT / אי די די תוכן בע״מ 

* מועמדת לתכנית דוקו־ריאליטי _ מפיקים:  ] מועמדות 1 [ 
* יוצרים: ירון ליכטנשטיין, אליאב  יואב חיון, רז טוכבנד 

* קרדיטים נוספים גולדפריד 

״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

← פרסי הטלוויזיה 2019 

תכנית דוקו־ריאליטי
 ←

ה 
רי

גו
קט

ה
ך 

ש
מ

ה

ק
ני

רז
ר 

ח
ש

 :
ם

לו
צי

ב
ק

ד 
ה

או
 :

ם
לו

צי

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.youtube.com/watch?v=cNBVLSnzxEQ
https://www.youtube.com/watch?v=cNBVLSnzxEQ
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
www.israelfilmacademy.co.il


הבוזגלוס עונה 3
* לצפייה   h7avcfzg65sx :סיסמה * yes / ארצה הפקות 

בפרק 1 / פרק 2 / פרק 3 / 
* מועמדת לתכנית דוקו־ריאליטי _ מפיקים:  ] מועמדות 1 [ 

* יוצרים: סיגל שביט, שי אינס, דפנה  שי אינס, דפנה פרנר 
* קרדיטים נוספים פרנר 

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
* לצפייה בפרקים  קשת / גיל הפקות 

* מועמדת לתכנית דוקו־ריאליטי _  ] 2 מועמדויות [ 
 * * ליהוק: שרית כהן בר שמאי  מפיקה: אסנת שמידט 

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.

יס מן
* לצפייה פרק 1 / פרק 2 / פרק 3 /  yes / קודה תקשורת 

פרק 4 
* מועמדת לתכנית דוקו־ריאליטי _ יוצרים:  ] מועמדות 1 [ 

* קרדיטים נוספים עמי טיר, רם לנדס, טליה ענבר, אורי הלוי 

״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://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71827&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71827&section=449
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.israelfilmacademy.co.il/?item=71827&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71827&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71827&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71827&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71827&section=449
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
https://www.youtube.com/watch?v=gR8Vjqq2dUc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QyU0OmYTdr4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QyU0OmYTdr4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xXmOL0LHhG8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xXmOL0LHhG8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cE4Jija1W2Y&feature=youtu.be
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71760&section=449


הכוכב הבא לאירוויזיון 2020
* לצפייה בפרקים קשת / טדי הפקות 

* תכנית מציאות )ריאליטי( _ מפיקה:  ] 2 מועמדויות [ 
* ליהוק:  ענבל מירום _ יוצרים: שידורי קשת וטדי הפקות 

* קרדיטים נוספים קארין יעקובסון אשמואלי 

 * ״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 

)YNET( .בביקורים 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
* לצפייה בפרקים רשת 

* מועמדת לתכנית מציאות )ריאליטי(  ] 2 מועמדויות [ 
_ מפיק: עידו ברון _ יוצרים: ע״פ פורמט של חברת דיסני. 

 * * ליהוק: מורן מרציאנו  שחר מורד, אלעד ברגיא 
קרדיטים נוספים

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
* לצפייה בפרקים קשת / גיל הפקות 

* מועמדת לתכנית מציאות )ריאליטי( _ מפיק:  ] מועמדות 1 [ 
אלי אוחנה * 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 
* ״נדמה שלא היינו צריכים  שהפכו אותה לכוח טבע״ )ידיעות אחרונות( 
עוד הוכחה לכך 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(.

← פרסי הטלוויזיה 2019 
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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
* לצפייה בפרק 1 / פרק 2  רשת / אנדמול שיין ישראל 
* מועמדת לתכנית מציאות )ריאליטי( _  ] מועמדות 1 [ 

מפיקה: הילה רוסין * 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
* לצפייה בפרקים קשת 

* תכנית מציאות )ריאליטי( _ מפיקים: שי  ] 2 מועמדויות [ 
 * * ליהוק: לירון עינב   TBS :בן סעדון, גלעד מלכין _ יוצרים

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.

הישרדות
* לצפייה בפרק 1 / פרק 2 רשת / אבוט המאירי 

* ליהוק: מורן מרציאנו * קרדיטים נוספים ] מועמדות 1 [ 

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.
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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
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


בלון אדום
כאן 11 – מכאן / קוניקט 100

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

בלון אדום היא תוכנית בידור בהשתתפות מיטב אמני הסטנדאפ 
מהחברה הערבית. במהלך התוכנית הסטנדאפיסטים מתחרים 
במשימות ובקטעי סטנדאפ במטרה אחת – לא להגיע לעונש הסופי.
התוכנית זכתה לחשיפה כבירה בעולם הערבי על החדשנות והתוכן 

שלה וקטעים נבחרים זכו למיליוני צפיות.
השחקן נורמן עיסא מנחה את התוכנית לצד שני עוזריו בתוכנית 

שכולה כיף וצחוקים. 

הסטנדאפיסטים עם רשף לוי
קשת / יואב גרוס הפקות

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

רשף לוי מלווה את הסטנדאפיסטים המובילים בישראל בדרך להופעה.
והם מספרים על מאחורי הקלעים של הקריירה שלהם, בדרך הם 

כותבים ביחד סטאנד אפ אותו הם יציגו בהופעה.

מועדון לילה
קשת

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

לאחר שנתיים של הפסקה, ולמעלה מ־100 תכניות, מועדון לילה, 
תכנית הבידור האהובה של קשת חוזרת לעונה שביעית. גם העונה 
ארז טל ופאנל הקומיקאים הבכירים )ישראל קטורזה, אורי חזקיה, 
אבי נוסבאום ומיה דגן( ייפגשו כדי לדבר על מה שקרה השבוע, 
בבידור, בתרבות, בפוליטיקה, ברשת ועוד. מדי תכנית יגיעו לאולפן 
אורחים חמים, לאירוח, נאמבר מקורי, סימולציות קומיות ועוד. לצד 
פינות מוכרות ואהובות כמו ״מה קרה?״ ו״זה מעצבן״ צפויות פינות 

מצחיקות חדשות, מתיחות ועוד הרבה הפתעות.

 ← פרסי הטלוויזיה 2019 
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71892&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71829&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71892&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71911&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71892&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71816&section=449


קסם אישי – חזי דין
קשת / סברס טי.וי

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

חברי אקדמיה יקרים.
קסם אישי היא לא תכנית קסמים והיא לא מספרת את הסיפור שלי 
כקוסם, הקסמים הם רק אמצעי כדי להוציא מהאורחים המפורסמים 
תגובות קיצוניות ולייצר רגעים טלויזיונים יוצאי דופן שבהם הם 
מתרגשים, צוחקים, צורחים, משתטים ולפעמים אפילו בוכים. וכאן 

טמונה הייחודיות שלה.
זה קורה בביתם הפרטי, ללא איפור, סטיילינג, תאורה מהונדסת או סט 
מתוחכם. וזה בעצם השוס, הרי הדרך היחידה להביא משתתפים להגיב 
כך, היא כמעט תמיד באמצעות ריאלטי שעולה מיליונים, שעשועון 
או טוק שואו. אז אפילו שהיא רחוקה אלפי שנות אור מהפורמטים 
שציינתי )בעיקר במשאבים ובתקציב( קסם אישי עדיין תייצר רגעי 
זהב שלא יירדו באטרקטיביות שלהם מהתכניות המתחרות. מדובר 
במוצר טלויזיוני קטן וחכם בשל כך שהוא מגיש לצופה את הכוכבים 

שלו במצבים יחודיים וכשהכל נעשה בדרך קלילה ולא מתאמצת.
אני מבקש מכם שתבחרו בי ובתכנית שלי ותעזרו לי לעשות היסטוריה 
שבה לראשונה תכנית מז׳אנר הקסמים תזכה ותקבל חותמת, לא רק 

מהצופים, אלא גם מהברנז׳ה המוערכת.
בהצלחה לכולם. חזי דין.
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המרדף
כאן 11 / יולי אוגוסט הפקות

* לצפייה בפרק 1 / פרק 8 קרדיטים נוספים 

ארבעה מתמודדים שלא מכירים אחד את השני, מנסים לנצח את אחד 
משני הצ׳ייסרים, איתי הרמן ומיכל שרון, גאוני הטריוויה שיודעים הכל. 
בכל מרדף המתמודדים מנסים לענות על כמה שיותר שאלות ולצבור 
כמה שיותר כסף. כל תשובה נכונה תקדם אותם למטרה, אבל כל טעות 

תקרב אליהם את הצ׳ייסרים ועלולה להוביל להדחתם מהמשחק. 
בשלב הגמר מתמודדים כל מי ששרדו במשחק ביחד מול הצ׳ייסרים, 

במטרה לצבור יותר תשובות נכונות מהם ולחלוק בכסף שצברו. 
אז מי יכול על הצ׳ייסרים...?

לעוף על המיליון – העונה הרטובה
רשת / יולי אוגוסט הפקות

* לצפייה בפרק 1 / פרק 2 קרדיטים נוספים 

״לעוף על המיליון״ הוא הפורמט הישראלי הנמכר ביותר בעולם. 
שעשועון טריוויה שמשלב משחק קצבי, מותח ורווי ברגעים מפתיעים. 
מתמודד אחד צריך לנצח 10 מתחרים בקרבות טריוויה ראש בראש 
על מנת לזכות במיליון שקלים. מעולם זה לא נראה קל יותר... בעונה 
הרטובה המתמודד המרכזי נעזר בחבר שעומד על גבי במה שניצבת 
מעל בריכה שקופה. המציל רשאי לסייע למתמודד ככל הניתן, אולם 

טעות אחת מצידו והבמה שלו נפתחת...

מונית הכסף
קשת

לקרדיטים נוספים ולצפייה בפרקים

שעשועון טרוויה שמצטלם במונית, עידו רוזנבלום אוסף נוסעים 
ברחוב ונותן להם הזדמנות לזכות בכסף.

 ← פרסי הטלוויזיה 2019 

שעשועון טלוויזיה

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71892&section=449
https://www.youtube.com/watch?v=zj0xKeEDtPY
https://www.youtube.com/watch?v=zj0xKeEDtPY
https://www.youtube.com/watch?v=R4-6AlJY2mI
https://www.youtube.com/watch?v=R4-6AlJY2mI
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71782&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71892&section=449
https://13tv.co.il/item/entertainment/lauf/season-07/episodes/ep02-1058057/
https://13tv.co.il/item/entertainment/lauf/season-07/episodes/ep02-1058057/
https://13tv.co.il/item/entertainment/lauf/season-07/episodes/ep01-1055140/
https://13tv.co.il/item/entertainment/lauf/season-07/episodes/ep01-1055140/
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71781&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71892&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71920&section=449


אופירה וברקוביץ׳
קשת

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

תוכנית האירוח הכי מדוברת של השנתיים האחרונות. בעונתה 
השלישית הפכה לזירה המרכזית אליה מגיעים הפוליטיקאים הבכירים 
וכוכבי הבידור הגדולים לראיונות אישיים ומשמעותיים. סגנונם 
הייחודי של אופירה וברקוביץ׳ בשאלות ישירות, באופן שלא נראה 
בתכניות אחרות, הפך את משבצת השידור של שישי בערב למדורת 

השבט החדשה.

גלית ואילנית
קשת

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

גלית גוטמן ואילנית לוי מגישות תכנית אירוח לכל המשפחה. מדי שישי 
הן מארחות את האנשים שהכי מעניינים אותן ואותנו: פוליטיקאים, 
אנשי תקשורת, שחקנים, מוזיקאים וכוכבי בידור בשיחה אישית על 

זוגיות, משפחה וקריירה.

סבאח אל פול
כאן 11 – מכאן / סי־ג׳ניק

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

מגזין בוקר שבועי – התכנית מתמקדת במספר עוגנים משמעותיים 
בהם 3 פאנלים באורך 25–30 דקות המסכמים את אירועי השבוע 
בתחומים שונים, כמו כן מתארחים באולפן מומחים בתחומים שונים 
כמו לייף סטייל, בריאות, תרבות הפנאי, חינוך, עולם הילד, צרכנות 
נבונה, פוריות, העצמה אישית, אלימות במשפחה ובבתי ספר, תזונה 

נכונה, קוסמטיקה ועוד. בשילוב כתבות ופינות שלמות מהשטח.

שי בשידור
רשת

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

תוכנית אירוח קומית המשודרת בערב שישי. שי שטרן מארח באולפן 
את אנשי השבוע ממגוון תחומים, ויוצא לצלם כתבות צבע במקומות 

בהם התרחשו האירועים החשובים במהלך השבוע.

 ← פרסי הטלוויזיה 2019 

תכנית אירוח

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71892&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71762&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71892&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71822&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71892&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71866&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71892&section=449
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בין השמשות
כאן 11 / תכנים

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

״תודה שהחזרתם לנו את ארון הספרים היהודי״ זו התגובה הנפוצה 
שמתקבלת אצלנו במערכת, זה גם תוכן דבריהם של צעירים ומבוגרים 
שפוגשים את אלבוים ברחוב ומתרגשים לספר לו שספר הספרים של 

העם היהודי לא שייך רק לחלק מסוים בחברה. 
״בין השמשות״ היא השעה המסוימת בשבוע בין שישי לשבת, בה 
נכנסת הרוח המיוחדת שאצל כל אחד מאיתנו מתבטאת באופן שונה. 
בין השמשות הוא גם קו תפר של התלבטות, בין מזרח ומערב, בין 
דת לחילון, בין עברית של קודש לשפה של חול. בצוהר הטלוויזיוני 
הנדיר הזה כל צופה מתחבר לנקודה היהודית והישראלית שלו, ללא 
הבדלי דת גזע ומגדר. יש אותו רק בשידור הציבורי וכל כך חשוב 

שהוא ימשיך.

חדר 101
כאן 11 / אולפני הרצליה

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

עונה חדשה לפורמט המצליח ״חדר 101״ בהנחיית עינב גלילי. תכנית 
ראיונות משעשעת שבה המרואיין מתבקש להפטר מהדברים שהוא 
הכי שונא בחייו. תכנית הראיונות החכמה והמשעשעת עברה לכאן 
11. לכבוד המעבר התכנית עברה מתיחת פנים: תפאורה חדשה 
ומושקעת, מרואיינים מפתיעים ומגוונים: מצדי צרפתי ועד דינה 
סנדרסון, ממוקי עד ציפי פינס ומיהודה גליק ועד ציון ברוך, כל אחד 
מהם יזרוק את הדברים השנואים עליו לחדר 101. בעקבות המעבר 
לפריים טיים נצליח להשליך לחדר 101 חפצים ונושאים שעד היום 

נמנענו מלדבר עליהם, מה שמבטיח עונה פרובוקטיבית.

פגישה עם רוני קובן
כאן 11 / ארצה הפקות

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

תוכנית הראיונות ׳פגישה עם רוני קובן׳, זוכת פרס האקדמיה בשנתיים 
האחרונות אירחה בעונה הנוכחית, השלישית שלה, אנשים שלא 
חוששים להיות בקו האש של הציבוריות הישראלית ולשלם על כך 
מחיר אישי ומקצועי. גיא רולניק, אברי גלעד, אושרת קוטלר, סיוון 
רהב מאיר ואחרים הגיעו לתוכנית כדי לערוך חשבון נפש מול קובן. 
ניסינו להמשיך את הקו של העונות הקודמות – ראיון דוקומנטרי, 
בתנועה, שבו האורח מסתובב בין תחנות חייו, במטרה להגיע לרגע 
אחד של אמת שבו הפסאדה, המסיכה, נסדקת והצופה מקבל הצצה 
אמיתית לנפשו של המרואיין. מקווים שהצלחנו, נשמח אם תצביעו 

לנו, נתראה בעונה הבאה.
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גאולה ולונדון
כאן 11 / קסטינה תקשורת

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

״גאולה ולונדון״ הוא מגזין תרבות יומי בהנחיית גאולה אבן וירון לונדון, 
שסיים את עונתו הראשונה בפברואר. מצויידת בסקרנות ותשוקה, 
התוכנית מציעה קריאה של היומיומי דרך משקפיים תרבותיים: 
מחלוקות פוליטיות, מהלכים כלכליים, מחקרים פורצי דרך, טלטלות 
גלובליות וכותרות מהדהדות ננטעים בהקשר תרבותי רחב. התוכנית 
נוברת בספרות, הגות, קולנוע, תיאטרון, טלוויזיה, שירה ואמנות 
כדי לספק לצופה תמונת מצב נאמנה של המעניין והחשוב בשדות 

האלה, בישראל ובעולם.

היק אלסהר
כאן 11 – מכאן / סי-ג׳ניק

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

״היק אל סהר״ מבוססת על ז׳אנרי שירה ותרבות פולקלורים שמייחדים 
את ארצות המזרח התיכון. התכנית היא תכנית תרבות המארחת 
זמרים / משוררים שיפגינו את יכולת האילתור שלהם בשירה בפני 
קהל חי במקום. התכנית מוקלטת במבצר ארכטיקטוני ייחודי, 
באווירה אוריינטאלית שמחה, שמביאה הווי נוסטלגי של ימי החגיגות 
הפולקלוריות של פעם בלבנון, סוריה, ירדן ובכלל במזרח התיכון. 
התכנית עשירה במוסיקה ובשיח קליל סביב סיפורים טובים מחיי 

היום יום, התרבות, האומנות, הבילויים ועוד.

סוכן תרבות
כאן 11 / קסטינה תקשורת

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

גם בשנתה השנייה בכאן 11, המשיכה ״סוכן תרבות״ להביא למסך 
את עולם התרבות הישראלי על כל גווניו וגילאיו – מ״אבות המזון״ 
)אלי עמיר, דויד גרוסמן(, דרך מיטב היוצרים העכשוויים )אתגר קרת, 
אשכול נבו( ועד לבולטים שבדור הבא )ג׳וי ריגר, אביגיל קובארי(. 
בזכות אישיותו וכישוריו של קובי מידן, הפכה התוכנית לבמה מרכזית 
להצגת העשייה התרבותית בטלוויזיה, ולחוליה המחברת בטבעיות בין 
הגבוה הנמוך ובין המרכז והשוליים – מאלתרמן ל״נוכלות״, מרבקה 

זהר לנדב לפיד, מנורית זרחי ללירון עמרם.
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הצינור עם גיא לרר
רשת / מגי וילנסקי מדיה

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

אלו הגורמים שממש ממש יתבאסו אם תחליטו להעניק לנו את פרס 
האקדמיה: הרב ברלנד שכבר לא מחלק מנטוסים בזכות התחקיר 
שלנו, שלום דומרני שצפה בסרטון הנדיר שלו מנהל את הכספים של 
הרב וכבר לא חבר שלנו; חברות הקנאביס הגדולות שאנחנו קצת 
מפריעים להן להמשיך לעשוק את החולים. בנק הפועלים שאלמלא 
התחקיר שלנו היה ממשיך להעלים כסף של אזרחים בכספומטים 
ובטח לא היה מקבל קנס של מיליון וחצי שקל מהמפקח על הבנקים.
כמה שוטרי משטרת ישראל שלא אוהבים שמצלמים אותם בחניות 
נכים או פושטים על בתים של אזרחים בגלל ג׳וינט. יגאל עמיר שהפנים 
האמיתיות של מפלגתו נחשפו אצלנו בתכנית. תשעה)!( אנשים 
שמנהלים נגדנו תביעות דיבה/השתקה ביניהם בן אופק מחברת 
איקיוטק ששלחה דרישות תשלום מפוברקות לעשרות אלפי ישראלים 
ותבע אותנו ע״ס שלושה מיליון שקל. רוצים לעשות להם טוב? הצביעו 

לתכנית אחרת!

חי בלילה
קשת

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

חי בלילה עם נדב בורנשטיין – תוכנית הלייט נייט הנצפית בישראל. 
נדב בורנשטיין מסכם את היום עם הסיפורים המרכזיים מאתרי 

החדשות והרשתות החברתיות והחשיפות של מערכת התוכנית.

מהצד השני עם גיא זהר
כאן 11 / ג.ג זהר בע״מ

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

ערב ערב ובמשך 8 דקות דחוסות, ״מהצד השני״ מבקשת לחשוף 
את הפער בין המציאות לבין איך שהיא משתקפת בתקשורת. בשנה 
הראשונה להיווסדה הצליחה התכנית לבנות עצמה כמקום אליו הצופה 
יכול ללכת כאשר הוא רוצה בוררות חסרת פניות באשר לאירועי השעה. 
כמו כן התכנית היא כרגע תכנית ה־FACT CHECKING היחידה – ולכן 
המובילה – בארץ, והצליחה לחשוף שלל פייקים טעויות ושגיאות 
שהתגלגלו על ידי פוליטיקאים, עיתונאים, שעשועונים – ואפילו על 

ידי עצמה.
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נקסט
קשת

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

תכנית לילה בהגשת דרור גלוברמן על כל מה שחדש ומשפיע על 
החיים שלנו בטכנולוגיה, בבריאות, בחינוך, בכלכלה, ובכל תחום בחיים.

ערב טוב עם גיא פינס
קשת / פינס גלעדי תקשורת

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

חדשות הבידור הנצפות והותיקות ביותר בישראל.
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המהדורה המרכזית
חדשות 13

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

המהדורה המרכזית בחדשות 13 מצליחה באופן קבוע להשפיע על 
סדר היום החדשותי הישראלי בשורה ארוכה של חשיפות ותחקירים. 
בשנה האחרונה נחשפו בין היתר פרשת הצוללות, שיחות קרא-

נתניהו ועוד.

חדשות הערב
כאן 11

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

מהדורת החדשות המעמיקה בישראל. מדי ערב ב-20:00, דוריה למפל 
ונבחרת הכתבים והפרשנים של כאן 11 מביאים לכם את החדשות 
החשובות והמעניינות של היום, יחד עם תחקירים מיוחדים, סדרות 
כתבות מגזיניות והמוספים ״הזמן הירוק״ בנושא איכות הסביבה של 
יפעת גליק; ״בשביל הכסף״ של שאול אמסטרדמסקי; ״קול איסראיל״, 
העוסק בערביי ישראל; ו״גלובלי״ של דסק החוץ בראשות מואב 
ורדי. בחדשות הערב נחשפו לאחרונה בין השאר פרשת הלעג של 
שוטרי תחנת קרית מלאכי לעצור ממוצא אתיופי, אירוע שבעקבותיו 
הועבר מפקד התחנה מתפקידו; תיעוד רגעיו האחרונים של יעקב 
אבו אלקיעאן בזמן פינוי אום אל חיראן; והנהר הסודי שנוצר באזור 
ים המלח. על כתבי ופרשני חדשות הערב נמנים גם ירון דקל, רועי 
שרון, מוטי גילת, תמר אלמוג, גילי כהן, רועי ינובסקי, אוריה אלקיים, 

מיכאל שמש ועוד.

שישי עם אילה חסון
חדשות 13

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

״שישי עם אילה חסון״, אילה חסון וצוות הכתבים והפרשנים של 
חדשות 13 מביאים כותרות חדשותיות בלעדיות ותחקירים וכתבות 

תיעודיות שהובילו לשיח ציבורי, חברתי משמעותי. בין הכתבות:
1. תעלומת רצח של נאוה אלימלך, כתבה שהביאה מידע חדש וראיון 
עם החשוד המרכזי נהג האוטובוס שנהג לפקוד את הקבר של נאוה 
אלימלך על פי חשד המשטרה. 2. רצח תהילה נגר שליווינו מתחילתו 
דרך הכשלים עד להכרעת הדין הדרמטית. 3. מיקה לויט חיילת בודדה 
שהגיעה לשרת בישראל, הצטיינה בכל הדרך שלה עד שהחליטה 

לשים קץ לחייה. טרגדיה שבעקבותיה שונו נהלים בצה״ל.
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היום שהיה עם טל ברמן
חדשות 13

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

היום שהיה עם טל ברמן: מהדורת מסכמת בענייני היום בקצב אחר, 
עם הסיפורים הכי מעניינים שמאחורי הכותרות. טל ברמן מסכם 
ביחד עם כתבי ופרשני חדשות 13 את כל חדשות היום שהיה, בשפה 
חדשותית מעט שונה, עם דגשים אחרים מאלה שליוו את תכניות 

החדשות והאקטואליה לאורך היום.

העולם היום
כאן 11

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

יומן חדשות החוץ היומי של כאן 11 עם ראש דסק החוץ, מואב ורדי. 
התוכנית הכי אינטליגנטית על המסך שלכם מנתחת את האירועים 
המשמעותיים ביותר ברחבי העולם יחד עם מומחים ופרשנים, בשיחות 
מעמיקות ובכתבות מאירות עיניים. ממצב הקורונה ועד לפריימריז 
הדמוקרטיים, מדונלד טראמפ ועד לולדימיר פוטין, מהשריפות 

באוסטרליה ועד לקרחונים הנמסים בקטבים.
״כאן 11 משדרים את ׳העולם היום׳, מוסף יומי מקיף של חדשות חוץ 
בהובלתו העניינית והידענית של מואב ורדי, שמפעיל מספר כתבים 
ברחבי הגלובוס ויודע לדלות מתוך החומרים הויזואליים שלל סיפורים 

חשובים וביזאריים כאחד״ )אריאנה מלמד, הארץ(

לפני החדשות עם אודי סגל
רשת / מגי וילנסקי מדיה

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

תכנית אקטואליה יומית בהגשתו של אודי סגל, המסקרת את כל מה 
שקורה בפוליטיקה ובחדשות.

שווה כסף עם שרון גל
רשת / מגי וילנסקי מדיה

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

שווה כסף עם שרון גל, תכנית אקטואליה יומית באוריינטציה כלכלית – 
מה שווה לקנות? איפה כדאי להשקיע? ומה צריך לעשות כדי להרוויח?
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האזרח גואטה
כאן 11 / טושוט סרטים

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

האזרח גואטה הוא פורמט דוקו־אקטיביסטי מקורי שאותו מוביל 
חבר הכנסת לשעבר יגאל גואטה. בכל פרק בסדרה הוא יוצא לטפל 
בעוולות ועיוותים אשר פוגעים בציבור הרחב. במסעו נחשף גואטה 
להיקף הבעיה, פוגש את הקרבנות שסובלים ממנה ופונה אל האנשים 
שבכוחם לשנות את המצב – פוליטיקאים, פקידי ממשלה ואנשי 
הסקטור הפרטי – מהדרג הישיר שפועל בשטח ועד למקבלי ההחלטות 

ובעלי ההון שנהנים מהמצב ואינם מעוניינים בשינוי.

המקור
רשת

לקרדיטים נוספים ולצפייה בפרקים

תוכנית התחקירים ״המקור״ בהגשת העיתונאי רביב דרוקר מתמקדת 
בפרסום חשיפות ותחקירים מעמיקים, בעיקר על אודות מקבלי 
ההחלטות והגורמים המשפיעים על חיינו. התכנית רואה ייעודה 
בחשיפת שחיתות, שחזור הליכי קבלת החלטות רגישים ושרטוט 
דמותם של אישים, שעומדים במרכז הציבוריות הישראלית. במרוצת 
עשר שנותיה התפרסמה בה שורת תחקירים שזכו להד ציבורי נרחב, 
ובהם פרשת הצוללות וכלי השייט, תחקיר ״ביבי טורס״ בעניין מימון 
נסיעותיו של בנימין נתניהו, חשיפת הקלטות שיחות נתניהו–מוזס 

שעומדות במוקד תיק 2000.

המתחזים
קשת / קסטינה תקשורת

לקרדיטים נוספים ולצפייה בפרקים

הם כריזמטיים, מתוחכמים וערמומיים. יש להם כישרון משחק אבל 
אין להם מצפון. הם הצליחו להפיל ברשת עשרות נשים וגברים, והיו 
ממשיכים בשלהם אלמלא הלכו צעד אחד רחוק מדי והתחזו בפני האדם 
הלא נכון. ״המתחזים״ בהובלת חיים אתגר היא תכנית דוקומנטרית 
אקטיביסטית שבכל פרק מתעדת מרדף אחרי מתחזה אחר. יחד עם 
הנפגעים יוצא אתגר לתחקיר בעקבות המתחזה עד לעימות. שמונה 
פרקים שודרו ב־2019 בהם סיפורו של המחזיר בתשובה שהתחזה 
לרווק חילוני, המיליונר המדומה שעבד על אילנה אביטל ו״מקימי 

אינדיג״ שהפילה בפח את שרון גל ואריק סיני.

 ← פרסי הטלוויזיה 2019 
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זמן אמת
כאן 11 / סלוצקי אפיקי תקשורת ודנה כהן הפקות

לקרדיטים נוספים ולצפייה בפרקים

זמן אמת הינה תכנית תחקירים דוקומנטרית המשודרת זו העונה 
השלישית, בתאגיד השידור כאן 11. את התכנית, שנחשבת לתכנית 
הדגל של הערוץ, מגיש אסף ליברמן ועורכת טלי בן עובדיה. התכנית 
עלתה לאוויר ביום השידורים הראשון של כאן 11 ומאז זכתה לביקורות 
אוהדות וצוינה כמתחרה ראויה ל״עובדה״. כבר בעונת השידור 
הראשונה זקפה התכנית לזכותה הישג נדיר כשחשפה ממצאים 
שהביאו לשחרורו של אסיר עולם מהכלא ולזיכויו מרצח בתחקיר 
״הודאה תחת השפעה״. גם במהלך העונות שלאחר מכן המשיכה 

זמן אמת להביא אל המסך סיפורים מרתקים מכל קשת הנושאים.

עובדה
קשת / עובדה א.ד.

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

העונה ה־25 של ״עובדה״, תכנית התחקירים המובילה בישראל 
עם אילנה דיין היתה עשירה בחשיפות בלעדיות, גילויים מפתיעים 
והישגים עיתונאיים. החל בראיון הפותח עם א״ק, שהוחשדה ברצח 
תאיר ראדה, דרך החשיפה על לכידתו של השר לשעבר גונן שגב 
שמואשם בריגול לטובת איראן; הפרסום הבלעדי של הקלטות חקירת 
נערי הגבעות שהואשמו ברצח בדומא; התחקיר על הפללת השווא 
של צעיר ממזרח ירושלים בניסיון פיגוע – תחקיר שהוביל לסגירת 
התיק נגדו; והסרט על הסתבכות השייטת בלב סוריה. העונה נחתמה 

בתחקיר חובק עולם על חברת הריגול הישראלית בלאק קיוב.
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אולפן ליגת האלופות
ערוץ הספורט 

אולפן ליגת האלופות בהגשת מודי בר און מעניק לליגת הכדורגל 
הטובה בעולם את המעטפת הטלוויזיונית הראויה לה, כלומר, חגיגה! 
האולפן כולל את כל הדיווחים והפרשנויות בשילוב של תרבות והומור. 
חברי הפאנל מכינים אותנו לקראת משחקי הערב של ליגת האלופות 
ובסיום המשחקים מסכמים את המשחקים עם תקצירים ופרשנויות.

לרשימת הקרדיטים ולצפייה

חדשות הספורט
ערוץ הספורט

יש מהדורה אחת שמאחדת את כל אוהדי הספורט בישראל. כל ערב 
בשעה 19:00 בהנחיית מאיה רונן, טליה סלנט ורותם ישראל ובשעה 
23:00 בהנחיית אלי אילדיס ומירי נבו. כל התקצירים, החדשות, 
הראיונות והסיפורים הבלעדיים שמרכיבים את הספורט בארץ ובעולם, 
מרוכזים בתכנית אחת, שמשלבת מקצועיות ואהבה למשחק. חדשות 
הספורט נמצאת בכל זירה הקשורה לספורט, במישירין או בעקיפין, 

במגרש או מחוצה לו, ומשפיעה על הספורט בישראל.
לרשימת הקרדיטים ולצפייה

חמישיות
ערוץ הספורט

מגזין כדורסל שבועי בהנחיית עידו גור, שי האוזמן וגור שלף. חמישיות 
הופכת את הכדורסל למשחק פשוט. התכנית מכדררת בין ליגת העל, 
היורוליג, וה־NBA ומקימה מהספסל את אנשי הכדורסל לראיונות 

וכתבות צבע.
לרשימת הקרדיטים ולצפייה

יציע העיתונות
ערוץ הספורט 

התכנית שקובעת את סדר היום של הספורט בישראל עם ארי שמאי, 
אלי סהר ומיטב העיתונאים מהתקשורת המקומית. מנחה: טליה סלנט. 
בדומה לרחוב הישראלי, הפאנל של יציע העיתונות הוא יצרי, נועז, 
נוקט עמדה וגם יודע לצחוק על עצמו כשצריך. התכנית מתבססת על 
קטעי דיון קצרים סביב הנושאים הבוערים של עולם הספורט וגולשת 

גם לויכוחים שמעסיקים את החברה הישראלית בכלל.
לרשימת הקרדיטים ולצפייה

 ← פרסי הטלוויזיה 2019 
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נבחרת ישראל במוקדמות יורו 2020
כאן 11

שיתוף הפעולה הפורה בין כאן 11 לבין חברת מזמור הפקות, שהחל 
בשידורי המונדיאל, ממשיך עם הפקת השידורים של משחקי נבחרת 
ישראל במוקדמות יורו 2020. 10 שידורים חיים בעלי מערך הפקה 
מורכב הכולל אנשי תוכן, הגשה, פרשנות ושידור ממגרשים בארץ 
ובחו״ל, בנוסף לעשרות אנשי צוות טכני. צילום המשחקים בשתי 
ניידות שידור במקביל, לארץ ולחו״ל, על פי דרישות אופ״א וכתבות 
שטח וכתבות צבע. כל אלה מרוכזים ומופצים ע״י צוות מגישים 

ופרשנים בכירים, מאולפן החברה בתל אביב.
לרשימת הקרדיטים ולצפייה
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גלילאו
כאן חינוכית / אולפני הרצליה

לקרדיטים נוספים ולצפייה בפרקים

״גלילאו״, התוכנית שהוכיחה שלדעת, לחקור וללמוד זה גם משהו 
מגניב ומרתק, חוזרת לעונתה התשיעית )!( ועם 60 פרקים חדשים 
ומרתקים. ״גלילאו״ בהנחיית הילה קורח היא מזמן לא סתם עוד 
תוכנית טלוויזיה אלא נס טלוויזיוני קטן ואינטליגנטי שזוכה למיליוני 

צפיות ביוטיוב ולגדודי מעריצים מכל הגילאים.

להציל את חיות הבר
כאן חינוכית / שולה ודנה הפקות

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

חברי אקדמיה יקרים, בחודשים בהם צילמנו בבית החולים לחיות בר, 
המתנו לביצת נשר שתבקע, לטיגריס שישוב ללכת, ולינשוף שנוצותיו 
יתאוששו. כעת אנחנו שמחים להציג את הסדרה שלנו ומקווים שתתנו 
לה את קולכם. סדרה תיעודית שמביאה את הטבע הישראלי אל המסך 
בבית. בקלילות, בהומור, ולעתים גם במתח ובחשש, אנו מזכירים 

לילדים ולהוריהם שלתת מקום לחיות הבר זוהי חובתנו כבני אדם.
 ״מפגש מוצלח בין נשיונל ג׳אוגרפיק ל־ER... סדרה חינוכית, חמה, 
משעשעת במידה נכונה וכיף לצפות בה״ )משה גלעד, גלריה הארץ(
 ״פרקים קצרים ומושחזים, בלי נצנצים ודרמה מוגזמת הם כובשים 

את הלב״ )חן ארצי סרור, ידיעות אחרונות(

רק בהצבעה
כאן חינוכית / אולפני הרצליה

לקרדיטים נוספים ולצפייה בפרקים

תכנית חדשה בהגשת לוסי אהריש. לכולנו יש דעה על ילדים בגיל 
ההתבגרות – מה הם אוהבים, מה הם שונאים, ואיך הם תופסים 
את העולם, אבל מתי בפעם האחרונה שאלנו את המתבגרים עצמם 
מהי דעתם? ״רק בהצבעה״ היא תכנית שנותנת הזדמנות לילדים 
ונוער להחליט בעצמם מה הם חושבים על שורה של שאלות בוערות 
הרלוונטיות לחיי היום יום שלהם, ולקוחות מעולמם התרבותי והחברתי. 
בכל תכנית נביא תוצאות של ארבעה סקרים שערכנו דרך חברת סקרים 
מקצועית, נחשוף את תוצאות הסקרים ונערוך דיונים וראיונות על 

תוצאותיהם עם אורחים וילדים.

 ← פרסי הטלוויזיה 2019 
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אבודים בריבוע
כאן חינוכית / אולפני הרצליה

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

מהאנשים שחושבים שפיזיקה יכולה גם להצחיק גם לעניין ובעיקר 
לא להפחיד, מגיעה: ״אבודים בריבוע״ תכנית מערכונים מוטרפת 
העוסקת בפיזיקה. בעזרת גלריית דמויות לא שגרתיות, פרודיות על 
סרטים אהובים- הארי פוטר, הנוקמים, מלחמת הכוכבים ועוד. בעזרת 
טכניקת מסך ירוק יוצרת התוכנית עולמות קסומים ומוזרים החושפים 
מושגים בסיסיים וחוקים בפיזיקה ותשובות לשאלות מטרידות.

השחקנים הראשיים: יובל סגל ונעמי לבוב. עוד הגיעו להצחיק: אילן 
רוזנפלד, ערן מור, אלי גורנשטיין ויניב פולישוק.

הקומה האחרונה
HOT yes טין ניק / שמיים תוכן והפקות

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

חבורה של 5 צעירים משתלטים על דירת פנטהאוז חלומית עם בריכה 
במטרה להעביר בה קיץ שלם של שידורים פרועים ללא השגחת הורים. 
לדירה מגיעים אורחים מכל הסוגים: סלבס ואמנים לצד אורחים לא 
קונבציונאליים. בין האורחים והראיונות הצופים נחשפים לעולם התוכן 
האמיתי של המנחים והדינמיקה ביניהם. התכנית נעה בין קטעים 
מתוסרטים שמתכתבים עם תרבות הממים והפופ לבין אירוחים בלתי 
צפויים שמותחים את הגבולות, מוציאים את המשתתפים מאיזור 

הנוחות ומייצרים הרבה רגעי צחוק.

השופטת ליטל
כאן חינוכית / אולפני הרצליה

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

בימים שבהם מערכת המשפט נמצאת בכותרות, ראוי שיוקם בית 
משפט חדש, כזה שיכניס קצת צדק לחיי הילדים: ליטל שוורץ היא 
ה״שופטת ליטל״ והיא עומדת בראש בית משפט בו המקרים אמיתיים 
אבל עורכי הדין הם סטנדאפיסטים. ילדה שאמא שלה עושה בושות, 
ילד שלא מרשים לו לבשל כי הוא מלכלך את המטבח, ילדה שהבנים 
לא משתפים אותה בכדורגל ועוד...הדיון בבית המשפט מתנהל 
בעזרת ״עורכי דין״ שטוענים את טענותיהם בעזרת סטנד-אפ ובעזרת 
הפעלות משעשעות. ומעל כולם, מנצחת על האירוע ותורמת מניסיון 

חייה: השופטת ליטל.

 ← פרסי הטלוויזיה 2019 
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משחקי המוח
כאן חינוכית / אולפני הרצליה

לקרדיטים נוספים ולצפייה בפרקים

שעשועון חדש שגם מלמד איך להשתמש במוח, בהנחיית מירב פלדמן 
והצ׳ייסר איתי הרמן. בכל תכנית של ״משחקי המוח״ מתחרים שלושה 
ילדים בשעשועון טריוויה, כשרק אחד מהם יעלה לגמר ויוכל לזכות 
בפרס. בכל פרק נושא השעשועון הוא אחר: מיתולוגיה, ספרי ילדים, 
שירי ״כוורת״ וכו. ״הצ׳ייסר״ מלווה את הילדים לקראת השעשועון 

מייעץ להם, וגם מסביר לצופים כיצד אפשר לשפר את יכולותיהם.

נינג׳ה ישראל ילדים
ערוץ הילדים, פרטנר טיוי, סלקום טיוי / נגה תקשורת

לקרדיטים נוספים ולצפייה בפרקים

תחזיקו חזק! טירוף הנינג׳ה מגיע לערוץ הילדים. בפעם הראשונה 
בעולם מתמודדות ומתמודדים בגילאי 12–15 יתנסו במסלול הנינג׳ה 
שאיתגר מתמודדים בוגרים מסביב לעולם. מכשולים מטורפים, 
מתמודדים מפתיעים והבאזר המוכר מחכים לכם בעונה שהולכת עד 

הקצה! בהנחיית: אליאנה תדהר, קווין רובין ועודד פז.
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אני גדול
 Nutz Productions / ניק ג׳וניור yes

לרשימת הקרדיטים ולצפייה בפרקים

כשאבא או אמא הולכים לעבודה, לאן הם הולכים? 
אני גדול היא סדרה דוקומנטרית החושפת מגוון של מקצועות: כאלה 
עם אלמנט של הצלה )כבאי(, כאלה שיש בהם תהליכים מסקרנים 

)שוקולטייר( וכאלה החושפים עולמות נסתרים )צוללן(.
הילדים בסדרה מצטרפים לשגרת העבודה של הוריהם, ודרך כך 
מתוודעים לעולם פחות מוכר ונחשפים לערכים של השקעה, אכפתיות, 
רצינות ותרומה לסביבה. כשאפשר הילדים מצטרפים למאמץ, או 
רק צופים מהצד כשאי אפשר ממש לגעת. אבל הם תמיד שמחים 
להיחשף לשגרת חייהם של הוריהם בעבודה, ודרך כך ולהתמלא 

גאווה ולקבל השראה.
מפיקות: אורלי אטלס כץ, עירית זוטא, בר לוי

הפלנטונים
כאן חינוכית / סומיוקו הפקות, פיצ׳יפוי הפקות אנימציה

לצפייה בפרק ״ערסל״ / פרק ״גרגיר חול המזל״

שמחים להציג את העונה השניה של סדרת האנימציה ״הפלנטונים״ 
בהפקת סומיוקו המשודרת ב״כאן חינוכית״ כמועמדת בקטגוריית 

״סדרה לגיל הרך״.
״הפלנטונים״ היא סדרת אנימציה מוסיקלית לילדים העוסקת בארבעה 
עולמות שונים שבהם מגוון רחב של יצורים: תלולית הגעש, אוקיינוס 
השלולית, גינת הג׳ונגל, וארמון החול. כל עולם שונה מאד ממשנהו, כל 
יצור שונה מאד מחברו, אבל מאחר והם מחוברים באותה פלנטה, יש 
להם הרבה עניינים משותפים. הסדרה עוסקת ביחסי שכנות וחברות, 

עזרה הדדית, מנהיגות, ופתרון בעיות. 
* מפיקים: אודי סגל, עמית  יוצרים: אלון רותם, שני האריס 

גיטלזון, שלומית ארביב, נועה בן יצחק, הילה מראד

מסיבת יצירה החדר שלי
Nutz Productions / ניק ג׳וניור HOT

לרשימת הקרדיטים ולצפייה בפרקים

מסיבת יצירה, שנמכרה לאחרונה לרימייק על ידי רשת ה־BBC, היא 
סדרת DIY לילדים שחרגה זה מכבר מגבולות המסך והפכה לתופעת 
תרבות. המנחות שי-יה ומור )אליהן חברו העונה הילדות שירה וגלי( 
מביאות עמן אל המסך רוח של יוזמה, יצירתיות ומקוריות, לצד 
תועפות של הומור ושמחת חיים. היצירה שלהן מעודדת ערכים של 
שיתוף פעולה ועבודת צוות, כמו גם אלטרנטיבה אקולוגית וחסכנית 

לדפוסי הצריכה הישנים שלנו. 
״שי־יה ומור, בנות תשע וחצי ועשר וחצי, גיבורות תרבות בהתהוות. 
אלה המנחות העושות במלאכה, רהוטות להפליא ומתוקות כקערת 
שוקולד מלאה בקצפת שהותזה ממכל ותותים...״ )אריאנה מלמד, הארץ(

* מפיקות: אורלי אטלס כץ,  יוצרים: רועי שלם, בונית בן עמי 
עירית זוטא, בר לוי
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צוות הצלה 4
 Nutz Productions / ניק ג׳וניור HOT

לרשימת הקרדיטים ולצפייה בפרקים

כמו תמיד אצלנו, הילדים הם במרכז ומובילים בראש: צוות משולב 
של שוטרים, לוחמי אש ופרמדיקים, פועל לפתירת פשעים ״חמורים״ 
ומפגעים בגן המשחקים. ערוץ ניק ג׳וניור יצר סדרה לגיל הרך עם צוות 
שחקנים ושחקניות בגילאי 7-8, שמציל שוב ושוב את היום בסדרת 

הלהיט שמדברת אל הילדים בגובה העיניים, מחבקת ומעצימה.
״....השחקנית מיכל ינאי והשחקן )הילדותי להפליא( תומר שרון עושים 
כולם עבודה נהדרת, אין ספק כמה מחשבה וכמה עבודה יש מאחורי 
כל פרק.... הכימיה בין השחקנים הצעירים והמבוגרים עובדת נהדר 
כבר 4 עונות עד כה, והשחקנים הצעירים בפני עצמם עושים עבודה 

)Teensights ,ממש טובה במיוחד״ )עומר אוקון
* מפיקות: אורלי אטלס כץ, עירית  יוצרים: ענת מנסור, קובי פז 

זוטא, עירית זיכלינסקי
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דרעקולה
* מפיקים: אביב בן שלוש,  * בימוי: מארק גריי  יוצר: ניתאי גת 

רועי ציוני, אורי בורג 
לצפייה בפרקים

אז... כן. מנסים להמשיך. יאללה, ננסה.
קודם כול, רצינו להודות לכל אחת ואחד מכם שצפה בסדרה, הצביע 

והביאנו עד הלום. אז תודה.
בימים אלה, צפייה חוזרת בסדרה עשויה לגרום לכם לנהל את המונולוג 

הפנימי הבא:
״אני לא מבין את הקטע שהערפד עומד ומחכה בתור במד"א לקבל 
מנת דם. הוא גם לא שומר שני מטרים, וגם מסתכן בהגעה למקום מועד 
לחולים. למה הוא לא עושה משלוח? רגע, הוא בכלל יכול להידבק? 
ערפדים יכולים להידבק? זה התחיל מעטלף, לא? מה ההבדל בין עטלף 
וערפד? זו אותה משפחה? או שזה כמו התפתחות של פוקימונים? 
וואו, זוכר שאנשים הסתובבו בכל מקום וצדו פוקימונים? זה היה 

דבילי... כמה שאני מתגעגע לזה.״
בסדרה מככבים אורי זעירא בתפקיד הראשי כעירד הערפד, דביר חדד 
כחברו הטוב והתמים והאגדה סמדר קילצ׳ינסקי כאליסה, אלמנה 
ערפדית. סמדר/אליסה מופיעה החל מהפרק החמישי, אבל שווה 

לחכות כי יש המון צחוקים בדרך.
נשמח אם תצפו ותצביעו, ובעיקר שתשמרו על עצמכם,

צוות ״דרעקולה״.

הטרמפיסטים עונה 3
* הפקה: יאללה פילמס  כאן דיגיטל 

לצפייה בפרקים

חברי אקדמיה יקרים. אני גאה ונרגש להציג בפניכם את העונה 
השלישית של ״הטרמפיסטים״ – סדרת הרשת שיצרתי, שמביאה 
למסכי הטאצ׳ את סיפוריהם של האנשים שנמצאים בצידי הדרך 

ובשולי התודעה.
במהלך העבודה על הפרוייקט הזה, שנמשך כבר שש שנים, פגשתי 
למעלה מ־300 טרמפיסטים ברחבי הארץ. את המפגשים המעניינים, 
המרגשים והייחודיים ביותר, ערכנו והידקנו, שייפנו וליטשנו, כדי 

לייצר ממתק דוקומנטרי שירחיב לצופינו את הלב.
בעונה השלישית של הסדרה, ששודרה לפני חודשים אחדים ב״כאן 
דיגיטל״, תוכלו לשמוע את סיפוריהם של פאדי )פרק 1(, פלסטיני עם 
חיוך רחב, וסיפור חיים קורע לב, נועם )פרק 6(, היפית טבעונאית 
שחיה ברמת הגולן, ולא נוגעת באוכל שאמא שלה מבשלת, ונטע 
)פרק 8(, טרנסג׳נדרית מתוקה ורגישה, שגדלה בהתנחלות בגוש 

עציון, ושמה קץ לחייה בזמן שערכנו את הסדרה.
אני מזמין אתכם, חברי אקדמיה יקרים, לצפות בעונה החדשה שלנו, 
שמעניקה לצופיה הצצה לסיפור חייהם של שמונה טרמפיסטים 
מופלאים. אני גם מבקש מכם, אם זה בסדר מצדכם, לתמוך בסדרת 
הרשת שלנו, ולהצביע לנו! מי יודע, אולי בעזרת התנופה שתתנו לנו 

עוד נצא לצלם עונה רביעית.
תודה, יאיר אגמון.
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חיות כיס
* יוצרות: צליל אברהם, דנה פרנק כאן דיגיטל 

לצפייה בפרקים / פרק מומלץ לצפייה

״חיות כיס״ היא סדרת רשת המבוססת על ההסכת )פודקאסט( הכלכלי 
זוכה הפרסים מבית תאגיד השידור הציבורי בעל אותו השם. פרקי 
הסדרה עוסקים בסוגיות כלכליות בשפה נגישה ובגובה העיניים, כך 
שגם מי שאין לו ידע כלכלי מוקדם – יוכל להבין בקלות את הנושאים.
הפרקים עוסקים בסוגיות שרלוונטיות לחיי היומיום כמו תשלום 
ב״ביט״ או היעלמות החמאה מהמדפים, אבל גם מציג נושאים שונים 
מזווית כלכלית, החל מדיון בסוגייה האם משתלם כלכלית להתחתן 

ועד מה גורם לנהגי אוטובוס להיות עצבניים.

כאן סקרנים
* יוצרים: מתן דרורי, עמוס מרון כאן דיגיטל 

לצפייה בפרקים / פרק מומלץ לצפייה

למה אומרים ״ֶאהה״ באמצע משפט? איך הפך ״ערב של שושנים״ 
להמנון אצטדיונים ברחבי אירופה? למה למידות בגדים אין משמעות? 

ומה הסיפור של תמונת ״הילד הבוכה״? 
״כאן סקרנים״, סדרת הדגל של תאגיד השידור הציבורי לתוכן העשרה 
דיגיטלי, עונה בהרחבה על השאלות האלו ובכלל – על כל סוגייה 
שמדגדגת את החשיבה. פרקי הסדרה מובאים באמצעות סיפורים 
מרתקים לצד אנימציות והסברים מעמיקים, וחושפים את הצופה 
למפגשים הישראליים שבין זהות ושפה, היסטוריה ותרבות, דת ומדע, 

וטכנולוגיה ועיצוב.

 סוף הדרך
* יוצרים: ניר ברגר, יעל עוזסיני  כאן דיגיטל 

לצפייה בפרקים / פרק מומלץ לצפייה

״סוף הדרך״ היא סדרת רשת סאטירית באנימציה, זוכת פרסים בארץ 
ובחו״ל. פרקי העונה הראשונה נצפו יותר מ־2 מיליון פעמים.

העלילה מתרחשת בירושלים שהוחרבה אחרי מלחמה גרעינית, ובה 
אח ואחות מחפשים את אחיהם הקטן שהלך לאיבוד ומגלים איך 
ישראל השתנתה אחרי הפיצוץ – אם בכלל. בכל פרק פוגשים בתופעה 
אחרת בחברה הישראלית עם טוויסט רדיואקטיבי – מפרה טלפתית 
שתשנה את דעתכם לגבי טבעונות, ועד צה״ל שמוקם מחדש על ידי 

שבט של ילדים אבודים.
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