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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


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
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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 

תכנית מציאות )ריאליטי(
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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
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