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2019

1 סדרת דרמה 

בתולות עונה 3
HOT / יולי אוגוסט הפקות

מונא
כאן 11 / דרמה טים

הנספח
HOT / אבוט המאירי ברקאי

פאודה עונה 3
yes / ל.בנאסולי הפקות

הנערים
 HOT, yes ,קשת, פרטנר, סלקום

/ מוביפלוס הפקות

פאנץ׳ 
yes / יואב גרוס הפקות

ביום שהאדמה רעדה
קשת / דרמה טים

כבודו עונה 2
yes / קודה תקשורת

רק להיום
yes / אנדמול שיין ישראל

המדובב
yes / שולה שפיגל ודנה 

עדן הפקות

מתיר עגונות
כאן 11 / אולפני הרצליה

לחצו על התמונות למידע נוסף וצפייה בפרקים
תיק נעדר

כאן 11, קשת / גם סרטים

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71821&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71802&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71868&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71765&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71811&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71761&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71758&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71839&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71754&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71752&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71733&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71847&section=449


2019

2 סדרה ומיני סדרה קומית 

חמישים
yes / אנדמול שיין ישראל

האחיות המוצלחות שלי 
עונה 3

yes / טדי הפקות

צומת מילר עונה 3
קשת / ארצה הפקות

מגן דוד דרום
רשת / סברס טי.וי

מפלצות קטנות עונה 2
רשת / סומיוקו הפקות

זאת וזאתי
רשת / פרה טו פוסט

נחמה
HOT / יואב גרוס הפקות

הנוכלות
yes / Nutz Productions

דוז פואה
כאן 11 / פירמה פילמס

זה לא הגיל עונה 1, עונה 2
קשת / שולה ודנה הפקות

אבא משתדל
כאן 11 / ארצה הפקות

השוטר הטוב עונה 3
yes / יואב גרוס הפקות

משיח
קשת, סלקום טיוי / 

ל.בנאסולי הפקות

ד״ר קראז׳ עונה 2
כאן 11 – מכאן / גל שוורץ 

הפקות

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71759&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71886&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71864&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71771&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71817&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71918&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71801&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71852&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71785&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71806&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71855&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71764&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71812&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71881&section=449


2019

3 דרמה יומית 

מטומטמת עונה 3
HOT / דורי מדיה דרסט

בת אל הבתולה
HOT / דורי מדיה דרסט

הקטגוריה תפתח להצבעה בסבב הגמר . לחצו על התמונות למידע נוסף וצפייה בפרקים

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


2019

4 סדרת תעודה 

המיוחדים
כאן 11 – מכאן / ק.ב הפקות 

בע“מ

מעברות
כאן 11 / עלמה הפקות

מעברים
כאן 11 / איציק לרנר סרטים

טרנסקידס
yes / מדליה הפקות

ליגה ג׳
כאן 11 / ביונד קריאייטיב

רשימת חיסול
רשת / מעגלות הפקות

שיעור מולדת
HOT / גם סרטים

דיין המשפחה הראשונה
yes / דרוקר גורן תקשורת

מלכויות של מטה
כאן 11 / אורי רוזנווקס

שנאת מוות
HOT / דוקודרמה הפקות

וואי וואי וואי
כאן 11 / אנדמול שיין ישראל, 

יאללה הפקות

צל של אמת: 
רוצח כביש החוף

HOT, רשת / ביצתעין הפקות

לחצו על התמונות למידע נוסף וצפייה בפרקים

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71780&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71728&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71890&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71755&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71750&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71913&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71837&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71808&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71883&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71729&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71809&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71777&section=449


2019

5 סדרה עובדתית 

החיים הסודיים של בני 4
yes דוקו / ארצה הפקות

המסע המופלא של 
אהרוני וגידי עונה 7

רשת / טדי הפקות

אבודים עונה 12
רשת / מעגלות הפקות

אנחנו על המפית עונה 2
כאן 11 / מעגלות הפקות

סליחה על השאלה 2
כאן 11 / יולי אוגוסט הפקות

מקום בקצה העולם
כאן 11 – מכאן / כרמל מדיה

יוצאים מהכלל
כאן 11 / ארצה הפקות

לחצו על התמונות למידע נוסף וצפייה בפרקים

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71861&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71871&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71912&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71916&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71784&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71832&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71825&section=449


2019

6 תכנית דוקו־ריאליטי 

גולסטאריות עונה 2
HOT / ADD

הבוזגלוס עונה 3
yes / ארצה הפקות

חתונה ממבט ראשון 
עונה 2

קשת / גיל הפקות

גן ותיקים מחזור א׳ 2019

80 וארבע
כאן 11 / יולי אוגוסט הפקות

יס מן
yes / קודה תקשורת

האתגר
כאן 11 – מכאן / 

פליפ־פלופ הפקות

לחצו על התמונות למידע נוסף וצפייה בפרקים

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71878&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71827&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71810&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71813&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71760&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71747&section=449


2019

7 תכנית מציאות )ריאליטי( 

VIP האח הגדול
רשת / אנדמול שיין ישראל

VIP הישרדות
רשת / אבוט המאירי תקשורת

נינג׳ה ישראל 2019
קשת

המירוץ למיליון עונה 7
רשת

מאסטר שף עונה 8
קשת / גיל הפקות

אראב סטאר
כאן 11 – מכאן / אקסטרא 

טופ הפקות

משחקי השף עונה 4
רשת / אנדמול שיין ישראל

הכוכב הבא 
לאירוויזיון 2020
קשת / טדי הפקות

לחצו על התמונות למידע נוסף וצפייה בפרקים

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71836&section=449
israelfilmacademy.co.il/?section=449&item=71925
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71788&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71910&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71745&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71819&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71846&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71838&section=449


2019

8 תכנית סאטירה ומערכונים 

גב האומה
רשת / אלבינו הפקות

מצולמים
HOT / קודה תקשורת

פעם בשבוע עם תם אהרון
כאן 11 / ארצה הפקות

ארץ נהדרת עונה 16
קשת

שב“ס
כאן 11 / שמונה הפקות

הכל תום – תום יער
yes / מאי טי וי תקשורת

לחצו על התמונות למידע נוסף וצפייה בפרקים

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71748&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71848&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71826&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71749&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71766&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71884&section=449


2019

9 תכנית בידור 

הסטנדאפיסטים עם 
רשף לוי

קשת / יואב גרוס הפקות

קסם אישי – חזי דין
קשת / סברס טי.וי

בלון אדום
כאן 11 – מכאן / קוניקט 100 

מועדון לילה
קשת

הקטגוריה תפתח להצבעה בסבב הגמר . לחצו על התמונות למידע נוסף וצפייה בפרקים

10 שעשועון טלוויזיה 

לעוף על המיליון – 
העונה הרטובה

רשת / יולי אוגוסט הפקות

המרדף
כאן 11 / יולי אוגוסט הפקות

מונית הכסף
קשת

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71911&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71820&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71829&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71816&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71781&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71782&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71920&section=449


2019 הקטגוריה תפתח להצבעה בסבב הגמר . לחצו על התמונות למידע נוסף וצפייה בפרקים

11 תכנית אירוח 

גלית ואילנית
קשת

שי בשידור
רשת

אופירה וברקוביץ׳
קשת

סבאח אל פול
כאן 11 – מכאן / סי־ג׳ניק

12 תכנית ראיונות 

חדר 101
כאן 11 / אולפני הרצליה

בין השמשות
כאן 11 / תכנים

פגישה עם רוני קובן 
כאן 11 / ארצה הפקות

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71822&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71779&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71762&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71866&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71734&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71863&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71828&section=449


2019 הקטגוריה תפתח להצבעה בסבב הגמר . לחצו על התמונות למידע נוסף וצפייה בפרקים

13 תכנית תרבות 

היק אלסהר
כאן 11 – מכאן / סי-ג׳ניק

גאולה ולונדון
כאן 11 / קסטינה תקשורת

סוכן תרבות
כאן 11 / קסטינה תקשורת

14 מגזין פנאי 

נקסט
קשת

ערב טוב עם גיא פינס
קשת / פינס גלעדי תקשורת

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

הצינור עם גיא לרר
רשת / מגי וילנסקי מדיה

חי בלילה
קשת

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71872&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71804&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71783&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71845&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71869&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71885&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71833&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71862&section=449https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71862&section=449https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71862&section=449


2019 הקטגוריה תפתח להצבעה בסבב הגמר . לחצו על התמונות למידע נוסף וצפייה בפרקים

15 מהדורת חדשות 

שישי עם אילה חסון
חדשות 13

המהדורה המרכזית
חדשות 13

חדשות הערב
כאן 11

16 תכנית אקטואליה 

העולם היום
כאן 11

שווה כסף עם שרון גל
רשת / מגי וילנסקי מדיה

היום שהיה עם טל ברמן
חדשות 13

לפני החדשות
רשת / מגי וילנסקי מדיה

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71874&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71856&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71850&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71854&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71842&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71835&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71815&section=449


2019

17 תכנית תחקירים 

המקור
רשת

זמן אמת
כאן 11 / סלוצקי אפיקי 

תקשורת ודנה כהן הפקות

עובדה
קשת / עובדה א.ד.

האזרח גואטה
כאן 11 / טושוט סרטים

המתחזים
קשת / קסטינה תקשורת

הקטגוריה תפתח להצבעה בסבב הגמר . לחצו על התמונות למידע נוסף וצפייה בפרקים

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71823&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71803&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71851&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71818&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71824&section=449


2019

18 תכנית ספורט 

חדשות הספורט
ערוץ הספורט

נבחרת ישראל במוקדמות 
יורו2020

כאן 11

יציע העיתונות
ערוץ הספורט

ריאדה אל חמיסה
ערוץ הספורט

מגרש פתוח
ערוץ הספורט

שער השבת
ערוץ הספורט

אולפן ליגת האלופות
ערוץ הספורט

FC מועדון כדורגל
ערוץ הספורט

חמישיות
ערוץ הספורט

ראשון לכל כדור
ערוץ הספורט

לחצו על התמונות למידע נוסף וצפייה בפרקים

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71735&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71792&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71737&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71739&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71740&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71742&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71732&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71743&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71736&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71741&section=449


2019

19 סדרת דרמה לילדים ונוער 

התחנה
ADD / קידז HOT

תברחו
HOT VOD young / דורי 

מדיה דרסט

כפולה עונה 4
קידס – HOT yes / יואב 

גרוס הפקות

נעלמים עונה 3
ADD / טין ניק HOT

גיבור אמיתי
yes kidz / טדי הפקות

פוראבר
HOT טין ניק / טדי הפקות

כדברא עונה 3
yes טין ניק / 

Nutz Productions

לחצו על התמונות למידע נוסף וצפייה בפרקים

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71873&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71857&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71865&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71843&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71840&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71841&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71870&section=449


2019

20 סדרה קומית לילדים ונוער 

מורובוט
HOT / סלוצקי אפיקי תקשורת

ילדי בית העץ עונה 3
כאן חינוכית / 

יולי אוגוסט הפקות

בית הכלבים עונה 3
yes ניקלודיאון / 

Nutz Productions

צפוף עונה 3
HOT זום / יואב גרוס הפקות

אלישע עונה 5
ערוץ הילדים, פרטנר טיוי, 

סלקום טיוי / יואב גרוס הפקות

אחותי קפצה כיתה עונה 3
yes kidz / טי.טי.וי הפקות 

אמא מביכה
yes זום / דורי מדיה דרסט

בצפר
HOT yes טין ניק / 

Nutz Productions

לחצו על התמונות למידע נוסף וצפייה בפרקים

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71778&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71787&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71889&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71853&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71756&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71867&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71849&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71880&section=449


2019

21 סדרה לגיל הרך 

אני גדול
yes ניק ג׳וניור / 

Nutz Productions

צוות הצלה
HOT ניק ג׳וניור / 

Nutz Productions

הפלנטונים
כאן חינוכית / סומיוקו הפקות

מסיבת יצירה החדר שלי
HOT ניק ג׳וניור / 

Nutz Productions

הקטגוריה תפתח להצבעה בסבב הגמר . לחצו על התמונות למידע נוסף וצפייה בפרקים

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71858&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71860&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71738&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71859&section=449


2019

22 תכנית בידור לילדים ונוער 

הקומה האחרונה
HOT yes טין ניק / 

שמיים תוכן והפקות

משחקי המוח
כאן חינוכית / אולפני הרצליה

נינג׳ה ישראל ילדים
ערוץ הילדים, פרטנר טיוי, 

סלקום טיוי / נגה תקשורת

אבודים בריבוע
כאן חינוכית / אולפני הרצליה

השופטת ליטל
כאן חינוכית / אולפני הרצליה

הקטגוריה תפתח להצבעה בסבב הגמר . לחצו על התמונות למידע נוסף וצפייה בפרקים

23 מגזין לילדים ונוער 

גלילאו
כאן חינוכית / אולפני הרצליה

רק בהצבעה
כאן חינוכית / אולפני הרצליה

להציל את חיות הבר
כאן חינוכית / 

שולה ודנה הפקות

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71879&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71770&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71757&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71767&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71769&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71768&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71751&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71805&section=449


2019

24 סדרת רשת 

כאן סקרניםכאן התמודדות

דרעקולה

מחוץ לאולםמזל טוב את אבא

י)ו(צרים

שרופים

הטרמפיסטים עונה 3 Jewish קאנטרי

יעלי מהרפת לרשת

FREEZE 2 החיים בין 
הצלצולים

חיות כיס

סוף הדרך

TLV בני ברק

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71797&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71796&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71731&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71877&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71794&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71730&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71876&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71744&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71791&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71882&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71887&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71800&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71793&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71892&section=449


רשימת המתמודדות והמתמודדים 
בקטגוריות האישיות

תחרות הטלוויזיה 2019



2019

25 השחקנית הטובה ביותר בסדרת דרמה   >

26 השחקן הטוב ביותר בסדרת דרמה   >

27 השחקנית הטובה ביותר בסדרה קומית   >

28 השחקן הטוב ביותר בסדרה קומית   >

29 השחקנית הטובה ביותר בסדרה לילדים ונוער   >

30 השחקן הטוב ביותר בסדרה לילדים ונוער   >

31 בימוי בסדרת דרמה   >

32 תסריט בסדרת דרמה   >

33 בימוי בסדרת קומית   >

34 תסריט בסדרת קומית   >

35 בימוי בסדרת לילדים ונוער   >

36 תסריט בסדרת לילדים ונוער   >

37 בימוי/יצירת סדרה תיעודית ועובדתית   >

38 תסריט בתכנית סאטירה, מערכונים, ובידור   >

39 תחקיר בסדרה תיעודית ועובדתית   >

40 צילום בסדרה עלילתית   >

41 צילום בסדרה תיעודית ועובדתית   >

42 עריכת תמונה בסדרה עלילתית   >

43 עריכת תמונה בסדרה תיעודית ועובדתית    >

44 ניהול אמנותי   >

45 עיצוב תלבושות   >

46 מוסיקה מקורית   >

47 עיצוב פסקול   >

48 מקליט/ה בסדרה עלילתית   >

49 מקליט/ה בסדרה תיעודית ועובדתית   >

50 איפור   >

51 ליהוק בסדרה עלילתית   >

52 ליהוק בתכנית ריאליטי, דוקו־ריאליטי   >

53 ספיישל אפקטס ווידאו ארט   >

ניתן ללחוץ על שם הקטגוריה לרשימת התכניות המתחרות



2019

אביגיל קובארי . מתיר עגונות

אורלי זילברשץ . פאנץ׳

אורנה בנאי . מטומטמת

אורנה בנאי . תיק נעדר

אניה בוקשטיין . המדובב

בת אל פאפורה . מטומטמת

בת חן סבג . מטומטמת

25 השחקנית הטובה ביותר בסדרת דרמה  

גלי בן גיאת . מטומטמת 

דר זוזובסקי . פאנץ׳

טל ליפשיץ . רק להיום

לוסי אהריש . כבודו

מארינה מקסימיליאן . פאודה

מגי אזרזר . בתולות

מונא חוא . מונא

מיכל קלמן . ביום שהאדמה רעדה

נועה קולר . הנערים

עידית טפרסון . המדובב

ענבר מרקו . רק להיום

ציפי שביט . המדובב

רובא בלאל עספור . הנערים

רונה לי שמעון . פאודה



2019

אביב אלוש . מתיר עגונות

אדם גבאי . הנערים

אור בן מלך . המדובב

אמרי ביטון . רק להיום

אלי בן דוד . הנספח

ג׳וני ערביד . הנערים

דורון בן דוד . מטומטמת

דני )מוקי( ניב . מטומטמת

26 השחקן הטוב ביותר בסדרת דרמה 

הנרי דוד . רק להיום

יורם חטב . כבודו

יעקב זדה-דניאל . מטומטמת 

לואי נופי . מטומטמת

ליאור רז . פאודה

מאור שוויצר . פאנץ׳

מוריס כהן . תיק נעדר

משה אשכנזי . מטומטמת

נדב נייטס . ביום שהאדמה רעדה

עוז זהבי . פאנץ׳

עלא דקה . מונא

עמוס תמם . המדובב

צחי גראד . פאנץ׳

רועי אסף . מונא

רועי ניק . בתולות

שלומי אלקבץ . הנערים



2019

אדוה בולה . מפלצות קטנות

אוסי בן יהודה . הנוכלות

אורטל בן שושן . השוטר הטוב

אושרית סרוסי . זאת וזאתי

אילנית בן יעקב . חמישים

אפי בן ישראל . הנוכלות

גאלה קוגן . נחמה

ג׳וי ריגר . אבא משתדל

גיתית פישר . זאת וזאתי

דאנה איבגי . משיח

דנה סמו . האחיות המוצלחות שלי

דקלה הדר . צומת מילר

27 השחקנית הטובה ביותר בסדרה קומית 

ורד פלדמן . השוטר הטוב

טס השילוני . האחיות המוצלחות שלי

יהודית בואנוס . הנוכלות

יעל טל . מגן דוד דרום

יעל פוליאקוב . הנוכלות

לונה מנסור . ד״ר קראז׳

ליאורה ריבלין . השוטר הטוב

לידור אדרי . זה לא הגיל

לירון ויסמן . נחמה

לירז חממי . מפלצות קטנות

מוריה בן הרוש . מגן דוד דרום

מיכל ברנשטיין . אבא משתדל

מירי מסיקה . זה לא הגיל

מלי לוי . דוז פואה

משי קליינשטיין . בת אל הבתולה

נלי תגר . האחיות המוצלחות שלי

עדה גולדפריינד . הנוכלות

רבקה מיכאלי . זה לא הגיל

רובי פורת שובל . בת אל הבתולה

שיפי אלוני . בת אל הבתולה

שמרית לוסטיג . מפלצות קטנות

שני קליין . דוז פואה

חאולה חאג׳ דבסי . ד״ר קראז׳

תמוז לוי . נחמה



2019

אבי קושניר . משיח

אדיר מילר . צומת מילר

אודי כגן . משיח

אוהד קנולר . מפלצות קטנות

אורי לייזרוביץ׳ . מפלצות קטנות

אורי פפר . מפלצות קטנות

אילן פלד . הנוכלות

איציק כהן . דוז פואה

איתמר מלול . מגן דוד דרום

איתי זבולון . זה לא הגיל

אליאב חיים . הנוכלות

ארז בן הרוש . הנוכלות

28 השחקן הטוב ביותר בסדרה קומית 

גיא גורביץ׳ . מגן דוד דרום

גל תורן . האחיות המוצלחות שלי

גפן ברקאי . זה לא הגיל

דוד שאול . זה לא הגיל

זאק פקיאל . דוז פואה

טל פרידמן . אבא משתדל

יואב לוי . דוז פואה

יובל סגל . בת אל הבתולה

יובל סמו . השוטר הטוב

מאור שוייצר . בת אל הבתולה

מחמוד אבו ג׳אזי . ד״ר קראז׳

משה אשכנזי . מפלצות קטנות

נהד בשיר . ד״ר קראז׳

רוברט הניג . מגן דוד דרום

רוי מילר . דוז פואה

רמי הויברגר . זה לא הגיל

רשף לוי . נחמה

שלום מיכאלשווילי . נחמה

שלומי טפיארו . מגן דוד דרום

שלומי קוריאט . ד״ר קראז׳

שראל פיטרמן . מגן דוד דרום

תום גרציאני . בת אל הבתולה

תום פטרובר . הנוכלות



2019

אביב פנקס . נעלמים

אביה מלכה . כדברא

אגם בוחבוט . תברחו

אור גרוס . כדברא

אליאנה תדהר . פוראבר

אלכס מוסקל . צוות הצלה

אמה אלפי . אמא מביכה

בר מיניאלי . אחותי קפצה כיתה

בר מיניאלי . צפוף

גאיה גור אריה . נעלמים

גאיה חג׳ג׳ רוזנברג . צוות הצלה

גאלה קוגן . בית הכלבים

ג׳וי ריגר . גיבור אמיתי

גילי איצקוביץ׳ . כדברא

גיתית פישר . בצפר

דנה לב . כדברא

דקל דרור . בית הכלבים

טיילור מלכוב . תברחו

29 השחקנית הטובה ביותר בסדרה לילדים ונוער 

יהל בוסקילה . צוות הצלה

יובל גונן . התחנה

יעל טל . בצפר

יעל שרוני . צפוף

כרמל לוטן . נעלמים

ליאת הר לב . אלישע

לירון רביבו . התחנה

ליאנה עיון . פוראבר

מאיה ורטהיימר . מורובוט

מור סרוסי . כדברא

מיכל ינאי . צוות הצלה

מיקה צור . תברחו

מלי לוי . אלישע

נאיה פדרמן . בית הכלבים

נועה קירל . כפולה

נטע אורבך . מורובוט

נלי תגר . פוראבר

נעם לוגסי . נעלמים

ספיר בן רובי . נעלמים

עדי חבשוש . בצפר

עלמה זק . אמא מביכה

עלמה זק . אלישע

עמית מרקוס . אמא מביכה

עמית מרקוס . פוראבר

קים אור אזולאי . אמא מביכה

קים אור אזולאי . בצפר

רבקה מיכאלי . אלישע

רוני הדר . ילדי בית העץ

רוני מרחבי . בית הכלבים

רומי אבירם . תברחו

רעות אלוש . התחנה

שי הראל . מורובוט

שירה לוי . התחנה

שירה נאור . צפוף

שירן סנדל . התחנה

שני קליין . מורובוט



2019

אבי גרייניק . בית הכלבים

אברהם ארנסון . בית הכלבים

אדם שנל . פוראבר

אודי כגן . אלישע

אורי איתן . תברחו

אייל שיקרצי . כדברא

איתי תורג׳מן . מורובוט

איתמר רויטברג . מורובוט

איתן יהושע . צפוף

אלון לשם . צוות הצלה

אלי פיניש . צפוף

אסף כהן . מורובוט

בן זיני . תברחו

גיא לואל . אלישע

גיא שטרן . צוות הצלה

גפן ברקאי . התחנה

דין גרבר . כדברא

דולב מסיקה . נעלמים

דניאל ליטמן . כדברא

30 השחקן הטוב ביותר בסדרה לילדים ונוער 

דניאל ליטמן . צפוף 

יובל סגל . בצפר

יובל סמו . אלישע

יובל שבח . כדברא

יוני גרין . התחנה

יוני מלס . התחנה

יניב ביטון . בית הכלבים

יניב ביטון . ילדי בית העץ

ירון בן הרוש . התחנה

ישראל אהרוני . בצפר

לי בירן . פוראבר

מאור כהן . בית הכלבים

נדב אסולין . בצפר

נועם כרמלי . נעלמים

נועם פרנק . צפוף

נועם שני . מורובוט

עדי אלון . נעלמים

עונג אפרון . נעלמים

עומר דרור . כפולה

עומר חזן . אחותי קפצה כיתה

עומר חזן . בצפר

עומר חזן . פוראבר

עומר דהן . תברחו

עידן נועם . צוות הצלה

עמית הכטר . בית הכלבים

עומר עציון . בצפר

עופר שכטר . כפולה

עידו מוסרי . צוות הצלה

רועי ניב . כדברא

רן דנקר . גיבור אמיתי

שחר טבוך . תברחו

שי אביבי . אמא מביכה

שלום אסייג . כפולה

שראל פיטרמן . מורובוט

תובל שפיר . כפולה

תום אמסלם . כפולה

תומר שרון . צוות הצלה



2019

אדם סנדרסון . בתולות

אורי סיוון . מונא

אלי בן דוד . הנספח

אריאל בנבג׳י . המדובב

דרור סבו . פאנץ׳

יוסף סידר, תאופיק אבו ואיל, חגי לוי . הנערים

ניר ברגמן . רק להיום

עודד דוידוף . תיק נעדר

עומרי גבעון . ביום שהאדמה רעדה

רוני ניניו . כבודו

רותם שמיר . פאודה

שי קפון . מטומטמת

תמר קיי, דוד אופק . מתיר עגונות

31 בימוי בסדרת דרמה 

אלי בן דוד . הנספח

ארז קו אל . תיק נעדר

בת חן סבג . מטומטמת

חגי לוי, יוסף סידר, תאופיק אבו ואיל, שוקי בן נעים, יאיר היזמי . הנערים

יוסי מדמוני, תמר קיי . מתיר עגונות

מאיה הפנר . מונא

נח סטולמן, אבי יששכרוף, ליאור רז, מיכל אבירם, יובל יפת, מעיין עוז . 
פאודה

ניר ברגמן . רק להיום

עומרי גבעון, נמרוד אלדר . ביום שהאדמה רעדה

עמית ליאור, שבי זרעיה, רועי עידן . פאנץ׳

עמרי שנהר, אדם ביזנסקי . המדובב

שחר מגן . בתולות

שלמה משיח . כבודו

32 תסריט בסדרת דרמה 



2019

אדיר מילר . צומת מילר

אודי כגן, דנה פוליג . משיח

אופיר לובל . מגן דוד דרום

אורן שקדי . זה לא הגיל

ארז בן הרוש . הנוכלות

גורי אלפי . האחיות המוצלחות שלי

דן מסר . זאת וזאתי

דני סירקין . דוז פואה

דני סירקין . מפלצות קטנות

דפנה לוין . חמישים

עודד דוידוף . אבא משתדל

עופר ויצמן . בת אל הבתולה

עופר ויצמן . ד״ר קראז׳

תומר אבירם . השוטר הטוב

תומר שני . נחמה

33 בימוי בסדרה קומית 

אדיר מילר, חן אביגדורי, עופר קניספל, מאיה סובול, איל אפטר . צומת מילר

אודי כגן, דנה פוליג . משיח

אופיר לובל, שראל פיטרמן, אלעד חן . מגן דוד דרום

אילן פלד, יעל פוליאקוב . הנוכלות

אסף זליקוביץ׳, יואב הבל . דוז פואה

ארז אבירם . השוטר הטוב

גיתית פישר, אושרית סרוסי, חן רוטמן . זאת וזאתי 

גלית חוגי, נעה ארנברג . האחיות המוצלחות שלי

יעל הדיה . חמישים

ליאור כפיר, מיכאל שטרן . בת אל הבתולה

נהד בשיר . ד״ר קראז׳

רועי עידן, רז יובן . זה לא הגיל

רן דברת, טל פרידמן . אבא משתדל

רשף לוי, תומר שני . נחמה

שני מלמד ניצן . מפלצות קטנות

34 תסריט בסדרה קומית 



2019

אביעד קידר . אמא מביכה

אביעד קידר . מורובוט

אופיר לובל . אלישע

אילן רוזנפלד . בצפר

אילן רוזנפלד, טל גולדברג . תברחו

אמיל בן שמעון . התחנה

דורי טפר . כדברא

יוגב יפת . בית הכלבים

יוני גרא . אחותי קפצה כיתה

ירון ארזי, יהונתן בר אילן . נעלמים

ירון שילון . גיבור אמיתי

נועם משולם, אדיק מיטגרץ . הפלנטונים

נטלי מרכוס . צפוף

קובי פז . צוות הצלה

רני סער . פוראבר

שי כנות . כפולה

שירילי דשא . ילדי בית העץ

35 בימוי בסדרה לילדים ונוער 

אורי גרוס . גיבור אמיתי

אילן רוזנפלד . בצפר

אילן רוזנפלד, טל גולדברג . תברחו

אלעד חן, אסף בייזר . אלישע

חיים אידיסיס, סתיו אידיסיס, שירי צוק, שחר סיטנר, שני האריס, 
אלון רותם, חנן פלד . הפלנטונים

חן קלימן-גל, שירי צוק, יובל סגל, יוני גרא . אחותי קפצה כיתה

ירון ארזי, יהונתן בר אילן, חגית סעד, נעה גוסקוב . נעלמים

ליאור כפיר רפאל, נדב בן סימון, שירי צוק, מאיה סובול, איל אפטר . 
בית הכלבים

מיכל קופר קרן, אדוה בולה, ליאור ירון . כדברא

נטלי מרכוס, אסף בייזר . צפוף

נעם נבו, יעל כץ, אורי גרוס . פוראבר

קובי פז . צוות הצלה

רז יובן אלעד חן . כפולה

שחר סגל, אורן יעקובי . התחנה

שירה אלון, טל מילר . אמא מביכה

שירילי דשא, רועי שגב . ילדי בית העץ

שראל פיטרמן, אלעד חן . מורובוט

36 תסריט בסדרה לילדים ונוער 



2019

אורי רוזנווקס . מלכויות של מטה

איציק לרנר, איריס לרנר . מעברים

דוד דרעי . אבודים

דינה צבי ריקליס, הילה שלם בהרד, שי להב, 
אריק ברנשטיין . מעברות

הילה מדליה, רוני מרדינגר . טרנסקידס

יאיר אגמון, טל בכר . וואי וואי וואי

יותם גנדלמן, ארי פינס, מיקה תימור . 
צל של אמת: רוצח כביש החוף

37 בימוי/יצירת סדרה תיעודית ועובדתית 

יניב אמודאי, אלון בן דוד . רשימת חיסול

 ישראל אהרוני, זאביק גורודצקי . 
המסע המופלא של אהרוני וגידי

עדי לוי . סליחה על השאלה

עדי אדואן, אוסנת חדיד . מקום בקצה העולם

עופר עין גל, ברק יחזקאלי, רוני מנור . 
אנחנו על המפית

ענת גורן . דיין. המשפחה הראשונה

ענת זלצר, מודי בר־און . שיעור מולדת

קובי פז, ענת מנסור . אני גדול 

רביע קזמוז, נביל קזמוז . המיוחדים

רובי אלמליח . ליגה ג׳

רון כחלילי . שנאת מוות

רועי שלייפר . החיים הסודיים של בני 4

שרון קרני, אירית דולב . יוצאים מהכלל



2019

ארז טל, רשף שי . מועדון לילה

אורי כץ, שלום מיכאלשווילי, אסי ישראלוף, ציון ברוך, יגאל שפירא, רשף שי, נטלי מיכאלשווילי . מצולמים

אימן נחאס, אוסמה חלבי, יובל כהן, נורמן עיסא . בלון אדום

דוד ליפשיץ, אסף שלמון, אסף גפן, איתי רייכר, אילן שפלר, ערן זרחוביץ׳, שרון טייכר, רשף שי . ארץ נהדרת

דורון צור, עידו רוזנטל, יובל פרידמן, הדר תדמור, רמי פרג, עמית קלינג, ישי שלמון, אפרת חן . שב״ס

חזי דין, אליאן אגיאן . קסם אישי - חזי דין

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 קניג . גב האומה

רשף לוי, אסף יצחקי, יניב זוהר . הסטנדאפיסטים עם רשף לוי

תום יער, עומר ריבק, משה רוזנטל, עידו קציר . הכל תום . תום יער

תם אהרון, גיא אדלר, אריאל וייסמן, אביב מזרחי, דניאל רצ׳קובסקי . פעם בשבוע עם תם אהרון

38 תסריט בתכנית סאטירה, מערכונים, ובידור 



2019

איריס לרנר . מעברים

אירית לכטר רודוי . רשימת חיסול

אלונה עבדי . שנאת מוות 

אנאבל אזולאי, קרן קוזלוב, תמר אמיר . וואי וואי וואי

ארי פינס, יותם גנדלמן, טלי שמיר-ורצברגר . צל של אמת: רוצח כביש החוף

דניאלה רייס רוזן, יונתן אברהמי, נעה עמיאל . דיין. המשפחה הראשונה

הדר יוסילביץ, אביטל בבני . אבודים

הילה שלם בהרד, חגית בן יעקב, רחל נחושתאי )בלרה(, אלונה עבאדי, לילי יודינסקי, תמי ריקליס . מעברות

ורד תום, דורון חובב . המסע המופלא של אהרוני וגידי 

יצחק אלכמיסטר, דוד דקלבוים . מלכויות של מטה

נדב יצחקי . החיים הסודיים של בני 4

נדב יצחקי, נעמה שביט . יוצאים מהכלל

עדי עדואן, אוסנת חדיד . מקום בקצה העולם

רנן רמות, טל בן ברוך, ענבל גרינברג, אלעד חברוני, ליטל פלדינגר, רותי רילוב . סליחה על השאלה

תמי ריקליס, חגית בן יעקב, לי רוטברט . שיעור מולדת

39 תחקיר בסדרה תיעודית ועובדתית 



2019

אורי אקרמן . מטומטמת

איציק פורטל . הנוכלות

איתן חתוכה . אבא משתדל

איתן חתוכה . השוטר הטוב

אלעד דבי . גיבור אמיתי

אשר בן יאיר אילן . צפוף

בועז יהונתן יעקב . פוראבר

בועז יהונתן יעקב . מפלצות קטנות

בועז יהונתן יעקב . פאנץ׳

בועז יהונתן יעקב . זה לא הגיל

בינימין חירם . התחנה

גיא רז . רק להיום

גיורא ביח . נחמה

דוד סידר . אחותי קפצה כיתה

דוד סידר . נעלמים

40 צילום בסדרה עלילתית 

דניאל מילר, איתי גרוס . הנספח

יניב לינטון . המדובב

ירון שרף . הנערים

לאל אוטניק . משיח

מוש משעלי . פאודה

מישה קמינסקי . זאת וזאתי 

ניתאי נצר . ביום שהאדמה רעדה

ניתאי נצר . מונא

סזאר בירגר . אמא מביכה

סזאר בירגר . תברחו

עומרי תקוע . צוות הצלה

עופר הררי . דוז פואה

עופר הררי . ילדי בית העץ

עופר הררי . כפולה

עמוס רפאלי . בית הכלבים

עמוס רפאלי . ד״ר קראז׳

עמוס רפאלי . כדברא

עמוס רפאלי . מורובוט

עמית יסעור . חמישים

עפר ינוב . כבודו

רועי גלוסקא . האחיות המוצלחות שלי

רותם ירון . בתולות

רם שוויקי . צומת מילר

רם שני . אלישע

רם שני . מגן דוד דרום

רם שני . בת אל הבתולה

שחר רזניק . בצפר

שי גולדמן . מתיר עגונות

שי גולדמן . תיק נעדר



2019

אבנר שחף . טרנסקידס

אוריאל סיני, ענת גורן . דיין. המשפחה הראשונה

איתי רזיאל . סליחה על השאלה

איתן חתוכה . צל של אמת: רוצח כביש החוף

אלירן קנולר . מעברות

אלפרד חדאד . המיוחדים

אסף סודרי, איציק פורטל . רשימת חיסול

אשר בן־יאיר אילן - החיים הסודיים של בני 4

גיא סחף . וואי וואי וואי

חביב סומעאן, ת׳ארות חדיד . מקום בקצה העולם

יואב קליימן, ירון וינשטיין . מעברים

מיכאל דאל, שחר ירושלמי . מלכויות של מטה

עומרי תקוע . אני גדול 

רן אביעד . שיעור מולדת

רן אביעד . שנאת מוות

רונן קרוק - ליגה ג׳

שי שרף, אשר בן יאיר אילן . יוצאים מהכלל

41 צילום בסדרה תיעודית ועובדתית 



2019

אדיק מיטגרץ . הפלנטונים 

אודי כגן . משיח

אורן נבות, עידן ליבר, שמרית נור, רעות האן, 
ניר כהן, אביגיל דבאן . גיבור אמיתי

אורן נבות, שמרית נור, ניר כהן, עידן ליבר . 
פוראבר

איאד פאדל . ד״ר קראז׳

איילה בנגד, רפאל לוין . כבודו

איתי אוניק, נמרוד גולדשטיין . המדובב

איתמר גולדווסר, יגאל טל, דניאל קרן . 
צומת מילר

אלכס ניימן . כפולה

אריק להב ליבוביץ׳, מיכל שאלתיאל ערמון, 
אור סיני . מתיר עגונות

גלעד אריאל, נהדי לזר . הנספח

דורי טפר . מורובוט

דן מסר, גיתית פישר . זאת וזאתי

דנה ירדני ליכטר, אילנה ריינה . חמישים

דנה ירדני, דן מסר . האחיות המוצלחות שלי

42 עריכת תמונה בסדרה עלילתית 

דנה ירדני ליכטר, עופר זר . פאנץ׳

זוהר סלע . בתולות

חן שביט שגב, רן מאירוביץ׳ . ילדי בית העץ

יפעת תדמור . מגן דוד דרום

יפעת תדמור, אילנה ריינה, איתמר גולדווסר . 
הנוכלות

יצחק צחייק, אמיר וינקלר . תיק נעדר

ירון רודה, אילן מלקר . התחנה

ירון רודה . צוות הצלה

ירון רודה, אילן מלקר, אדי טפרו . 
אחותי קפצה כיתה

ירון רודה, אילן מלקר, יואב שפיר בירן, אדי 
טפרו, יואב זומר, דורון סילבר . נעלמים

ירון רודה, רועי טורנוי פונד, קובי אור כהן . 
בית הכלבים

יותם שש, קובי מאור כהן . השוטר הטוב

מאיה קניג בנטביץ׳, יולה גדרון . רק להיום

מיכל כהן, נמרוד גולדשטיין . מטומטמת

מיכל פארן . אמא מביכה

מיכל פארן . בת אל הבתולה

מיכל פארן . תברחו

מיכל שאלתיאל ערמון, איילת גיל, דורי טפר . 
מפלצות קטנות

ניר נחום . זה לא הגיל

ניר נחום . צפוף

עינת גלזר זרחין, יעל חרסונסקי . הנערים

עמית גינתון, דני רפיח . ביום שהאדמה רעדה

עמרי צלמונה, בועז מן . פאודה

רוני קידר . מונא

רוני קלימובסקי . דוז פואה

רוני קלימובסקי, דנה ירדני ליכטר . 
אבא משתדל

שלומי אליעזר, לימור אורנשטיין, ליבי בן 
עמוס, ארן אמיר . בצפר

שלומי אליעזר, רן מאירוביץ׳ . כדברא

תומר שני, דניאל קרן . נחמה



2019

אוסנת חדיד, איאד פאדל, רוני דחדל . מקום בקצה העולם

איילת עופרים . שיעור מולדת

אפי כהן ורטש, ארז לאופר, עידו מוכריק, רוני קלימובסקי . דיין. המשפחה הראשונה

ארז לאופר, מירי לאופר . טרנסקידס

אריק להב ליבוביץ׳, גל שני . וואי וואי וואי

בועז ליאון . מלכויות של מטה

דורון ג׳רסי, אור לי־טל . מעברות

דפי פרבמן . צל של אמת: רוצח כביש החוף

חן לנדאו, דורון ג׳רסי . רשימת חיסול

טל הייק, שמעון ספקטור . סליחה על השאלה

ניסים מסס, עידו הר . שנאת מוות

סרחיו ליברמן, רן לנדאו, טלי קורין, רוני קלימובסקי . יוצאים מהכלל

עידו נצר, לימור פיין . החיים הסודיים של בני 4

עליזה אסקירא . ליגה ג׳

שלומי אליעזר, רוני גל . אני גדול 

תור בן מיור . מעברים

43 עריכת תמונה בסדרה תיעודית ועובדתית 



2019

אדו ליטביץ . זאת וזאתי 

אהוד גוטרמן . חמישים

אודי טוגנרייך . פוראבר

אייל אלחדד . מתיר עגונות

אייל ביטרמן . כבודו

אייל ביטרמן . פאודה

איתן לוי . השוטר הטוב

ארז גולדפרב . המדובב

ג׳רמי יפה . צומת מילר

ג׳רמי יפה . התחנה

ג׳רמי יפה . נעלמים

דני אבשלום . הנוכלות

ויקטור פרץ . כדברא

חניתה בראונשטיין . החיים הסודיים של בני 4

חניתה בראונשטיין . רשימת חיסול

טל בלטוך . צל של אמת: רוצח כביש החוף 

44 ניהול אמנותי 

יהודה אקו . נחמה

יואל הרצברג . ביום שהאדמה רעדה

יואל הרצברג . מונא

יואב סיני . תיק נעדר

יונתן ברסקין . צוות הצלה

יעל קומורובסקי . גיבור אמיתי

יצחק רונן וסרשטיין . בת אל הבתולה

יצחק רונן וסרשטיין . מורובוט

כרמלה סנדרסון . בתולות

ניר אלבה . פאנץ׳

נטי בטיטו . ד״ר קראז׳

נטע דרור . אלישע

נטע דרור . צפוף

נטע דרור . דוז פואה

נטע דרור . מגן דוד דרום

נטע דרור . מפלצות קטנות

נריה בן ארי . אמא מביכה

נריה בן ארי . בצפר

נריה בן ארי . מטומטמת

נריה בן ארי . תברחו

עידו דולב . זה לא הגיל

עידו דולב . ילדי בית העץ

עידו דולב . רק להיום

ערד שאואט . הנערים

רון זיקנו . משיח

רון זיקנו . האחיות המוצלחות שלי

שירי גולן . אבא משתדל

שירי גולן . אחותי קפצה כיתה

שירי גולן . בית הכלבים

שירי גולן . כפולה



2019

אופיר חזן . מונא

אורין ליעם שושן . משיח

גאיה נחמני, דור פסטינג . פוראבר

דבורה אוהנה . אמא מביכה

דבורה אוהנה . דוז פואה

דני בר שי . הנספח

הלנה מרואני לוי . התחנה

הלנה מרואני לוי . צומת מילר

חוה לוי רוזלסקי . הנערים

חוה לוי רוזלסקי . מתיר עגונות

חן אושרי . ד״ר קראז׳

חן אושרי . צפוף

חן כרמי . פאודה

טל ניר . תברחו

טל קילשון . אחותי קפצה כיתה

45 עיצוב תלבושות 

טל קילשון . בית הכלבים

טל קילשון . בצפר

טל קילשון . צוות הצלה

יסמין פרביאש, טל קילשון . כדברא

לאורה שיים . בתולות

לימור משה . כבודו

מאיה ארמוזה . תיק נעדר

מאיה ליבוביץ׳ . חמישים

מאיה לייבוביץ׳ . זה לא הגיל

מאיה מור . המדובב

מיקי אייזמן . השוטר הטוב

נתן אלקנוביץ׳, רוסריו ניסטיקו . כפולה

ענבל רוזנטל . מפלצות קטנות

ענבל רוזנטל . רק להיום

ענבל רוזנטל, אורין ליעם שושן . האחיות 
המוצלחות שלי

ציפי אנגלישר, יפעת קלדרון פורת . הנוכלות

קרן אייל מלמד . אבא משתדל

קרן אייל מלמד . ילדי בית העץ

קרן אייל מלמד . פאנץ׳

קרן אייל מלמד . נחמה

קרן אייל מלמד, תמרה סלם . גיבור אמיתי

רינת אפרת . בת אל הבתולה

רינת אפרת . מורובוט

רינת אפרת . מטומטמת

רנה גליקסמן, לימקה אליעזר . זאת וזאתי

שירי מוצניק גרינשטיין . אלישע

שירי מוצניק גרינשטיין . נעלמים

שירי מוצניק גרינשטיין . מגן דוד דרום

שרית שררה . ביום שהאדמה רעדה



2019

אבי בללי . מלכויות של מטה

אבי בנימין, עירד אשל . כבודו

אודי כגן, אסא רביב . משיח

אוהד סתמטי . אני גדול

אופיר לייבוביץ׳ . הנספח

אופיר קנר . זאת וזאתי 

אורי זך . זה לא הגיל

אורי קליאן . דוז פואה

אלדד גואטה . רק להיום

אסף עדן . המדובב

אסף תלמודי . מתיר עגונות

ברוך בן יצחק . חמישים

גל תורן, יונתן גלילה, טל תמרי . 
מפלצות קטנות

גלעד בן עמרם . פאודה

דודו טסה, ניר מימון . מונא

דודוש קלמס, אורן פולק . מעברות

46 מוסיקה מקורית 

דורון מדלי, עידו ריבלין, סתיו בגר, עמרי 
גוליאן, עומר כהן, תום לואיס . נעלמים

דידי ארז . דיין. המשפחה הראשונה

דני רייכנטל . צוות הצלה

דניאל סלומון . כפולה

חיים פרנק אילפמן . בתולות

חיים פרנק אילפמן . נחמה

חן מצגר, בן שופן . התחנה

טל ירדני . גיבור אמיתי

טל ירדני . פאנץ׳

טל ירדני . פוראבר

יאיא כהן אהרונוב . ילדי בית העץ

יונתן בר גיורא . אבודים

ישי אדר . הנערים

מיכאל כהן, מיכאל מושונוב . בית הכלבים

נהד בשיר . ד״ר קראז׳

עדי כהן . הפלנטונים

עידו ריבלין . אחותי קפצה כיתה

עידו ריבלין . בצפר

עידו ריבלין . בת אל הבתולה

עידו ריבלין . מורובוט

עמרי אנגל . וואי וואי וואי

ערן וייץ . שיעור מולדת

פיטר רוט, אופיר קנר, ברוך בן יצחק, 
רן שם טוב, עפר ניסים . הנוכלות

רועי נשיא . ביום שהאדמה רעדה

רועי נשיא . תיק נעדר

רן אלמליח . ליגה ג׳

רן בגנו . טרנסקידס

רן שם טוב . אבא משתדל

רן שם טוב . האחיות המוצלחות שלי

שושן . רשימת חיסול

תום דרום, אסא רביב . 
צל של אמת: רוצח כביש החוף

תמר אייזנמן . מעברים



2019

אבי מזרחי . אבא משתדל

אבי מזרחי . כבודו

אביב אלדמע . הנערים

אביב אלדמע . מעברות

אביב אלדמע . מתיר עגונות

אביב אלדמע . פאודה

אביב אלדמע, אבי מזרחי . תיק נעדר

אביב אלדמע, שחף ושגל . מונא

אודי כגן, אסא רביב . משיח

אופיר לוקאיי . מלכויות של מטה

אופיר לוקאיי . מקום בקצה העולם

אורי גלאון . השוטר הטוב

איציק כהן . ביום שהאדמה רעדה

איציק כהן . שיעור מולדת

גדי רז . אני גדול 

גדי רז . צוות הצלה

גדי רז . בית הכלבים

יונתן אנגלנדר . הפלנטונים

יונתן אנגלנדר . כפולה

47 עיצוב פסקול 

יונתן מוליאן . התחנה

יונתן מוליאן . מעברים

יונתן מוליאן . נעלמים

יונתן פאליקמן . בת אל הבתולה

יונתן פאליקמן . ד״ר קראז׳

יונתן פאליקמן . תברחו

יונתן פאליקמן . ילדי בית העץ

יונתן פאליקמן . סליחה על השאלה

יוסי אפלבאום . המדובב

יוסי אפלבאום . טרנסקידס

יוסי אפלבאום . פאנץ׳

מיכאל אמת . דיין. המשפחה הראשונה

מיכאל אמת . רשימת חיסול

מיכאל אמת . החיים הסודיים של בני 4

מיכאל אמת . הנוכלות

מני אסיקנד . האחיות המוצלחות שלי

מני אסיקנד . המסע המופלא של אהרוני וגידי

ניל גיבס . וואי וואי וואי 

נין חזן . דוז פואה

נין חזן . נחמה

נין חזן, מורן ברבש . מטומטמת

ניר סבו . כדברא

ניר סבו . בצפר

נתי זיידנשטט . זה לא הגיל

עומרי לוי, ניב אופיר . גיבור אמיתי

עומרי לוי, ניב אופיר . פוראבר

עמי ערד . הנספח

עמי ערד . מפלצות קטנות

עמי ערד . צומת מילר

ערן לי בר-קט . אחותי קפצה כיתה

רונן נגל . בתולות

רונן נגל . צל של אמת: רוצח כביש החוף

רונן נגל . רק להיום

רונן נגל . שנאת מוות

רונן נגל, נתי טאוב . זאת וזאתי 

רותם דרור . ליגה ג׳

תומר קורן . חמישים



2019

איתי אלוהב . הנוכלות

איתי אלוהב . פאנץ׳

אלי ביין . ביום שהאדמה רעדה

אלי ביין . בתולות

אלי ביין . מונא

אלי ביין . פוראבר

אלי ביין . רק להיום

אלי לוי . תברחו

אלפרד טסלר . תיק נעדר

אמיר שמואלי . האחיות המוצלחות שלי

אריה בן וייס . משיח

אשי מילוא . אבא משתדל

אשי מילוא . הנערים

אשי מילוא . צומת מילר

48 מקליט/ה בסדרה עלילתית 

בן לוי . בצפר

בן לוי . כפולה

גיא קיסר . צוות הצלה

גילי פרידמן . אחותי קפצה כיתה

דרור מנצורה . מטומטמת

ויטלי גרינשפן . זאת וזאתי 

חיים פירר . בת אל הבתולה

חיים שפיר . ד״ר קראז׳

יוני מרי . זה לא הגיל

יוני מרי . ילדי בית העץ

יוני מרי, יניב לוי . כדברא

מוטי חפץ . מתיר עגונות

מיכאל ליגום . כבודו

ניר אלון . בית הכלבים

ניר אלון . השוטר הטוב

ניר אלון . נחמה

סלבה פרנקלך . התחנה

סלבה פרנקלך . נעלמים

עודד יוסף רינגל . חמישים

עודד יוסף רינגל . פאודה

קובי ניסים, אריה בן וייס . גיבור אמיתי

רביד דביר . דוז פואה

רביד דביר . מפלצות קטנות

רן צרויה . אלישע

רן צרויה . המדובב

שמעון פריימן . צפוף



2019

איתן ברוך . צל של אמת: רוצח כביש החוף

אלעד גולדברג . המסע המופלא של אהרוני וגידי

גיא קיסר . אני גדול

ג׳ררד אלוש . החיים הסודיים של בני 4

דניאל שיטרית . מעברים

חזי דוידיאן . שנאת מוות

יואל מנדלסון . וואי וואי וואי

יוני מרי . סליחה על השאלה

ינון חוג׳ה . יוצאים מהכלל

עמוס ציפורי . טרנסקידס

שובל פישר, עדן ברמן . מקום בקצה העולם

49 מקליט/ה בסדרה תיעודית ועובדתית 



2019

אורלי רונן . נחמה

אינגריד זייברט . בת אל הבתולה

אירית גיל . צוות הצלה

אמילי מאודם, חן אברהם . אמא מביכה

גיל שוען . בית הכלבים

גיל שוען . זאת וזאתי

דקלה שרעבי . צומת מילר

הילה אלקיים . תיק נעדר

הילה מינס . ביום שהאדמה רעדה

הילה מינס . השוטר הטוב

הילה מינס . מונא

הילה מינס . מורובוט

הלן אמויאל, אסף מלמד . זה לא הגיל

זיו קטנוב . בתולות

חן אברהם . תברחו

ליאת שיינין . אלישע

50 איפור 

ליאת שיינין . ארץ נהדרת

ליאת שיינין . הכל תום - תום יער

ליטל מיג׳אן . המדובב

ליטל שליט . פעם בשבוע עם תם אהרון

מאיה גרסטל . דוז פואה

מאיה גרסטל . פאודה

מורן לביא . אחותי קפצה כיתה

מיכל אפרתי . בצפר

מיכל אפרתי . משיח

נילי לוי . ד״ר קראז׳

נילי לוי, מאיה לוי-שמאי . כדברא

סיגלית גראו . מטומטמת

ענת ליכטנשטיין . התחנה

ענת ליכטנשטיין . נעלמים

ענת מנובלה דישון . הנוכלות

קארין אלבז וילר . אבא משתדל

קארין אלבז וילר . גיבור אמיתי

קרין גבע, מאיה גרסטל . מפלצות קטנות

קרן אסף . כפולה

קרן אסף . צפוף

קרין גבע . רק להיום

רויטל דרום . ילדי בית העץ

רונית דוגו ארביב . הנערים

רונית דוגו ארביב . האחיות המוצלחות שלי

רונית דוגו ארביב . כבודו

רינת אלוני . מצולמים

שלי סער . מתיר עגונות

שלי סער . פאנץ׳

שלי סער, הילה אלקיים . פוראבר

תומה גילאון, אמילי בי . חמישים



2019

אורית אזולאי . מונא

איריס בלומנשטיין . השוטר הטוב

אמירה בוזגלו . צוות הצלה

אמירה בוזגלו . זאת וזאתי 

אמירה בוזגלו . תברחו

אמירה בוזגלו . תיק נעדר

אסתר קלינג . אלישע

אסתר קלינג . כדברא

ברוריה אלבק . הנוכלות

גלית אשכול . פאנץ׳

גלית אשכול . צומת מילר

גלית רוזנשטיין . אבא משתדל

הילה יובל . הנערים

הילה יובל . הנספח

51 ליהוק בסדרה עלילתית 

יעל אביב, רותי בלום . בתולות

לילך ידידיה . ד״ר קראז׳

לירון זהר, נעמה זלצמן . כבודו

לירון זהר, נעמה זלצמן . 
האחיות המוצלחות שלי

לירון זהר, נעמה זלצמן . נחמה

מורן מרציאנו . אמא מביכה

מורן מרציאנו . בצפר

מורן מרציאנו . בת אל הבתולה

מורן מרציאנו . גיבור אמיתי

מורן מרציאנו . פוראבר

מורן מרציאנו . צפוף

מיכל קורן . המדובב

מיכל קורן . זה לא הגיל

מרב נחום . רק להיום

נחמה טביבי . התחנה

נחמה טביבי . נעלמים

נועה להב . ילדי בית העץ

עינב מרקל . מגן דוד דרום

עמנואל מאייר . מתיר עגונות

ענבר דוד . אחותי קפצה כיתה

ענבר דוד . בית הכלבים

ענבר דוד . כפולה

ענבר דוד . מורובוט

קרן אלרום . דוז פואה

רותי בלום . ביום שהאדמה רעדה

רותי בלום . חמישים

רותי בלום . משיח

רותי בלום, הילה יובל . פאודה



2019

כינן טרבוש . האתגר 

 VIP מורן מרציאנו . הישרדות

מורן מרציאנו . המרוץ למיליון

נחמה טביבי . גולסטאריות

עבאסי אלחאן . אראב סטאר

VIP ערן מימון . האח הגדול

ערן מימון . משחקי השף

קארין יעקובסון אשמואלי . הכוכב הבא לאירוויזיון 2020

לירון עינב . נינג׳ה ישראל 2019

שרית כהן בר שמאי . חתונה ממבט ראשון

52 ליהוק בתכנית ריאליטי, דוקו־ריאליטי 



2019

אדם פיינברג . טרנסקידס 

אופק שמר . בת אל הבתולה

אופק שמר . מטומטמת

אופק שמר . מורובוט

אייל B . בית הכלבים

אייל B . תברחו

ארז גביש, יואב בריל . שיעור מולדת

גיא דהאן, ודים בר זחרין . הנוכלות

גיא טרפלר . וואי וואי וואי

דימה קונדרשוב . הפלנטונים

דן סחר . ביום שהאדמה רעדה

53 ספיישל אפקטס ווידאו ארט 

דן סחר . המדובב

דן סחר . כבודו

דן סחר . מונא

דן סחר . משיח

דן סחר . פאודה

דן סחר, דניאל פליק . הנערים

דניאל פליק . גיבור אמיתי

טל בלטוך . צל של אמת: רוצח כביש החוף

יניב שמעוני, דותן גולדווסר . מלכויות של מטה

ירון ישינסקי . בצפר

ירון ישינסקי . כדברא

מיכל וולף, עמרי גרוסמן . מתיר עגונות

עמרי גרוסמן . אלישע

עמרי גרוסמן . בתולות

עמרי גרוסמן . השוטר הטוב

עמרי גרוסמן . ילדי בית העץ

עמרי גרוסמן . פאנץ׳

עמרי גרוסמן . פוראבר

עמרי גרוסמן, דימה אוסמולובסקי . נחמה

שחר דאבוש . נעלמים

שחר דאבוש . רק להיום



ין
ק

 ז
יל

א
 :

ב
צו

עי


