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←  2020 ה  י ז י ו ו הטל פרסי 

סדרת תעודה



: ן ה ת  ו י ו ד מ ע ו מ ה

* תחקיר: טלי שמש, שירה פלורנטין, אלונה עבדי,  מפיקים: טלי שמש, אסף סודרי 
* עריכת תמונה: אסף סודרי,  * צילום: אסף סודרי, סלומון צ׳קול  חגית בן-יעקב 

* הקלטה: אסף סודרי, טלי שמש טלי שמש 

מותחן פסיכולוגי ישראלי ב־4 פרקים. 
סיפורו של א׳, נער מחונן, שלילה אחד, כשהיה בן 14, ירה מטווח אפס באביו, באמו ובשתי 
אחיותיו. מאותו רגע בו מחק את כל משפחתו מעל פני האדמה, הוא שם לעצמו מטרה 

אחת: לבנות את חייו מחדש בדרך להצלחה. 
היוצרים טלי שמש ואסף סודרי, זוכי פרס אופיר על סרטם ״מוות בבאר שבע״, חוזרים 
לפרשה המטלטלת, שליוותה את שמש עוד מילדותה בעין כרם. מתוך היכרות קרובה עם 
הסיפור והמשפחה, הם יוצאים למסע ארוך שנים ופוגשים דמויות מרכזיות שהסיפור לא 
מרפה מהן מאז ועד והיום. הם גם מביימים מחדש — תוך שימוש באמצעי הצילום שהיו 
נהוגים בתקופת הרצח — את החומרים הויזואליים של הפרשה, שלא שרדו את השנים, 

או שהשימוש בהם נאסר. 
עליית הסדרה ב־yes עוררה סערה ציבורית. רבים מתושבי עין־כרם — בהם חברים קרובים 
ובני־משפחה — שחיים מאז את הטראומה שהודחקה מהציבוריות הישראלית, הרגישו 
שהסדרה עשתה תיקון: היא אפשרה להתאבל על המשפחה האהובה שיום אחד נעלמה, 
ונתנה מקום לדבר על אותו פצע שאף פעם לא הגליד. מבחינתה של טלי שמש, הסדרה 

הזו מוקדשת לחברותיה הטובות ענת ושירה כהן, שנרצחו בדמי ימיהן.

יוצרים: טלי שמש, אסף סודרי  
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המניע
h8md5qgvdf5 :פרקים 1-4 — סיסמא  * yes / טליאסף הפקות בע״מ 

https://vimeo.com/user/14134286/folder/3607517
https://vimeo.com/user/14134286/folder/3607517


: ן ה ת  ו י ו ד מ ע ו מ ה

* בימוי ויצירה: דוקי דרור, איתי לנדסברג נבו,  מפיקה: ליאת קמאי אשד 
* תחקיר: ליאורה עמיר ברמץ, דניאלה רייס רזון, חגית בן יעקב,  ריינהרט ביטס 

* עריכת תמונה:  * צילום: רון כצנלסון, מתיאס בולינר, מתיו רבר  רחל נחושתאי 
* אפקטים ויזואליים: ירון שין * הקלטה: ארז לוי  גל גופר 

זכות וגאווה גדולה להציג את המועמדויות של ״לבנון — גבולות הדם״ לפרס האקדמיה. 
יצירת הסדרה הייתה שליחות עבורנו. רצינו שהחברה הישראלית תישיר מבט אל אחת 

הטראומות הגדולות בעברה, הפעם מנקודת מבט חדשה, מרחיבה ומאתגרת.

״יוצרי הסדרה מציעים, סליחה על הצרפתית שלי, שלשם שינוי נוציא את הראש מהעכוז של עצמנו 
״סדרה מצמררת... חשמ שעות   *  )Ynet ,וננסה להביט בתמונה הגדולה יותר…״ )סמדר שילוני

״עולה   * מוקפדות, איכותיות ומצמררות של עבודה עיתונאית עמולה.״ )אריאנה מלמד, הארץ( 
על קודמותיה כעמט בכל פרטמר של עשייה תיעודית. עמלתה היא שאינה מצייתת לשום גבולות, לא 

בזמן, לא בקמום ולא בכלל.״ )נדב מנוחין, וואלה תרבות(

תיעוד מצמרר של ההיסטוריה הלבנונית דרך דמויות שלקחו חלק בטרגדיה מצדדיה 
השונים. בחמישה פרקים נושאיים ותקופתיים, הסדרה פורסת את האירועים והתובנות, 
המניעים, הטרגדיות, ההחלטות והתוצאות, שהובילו את האזור כולו, במשך יותר מחמישים 

שנים, לסכסוכים מדממים.
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לבנון — גבולות הדם
פרק 1 / פרק 2  * כאן 11 / זייגוט פילמס 

https://youtu.be/6hBC9lnQgmA
https://youtu.be/6hBC9lnQgmA
https://youtu.be/dVhSBmldKoE
https://youtu.be/dVhSBmldKoE


: ן ה ת  ו י ו ד מ ע ו מ ה

* תחקיר:  * בימוי ויצירה: דליה מבורך, דני דותן  מפיקים: דליה מבורך, דני דותן 

 * * עריכת תמונה: רון גולדמן  * צילום: איציק פורטל  מיכל אליאס, דוד מימוני 
הקלטה: עידן שמש

חברות וחברי אקדמיה יקרים הרבה חומות הוצבו מולנו כשיצאנו למצוא את הסיפור האמיתי 
של עפרה חזה. גם בזמן שהסדרה שודרה בהוט 8 וברשת 13 נעשתה עלינו מתקפת רשת 
מתוזמרת. אנחנו גאים להביא אליכם את סיפור החיים הלא מצונזר, של עפרה. ההצלחה, 

המרד, האהבה הגדולה והמוות. 

״שלוש שעות רצופות צפיתי בכל פרקי הסדרה הפשוט מרתקת. היא סמפרת את סיפורה של עפרה 
חזה כפי שלא סופר עמולם. דליה מבורך ודני דותן עשו עבודה עמולה לטעמי כל כך נכונה רגישה, 

ונוגעת, חוקרת, סקרנית. אני מאד ממליץ לכם לצפות בסדרה הזאת.״ )שמעון פרנס, גלי צה״ל( 
* איתי שטרן  ״במובנים רבים זוהי סדרת ה״מי טו״ העברית הראשונה.״ )ניב הדס, הארץ(   *
בחר ב״עפרה״ לסדרה התיעודית המפתיעה לשנת 2020, וכתב: ״מבורך ודותן הצליחו 
״סדרת  ליצור אירוע תיעודי שצבע אותה באור אחר מזה המוכר לנו.״ )איתי שטרן, הארץ( * 

הדוקו המרתקת שיצרו דליה מבורך ודני דותן, הוא הפרויקט השאפתני ביותר והראשון שמתיימר 
)TVBEE ,לפענח לעוקמ את הפסיכולוגיה של עפרה חזה.״ )גל אוחובסקי
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עפרה
ofra3 — 3 פרק / ofra2 — 2 פרק / ofra1 — 1 פרק  * HOT8 / אליל תקשורת בע״מ 

https://vimeo.com/443297607
https://vimeo.com/443296196
https://vimeo.com/443296196
https://vimeo.com/443295507
https://vimeo.com/443295507


: ן ה ת  ו ד מ ע ו מ ה

מפיקות: אורלי טופל, ויוי הלפרן

ייעוץ אמנותי: לירן עצמור 

הסדרה ערות, בתחושה שלנו כיוצרות, היא שילוב בין נכון וצודק. נכון לרוח הזמן ולמקומה 
של האישה בעולם, וצודק מבחינת האירוע הטלוויזיוני חסר התקדים שהסדרה הביאה 

אל המסך. 
ערות היא סדרה תיעודית בת ארבעה פרקים על מיניות של נשים. ביסודה, יש קריאה 
ברורה לחופש. חופש מכבלים ועוולות. חופש להיות נשים משוחררות שיכולות לדבר על 
חיי המין שלהן בגוף ראשון, בלי טשטושים ובלי החלקות. ערות נותנת קול למאות אלפי 
נשים שלא מעזות להשמיע את קולן, בנושא הרגיש והנפיץ הזה. נשים בגילאי 20 ועד 80 
מיישירות מבט נוקב למצלמה ומדברות על המיניות שלהן באופן ישיר ובלתי מתנצל, כפי 

שראוי שיהיה. כפי שחייב להיות. והיא רותחת מרוב אקטואליות. 

יוצרות: תמר מור סלע ועדי ארבל

״רוצו טוסו לראות. מדובר בסדרה שאי אפשר להפסיק לצפות בה, לדבר עליה, ללמוד ממנה, ולצאת 
בתחושה שדבר חשוב מאוד אירע כאן״. )אריאנה מלמד(

״ראיתי ונפלתי. וואוו. זה עמולה. וחשוב כל כך״. )דניאלה לונדון דקל(
״זאת הסדרה הכי פשוטה, נקייה ומחיית נפש שראיתי בחיים שלי״. )יאיר אגמון(
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EROT3 :פרק 1 / פרק 3 — סיסמא  * HOT / כל מיני הפקות 

https://vimeo.com/420970817
https://vimeo.com/420891997
https://vimeo.com/420891997


: ן ה ת  ו י ו ד מ ע ו מ ה

* צילום:  * בימוי ויצירה: אורי בר-און, נתי דינר  מפיקים: נתי דינר, חזי בצלאל 
אלירן קנולר

הקרנת הבכורה של הסדרה שלנו ״שמיים בצבע אדום״ היתה אמורה להתקיים בפסטיבל 
קולנוע דרום. אבל קורונה, אז במקום ההקרנה עם הבופה והפלשים, קובי אוז וכל החשובים 
שהתראיינו לסדרה, ערכנו הקרנה אינטימית אצל רותי זהבי, בסלון ביתה בשדרות. רותי 
היא אמא של אפיק ז״ל, שהיה רק בן 4 כשרקטת קסאם הרגה אותו כשהיו שניהם בדרך 
לגן. אפיק היה ההרוג הראשון מירי רקטות, אי שם ב־2004, ורותי, היא גיבורת הסדרה, 

בעינינו, כי מי שמצליחה להקים משפחה אחרי אסון כזה, יש לה כוחות על. 
בתוך הקורונה, ולמרות הביקורות המעולות, הסדרה קצת הלכה לאיבוד. אנחנו מזמינים 

אתכם לצפות בה כחברי אקדמיה, בסלון שלכם, כאילו אתם בסלון של רותי זהבי. 

״העקשות של היוצרים לקשור בין הדופק הפרטי ללאומי, היא שהפכה את שמיים בצבע אדום 
״העדויות לא ישאירו אתכם אדישים״ )גדי   * להברקה״ )חן ארצי סרור, ידיעות אחרונות( 

״סדרת דוקו די מצויינת״ )ניב הדס, פודקאסט התרבות של   * סלמון, ישראל היום( 
עיתון הארץ( 
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שמיים בצבע אדום
פרק 1 / פרק 2 / פרק 3  * כאן11 / דינר, מאונטיינטופ 

https://www.youtube.com/watch?v=gA_MJYb3zdE
https://www.youtube.com/watch?v=-QFl3MpqfVg
https://www.youtube.com/watch?v=-QFl3MpqfVg
https://www.youtube.com/watch?v=fQW25bVjtIA
https://www.youtube.com/watch?v=fQW25bVjtIA


אהרוני וגידי המסעדות 
המופלאות בעולם

החיים הסודיים של בני ה־4

סליחה על השאלה — 
בשפה הערבית

אנחנו על המפית

טיול אחרי צבא — יפן
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←  2020 ה  י ז י ו ו הטל פרסי 

סדרת עובדתית



: ן ה ת  ו י ו ד מ ע ו מ ה

* עריכת תמונה: מאיה בר, אורן נבות,  * צילום: עומרי תקוע  מפיקה: ורד סמין שס 
* הקלטה: אלעד )גולדי( גולדברג תור בן מיור, דניאל בן מיור 

לאחר עשור בו אהרוני וגידי הגיעו כמעט לכל פינה בעולם, בעונה השמינית יצאו השניים 
למסע מופלא בעקבות המסעדות המעניינות בעולם, כדי להכיר את העולם שמאחורי 
הקלעים שלהן. מאחורי כל צלחת טעימה עומדים אנשי חזון ומעשה, והאוכל שהם מבשלים 

ומגישים הוא סיפר תרבותי רחב של, מסורת, היסטוריה וגאוגרפיה.

יוצר: ישראל אהרוני
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אהרוני וגידי המסעדות 
המופלאות בעולם

פרק 1 / פרק 2 — סיסמא: 1948  * רשת 13 / טדי הפקות ויזמות 

https://vimeo.com/467716977
https://vimeo.com/467716977
https://vimeo.com/467710164
https://vimeo.com/467710164


: ן ה ת  ו ד מ ע ו מ ה

מפיקות: רוני מנור, שגית שלום

אחרי שיצא בשתי העונות האחרונות בעקבות ההצלחה של השפים הישראלים והמטבח 
הישראלי בעולם, החליט השף ברק יחזקאלי לשוב ארצה, כדי לפגוש את השפים והשפיות 
שיוצרים, חוקרים ומנסחים את המטבח המקומי העכשווי — זה שהפך לשגריר הכל כך 
מוצלח שלנו בעולם. באמצע צילומי העונה השלישית פרץ משבר הקורונה ופעולת התיעוד 
של השפים הפכה דרמטית, רלוונטית וחשובה במיוחד. ״אנחנו על המפית 3״ תיעדה את 
ענף המסעדנות, דרך עיניהם של שפים ושפיות ישראלים, בעלי עסקים משגשגים, שהקרקע 

נשמטה תחת רגליהם והם נלחמים על מנת להציל את מפעלי חייהם.

יוצרים: ברק יחזקאלי, עופר עין גל, רוני מנור
בימוי עריכות: יואב גורפינקל
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אנחנו על המפית עונה 3
כל העונה  * כאן 11 / מעגלות הפקות בע״מ 

https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1231


: ן ה ת  ו י ו ד מ ע ו מ ה

* בימוי ויצירה: מוריאל ליאור, מבוסס על פורמט של  מפיקים: שי אינס, דפנה פרנר 
* הקלטה: ג׳ררד אלוש, עודד אופנהיים * תחקיר: נדב יצחקי   RDF TELEVISION

עונה שנייה לפרויקט המרגש שמתעד קבוצה של 12 ילדים מכל הארץ בגן ילדים יוצא דופן 
ומביא הצצה נדירה אל עולמם 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. 
עונה זו, שצולמה בין שני גלי הקורונה, הביאה גם הצצה מיוחדת לאופן בו משפיע וירוס 

הקורונה על חייהם של בני ה־4.
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החיים הסודיים של בני ה־4
hwch39axzm4v :כל העונה — סיסמא  * yes / ארצה הפקות 

https://vimeo.com/user/14134286/folder/3607528


: ן ה ת  ו י ו ד מ ע ו מ ה

* בימוי ויצירה: עמי גלאם מפיקים: גרגורי בקרמן, עוזי קרין 

העונה הרביעית של הסדרה העובדתית, זוכת פרס האקדמיה לטלוויזיה לשנת 2017.
במסעם השלישי המשיכו פבלו רוזנברג וגל תורן את הטיול אחרי צבא שלהם, שהתחיל 
בהודו ועבר לדרום אמריקה, והפעם הגיעו עד יפן. בחורף היפני המאתגר, הם יצאו לטיול 
יוצא דופן בין טוקיו, הר פוג׳י, קיוטו והירושימה, וחוו את מלוא עוצמתה ושונותה של ארץ 

השמש העולה.
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טיול אחרי צבא — יפן
פרק 3 / פרק 6  * כאן 11 / קסטינה תקשורת בע״מ 

https://youtu.be/PylkQYjFXSk
https://youtu.be/PylkQYjFXSk
https://youtu.be/2UEe-keqOwI
https://youtu.be/2UEe-keqOwI


: ן ה ת  ו י ו ד מ ע ו מ ה

* בימוי: אבתיסאם  מפיקים: עמית סטרטינר, עידית מיסטריאל, תמי קושניר 
* תחקיר: סחר עיסאוי, סנא דגש, הדיל אגאבריה, ז׳נאן בסול, עורוה סיף  מראענה 

* עריכת תמונה: אורי דרדיקמן, שי דוידי, תמר קיי * צילום: איתי רזיאל 

סדרה מעוררת מחשבה ומרגשת המציעה לצופים הצצה למציאות חייהם של מיעוטים 
בחברה הערבית הסובלים מסטיגמות ודעות קדומות. המרואיינים עונים באופן ישיר 
ואותנטי, בערבית, על שאלות ישירות שכולנו מתים לשאול, אבל לרוב לא מעזים. הסדרה 
מאפשרת לקבוצות השוליים במה ומרחב מכיל, מכבד ובלתי שיפוטי, במטרה לספק תובנות 

על חייהם, להשפיע על השיח סביבן ולשבור סטראוטיפים וטאבויים חברתיים.

יוצרים: פורמט קנוי ABC אוסטרליה
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 סליחה על השאלה —
בשפה הערבית

איחוד משפחות / יהודים דוברי ערבית  * אן 33 مكان / יולי אוגוסט הפקות  ַמַכּ

https://youtu.be/UGVk5dpI8s0
https://www.youtube.com/watch?v=WioRKxaWyBg&t=1s


בואו לאכול איתי עונה 4
מפיק: שי שלום / גיל הפקות / כאן 11

לצפייה בפרק 3 / פרק 6

עונת הזוגות מפגישה בכל שבוע שלושה זוגות של בשלנים חובבים 
לתחרות בת שלוש ארוחות ערב חגיגיות אותן הזוגות מבשלים 
בבתיהם. בתום כל ארוחה הזוגות המתארחים מעניקים ציון למארחים, 
ולאחר הארוחה השלישית והאחרונה מוכרז הזוג המנצח. הזוגות 
המשתתפים הם דמויות שהן מראה מגוונת לחברה הישראלית, ממצבם 
הסוציו אקונומי, לדעותיהם הפוליטיות, תפיסותיהם הקולינריות, 
אמונתם ודתם, וכו׳. את הפרקים מלווה קריינות משעשעת של שי 
אביבי שעוקבת אחרי האינטראקציות בין הזוגות ומדגישה ומתענגת 

על הרגעים האנושיים, הקטנים והקטנוניים.
 * * בימוי: תמר איכילוב  קרדיטים נוספים: יוצרים: פורמט קנוי 

* ליהוק: ענת רשף פלג תסריט: דקלה קידר 

הבוזגלוס עונה 4
 yes / מפיקים: דפנה פרנר, שי אינס / ארצה הפקות

h8bsuzlgs03 :לצפייה בפרקים 1-5 — סיסמא
NGinton-yaron@yes.co.il :לפרקים נוספים

המשפחה הראשונה של הכדורגל הישראלי בעונה חוצת גבולות, כאשר 
אסי מלוהק ל״הישרדות vip״ וגורם לסדרי העדיפויות המשפחתיים 
להשתנות. הלוחות הטקטונים המשפחתיים זזים ומפנים מקום לסדר 
משפחתי חדש בו הכדורגל הוא לאו דווקא במקום הראשון, כי אם 

הפריים טיים.
>>>

זו המועמדות הרביעית שלנו בטקס פרסי האקדמיה, אבל מעולם לא 
זכינו. יהיה כיף לזכות הפעם לא בזכות הפופולריות וההצלחה של 
הסדרה דווקא, אלא יותר בזכות היכולת שלה לספר עונה אחר עונה 
את סיפורה של משפחה כל כך ישראלית, אשר מסרה את קורותיה 
בידי מתעדיה. בהתמסרות מוחלטת וללא פילטרים נפרשת, באמצעות 

הדמויות, מראה אמינה בפני החברה הישראלית.
קרדיטים נוספים: יוצרים: דפנה פרנר, שי אינס, סיגל שביט 

* תסריט: מיכל ורשאי, סיגל שביט,  * בימוי: סיגל שביט 
* צילום:  * תחקיר: אלעד חברוני  ענבר כהן-ארבל, שחר סגל 
* עריכת תמונה:  דנור גלזר, עמיקם שילה, אשר בן יאיר אילן 

* מוסיקה  גלעד אריאל, חן צחור, טלי קורין, נעמי פרס אבירם 
* עיצוב פסקול: קובי אייזנמן מקורית: גל תורן, טל תמרי 

← 2020 ה  י ז י ו ו הטל פרסי 
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https://youtu.be/AIt4_zQRBz4
https://youtu.be/AIt4_zQRBz4
https://youtu.be/YdzuirNsyIE
https://youtu.be/YdzuirNsyIE
https://vimeo.com/user/14134286/folder/3669216
https://vimeo.com/user/14134286/folder/3669216
NGinton-yaron@yes.co.il


הכרישים עונה 4
מפיקה: אורית כץ / גיל הפקות / קשת 12

לצפייה בפרק 1 / פרק 2

בכל פרק של ״הכרישים״ מציגים יזמים שאפתניים, בפני פאנל של 
5 משקיעים מנוסים )״הכרישים״(,מיזם מקורי, ומבקשים השקעה 
למימושו. הכרישים יחליטו האם הם מוכנים להשקיע במיזם מכספם 
הפרטי ובאילו תנאים, וינהלו על כך משא ומתן עם היזם. במסגרת 
הדיאלוג שמתפתח בין הכרישים ליזמים זוכים הצופים להצצה לאופן 
שבו חושבים ופועלים אנשי עסקים. מבינים מהו רעיון טוב, ולא פחות 
מכך — מהו רעיון רע, ומה הטעויות שעושים יזמים כשהם עומדים 
בפני משקיעים.המעמד מותח, לעיתים משעשע,מעורר מחשבה 

ומתרחש אל מול המצלמות באופן דוקומנטרי לחלוטין.
 * * בימוי: סיון מגזניק  קרדיטים נוספים: יוצרים: פורמט קנוי 

ליהוק: ענת רשף פלג

חתונה ממבט ראשון עונה 3
מפיקה: צמרת אלכסנדרוני / גיל הפקות / קשת 12

לצפייה בפרק 1 / פרק 2

״חתונה ממבט ראשון נתנה עונה הסטורית... תוכנית מהפכנית שחוללה תמורה 
עמוקה בתודעת הציבור״ )הארץ(

שני אנשים שמעולם לא נפגשו מכירים לראשונה זה את זה מתחת 
לחופה, מתחתנים ומנסים לחיות יחד. זה אולי נשמע כמו ריאליטי 
משוגע אבל למעשה זו תכנית שמבוימת, מצולמת וערוכה באמצעים 
דוקומנטריים נקיים ממניפולציה המתעדים ששה זוגות שנכנסו 
לתהליך רגשי ומורכב, והביאה אל המרקע רגעים אישיים ואותנטיים 
מהדינמיקה שנוצרה בין בני הזוג ומהטיפול הפסיכולוגי שליווה אותם. 
הצופים שנקלעו לריחוק חברתי עקב מגפת הקורונה מצאו נחמה 
אמיתית וכנה במערכות היחסים שהשתקפו על המסך ועוררו את 

הזדהותם באופן חף מציניות. 
* בימוי: ענת סטלינסקי  קרדיטים נוספים: יוצרים: פורמט קנוי 

* ליהוק: מושיק ישראל

עוד ניפגש
מפיקה: אירית רום רף / קומא סטודיוס / כאן 11

לצפייה בפרק 1 / פרק 10

הסדרה ״עוד ניפגש״ עוקבת אחרי חמישה ישראלים שהקשר ביניהם 
לבין קרוב משפחה נותק בעקבות חזרה בתשובה. זהו הסיפור החילוני־ 
חרדי שבמהותו הוא סיפורה של החברה הישראלית ומכאוביה. רצינו 
להביא למסך את הקונפליקט הכואב והשכיח שהוא חלק מהיומיום של 
רבים מאיתנו. הסדרה זכתה לשבחים ולהתייחסויות רבות מהצופים 
על שלל גווניהם והחיבור לסיפורים האנושיים של בני משפחה שלמדו 

לקבל את ״האחר״ והשונה, אפשרו איחוד משפחתי מחודש.
״עוד ניפגש״ היא יצירה טמלטלת ומרגשת. הבלטת הנשים החרדיות, הליהוק 
המגוון והסמקרן, האומץ לשדר אמירות לא קמובלות והעריכה המיוחדת, הופכים 
את דוקו הריאליטי הזה ליצירה חשובה ובעלת ערך בתרבות הישראלית״. )מעריב(

קרדיטים נוספים: יוצרים: אורי גרודר, אוהד גל־עוז, 
* תסריט:  * בימוי: אורי גרודר, אוהד גל־עוז  אלעד קופרמן 
* ליהוק: יובל סיבוני, יעל סילמן,  אורי גרודר, אוהד גל־עוז 

מור אבורמן, הדס רכס, בן לוי, אלעד חברוני
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https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/the-sharks-s2/VOD-ccd39223b501071027.htm?partner=vidpage-more
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/the-sharks-s2/VOD-ccd39223b501071027.htm?partner=vidpage-more
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/the-sharks-s2/VOD-0ecb600ccf89f61027.htm?Partner=autoComplete
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/the-sharks-s2/VOD-0ecb600ccf89f61027.htm?Partner=autoComplete
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/wedding-at-first-sight-s3/VOD-50da49015c28171027.htm?sCh=b604
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/wedding-at-first-sight-s3/VOD-50da49015c28171027.htm?sCh=b604
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/wedding-at-first-sight-s3/VOD-3d72bdbb9317071026.htm?sCh=b604
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/wedding-at-first-sight-s3/VOD-3d72bdbb9317071026.htm?sCh=b604
https://www.youtube.com/watch?v=w2f-x8j6V4c
https://www.youtube.com/watch?v=w2f-x8j6V4c
https://www.youtube.com/watch?v=UtvE0vVisP4
https://www.youtube.com/watch?v=UtvE0vVisP4


בית ספר למוסיקה עונה 4
מפיקים: טמירה ירדני, צביקה הדר, יואב צפיר / טדי יזמות 

והפקות / קשת 12
לצפייה בפרק 1 / פרק 2

בית ספר למוסיקה היא תוכנית מציאות ישראלית. במרכז התוכנית 
תחרות שירה בין ילדים בגילאי 8–14. את שלוש העונות הראשונות 
של התוכנית הנחה צביקה הדר, כשהחל מהעונה הרביעית מנחה עידו 
רוזנבלום את התוכנית. הסדרה היא סדרת בת של ״כוכב נולד״. לזוכה 
בתוכנית ניתנת מלגה ללימודים גבוהים וחופשה משפחתית בחו״ל. 

* בימוי:  קרדיטים נוספים: יוצרים: טמירה ירדני, יואב צפיר 
* צילום:  * תחקיר: ורד תום  * תסריט: דודי כהן  יואב צפיר 

* עיצוב  * עריכת תמונה: איתי מור, איילת ורשל  יובל מימון 
* עיצוב פסקול: מני אסיקנד, עמרי לוי  תלבושות: עדי שרעבי 

* ליהוק: קארין אשמואלי, נועה להב

הזמר במסכה
מפיק: אלי אוחנה / גיל הפקות / קשת 12

לצפייה בפרק 1 / פרק 2

״׳הזמר בסמכה׳ מצליחה לשלוף את הקמל עמכוזו של ז׳אנר התחרות המוזיקלית 
* ״׳הזמר בסמכה׳: היא ביצת ההפתעה   )ynet( ומחליפה אותו בהומור ובשעשוע״
של הטלוויזיה הישראלית״... לא כל פורטמ מצליח שמגיע מחו״ל — יכול לעבוד 
טוב גם כאן, אבל ׳הזמר בסמכה׳ הצליחה לפצח את הנוסחה המדויקת אל לב 
 * * ״האסקפיזם המוחלט והמושלם...״ )הארץ(  הקהל הישראלי...״ )סרוגים( 
״ריאליטי שמצליח לעניין ולמתוח את הצופים, ובקמביל לבדר ולשעשע סמפיק 
כדי השמפחה תצפה בה יחד...קיבלנו את מה ש׳הבטיחו׳ לנו ועל הדרך גם נהנינו 

ממוזיקה טובה״ )מעריב(
* בימוי: אמיר אוקרייניץ  קרדיטים נוספים: יוצרים: פורמט קנוי 

* תסריט: רהב לסטיגזון

מאסטר שף עונה 9
מפיקה: שולי קלדרון / גיל הפקות / קשת 12

לצפייה בפרק 1 / פרק 2

מאסטר שף עונה 9 מתחילה קרוב מאוד לאדמה, לחומרי הגלם, 
לבסיס שגרם לכולנו לרצות לבשל כשהעולם כולו נסגר בגלל הקורונה.

המתמודדים נשלחים לשדות לקטוף את חומר הגלם המועדף עליהם 
ולהעמיד אותו במרכז המנה אותה יבשלו לשופטים.רוח חומרי הגלם 
והחזרה לבסיס שורה על משימות העונה כולה וארבעת השופטים 
ישראל אהרוני, חיים כהן, איל שני ומיכל אנסקי מאתגרים את 
המתמודדים למצוא את הקול הפנימי שלהם כבשלנים בדרך לבחירה 

במאסטר שף הבא של ישראל.
* בימוי: אמיר אוקראיניץ  קרדיטים נוספים: יוצרים: פורמט קנוי 

* תסריט: דורית גבירצמן

← 2020 ה  י ז י ו ו הטל פרסי 

תכנית מציאות )ריאליטי(
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https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/music-school-s4/VOD-e1525c991145471027.htm?sCh=995ec8c35eff27
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/music-school-s4/VOD-e1525c991145471027.htm?sCh=995ec8c35eff27
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/music-school-s4/VOD-3aa2e7fc63dd371027.htm?sCh=995ec8c35eff27
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/music-school-s4/VOD-3aa2e7fc63dd371027.htm?sCh=995ec8c35eff27
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/the_singer_in_a_mask-s1/VOD-9d84a4da56ad471027.htm?sCh=17a0a3
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/the_singer_in_a_mask-s1/VOD-9d84a4da56ad471027.htm?sCh=17a0a3
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/the_singer_in_a_mask-s1/VOD-5a2f55c27069471026.htm?sCh=17a0a3
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/the_singer_in_a_mask-s1/VOD-5a2f55c27069471026.htm?sCh=17a0a3
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/masterchef-s9/VOD-74b3ad995658671027.htm?sCh=467d042346836710
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/masterchef-s9/VOD-74b3ad995658671027.htm?sCh=467d042346836710
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/masterchef-s9/VOD-f9eb643154c5671027.htm?sCh=467d042346836710
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/masterchef-s9/VOD-f9eb643154c5671027.htm?sCh=467d042346836710


נינג׳ה ישראל 2021 עונה 3
מפיקים: עידו ברון, אירית רום רף / שידורי קשת / קשת 12

לצפייה בפרק 1 / פרק 2

נינג׳ה ישראל, התוכנית שסחפה מדינה שלמה, חזרה לעונה שלישית. 
אלופי העבר התחרו לצד מתמודדים מבטיחים שעלו לראשונה למסלול, 
וניסו למתוח עד לקצה את גבולות היכולת ולכבוש את מסלול הנינג׳ה. 
הם פגשו לראשונה את מסלול החץ — מסלול מלא במכשולים חדשים 
שטרם נראו בישראל, ובמרכזו בחירה — החלטה שתכריע את גורלם.

 Tokyo Broadcasting System :קרדיטים נוספים: יוצרים
*  במאי ועורך ראשי: יוסי אליאס. בימוי:   .Television, Inc

 * * תסריט: יוסי אליאס, דודי כהן  אורן לב ארי, עמיר גלעד  
ליהוק: לירון עינב

MKR — המטבח המנצח עונה 2
מפיקים: עמית סטרטינר, עידית מיסטריאל, יפית עופרי / יולי 

אוגוסט הפקות / קשת 12
לצפייה בפרק 1 / פרק 2

חיים כהן ורותי ברודו מובילים תחרות בישול זוגית MKR המטבח 
המנצח. 12 זוגות שאוהבים לבשל ויודעים לארח הופכים את ביתם 
למסעדה לערב אחד, ומארחים את השופטים והמתחרים לארוחת ערב 
בת 3 מנות. הסדרה משלבת בין תחרות בישול ברמה גבוהה לריאליטי 
יחסים בין הזוגות המתמודדים בתחרות. לאורך הסדרה, הצופה 
נחשף למגוון עולמות קולינאריים ובמקביל נחשף לסיפורם האישי של 
המתחרים ולומד להכיר את הדינמיקה בין בני הזוג המבשלים ואת 
היחסים הנרקמים בין הזוגות שמתארחים. בשלב האולפן התחרות 

עולה הילוך והזוגות מתבקשים להגיש עשרות מנות!
 Seven Studios קרדיטים נוספים: יוצרים: פורמט קנוי

* בימוי  * בימוי: סיון מורג, אמיר אוקרייניץ  אוסטרליה 
* ליהוק:  * צילום: עומרי תקוע  עריכות: סיון מורג, לביא בן גל 

מורן מרציאנו
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https://drive.google.com/file/d/1tlNjjonRFKdD9aeZSt5dmybfUwQmcw15/view
https://drive.google.com/file/d/1tlNjjonRFKdD9aeZSt5dmybfUwQmcw15/view
https://drive.google.com/file/d/1obtjFp42o8H0c6Ykbq-8PNiqD071lE-e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1obtjFp42o8H0c6Ykbq-8PNiqD071lE-e/view?usp=sharing
https://app.lookat.io/api/links/0gdmv3sz3irpouhv31dxi2
https://app.lookat.io/api/links/0gdmv3sz3irpouhv31dxi2


אופירה וברקוביץ׳
מפיק: תומר רוזן / קשת 12 / קשת

לצפייה בפרק 1 / פרק 2

תוכנית האקטואליה הכי מדוברת של השנים האחרונות. בעונתה 
הרביעית היא קיבעה את מעמדה כזירה המרכזית שבה מגיעים 
הפוליטיקאים הבכירים וכוכבי הבידור הגדולים לראיונות אישיים 
ומשמעותיים. בעונה הזו הצליחו השניים לייצר את כמה מכותרות 
האקטואליה הבולטות של השנה אם זה בזמן בחירות מרץ 2020 
ותוצאותיהן, דרך משבר הקורונה ועד היציאה לבחירות 2021. סגנונם 
הייחודי של אופירה וברקוביץ׳ בשאלות ישירות, באופן שלא נראה 
בתכניות אחרות הפך אותם לעיתונאים מובילים, דעתנים, שיוצרים 

סדר יום חדש. 
קרדיטים נוספים: יוצרים: אופירה אסייג, נורית ברירו, 
* תסריט:  * בימוי: אלון אלוש  רועי עסיס, עדי גרתי 

נורית ברירו

הצינור
מפיקים: אור גל, גאיה חנוכי, שחר גרייפר / מגי וילנסקי מדיה /

רשת 13
לצפייה בפרק 1 / פרק 2

מגזין יומי בהגשת גיא לרר — התכנית עוסקת בתכנים חברתיים, 
תחקירים מיוחדים, כתבות וכל הסיפורים החמים מהרשת. מבין הישגי 
התכנית השנה — פרויקט המענקים ״תעבירו את זה הלאה״ — גייסנו 
יותר מ־18 מיליון שח לטובת נזקקים, פרויקט סיירת חרם, סיירת 

בולדוג להצלת כלבים וחתולים ועוד 
קרדיטים נוספים: יוצרים: גיא לרר, אדם שפיר * בימוי: 

* תסריט: גיא לרר, אדם שפיר איתי צפרירי, בני כהן 

לפני החדשות עם הילה קורח
מפיקים: דנה ריגל, יערה בורוש, שחר גרייפר / מגי וילנסקי 

מדיה / רשת 13
לצפייה בפרק 1 / פרק 2

תכנית אקטואליה יומית עם הילה קורח — כל הכותרות והחדשות, 
עם הכתבות המגזיניות והסיפורים האישיים בתחומי צרכנות, 

חברה ותרבות. 
 * קרדיטים נוספים: יוצרים: תום כספי, הילה קורח, מגי וילנסקי 

* תסריט: תום כספי בימוי: איתי צפרירי, בני כהן 

← 2020 ה  י ז י ו ו הטל פרסי 

תכנית אקטואליה
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https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/ofira-and-berkovich-s4/VOD-b9f28afa4780571026.htm?sCh=171a4fb
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/ofira-and-berkovich-s4/VOD-b9f28afa4780571026.htm?sCh=171a4fb
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/ofira-and-berkovich-s4/VOD-b15b773efa23371026.htm?sCh=171a4fb
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/ofira-and-berkovich-s4/VOD-b15b773efa23371026.htm?sCh=171a4fb
https://13tv.co.il/item/entertainment/hatzinor/season-01/episodes/kog61-2040008/
https://13tv.co.il/item/entertainment/hatzinor/season-01/episodes/kog61-2040008/
https://13tv.co.il/item/entertainment/hatzinor/season-01/episodes/o2ha6-2116032/
https://13tv.co.il/item/entertainment/hatzinor/season-01/episodes/o2ha6-2116032/
https://13news.co.il/item/programs/before-the-news/episodes/beforenews190121-1197879/
https://13news.co.il/item/programs/before-the-news/episodes/beforenews190121-1197879/
https://13news.co.il/item/programs/before-the-news/episodes/beforenews211220-1181384/
https://13news.co.il/item/programs/before-the-news/episodes/beforenews211220-1181384/


מהצד השני עם גיא זהר
מפיקה: מורן ליבל / ג.ג זהר בע״מ / כאן 11

לצפייה בפרק 1 / פרק 2

בכל יום, מהצד השני חושפת את הפער בין המציאות לבין איך שהיא 
משתקפת בתקשורת. בדרכו, גיא זהר מפרק ומרכיב את מה שאנחנו 
רואים במהדורות החדשות: בין אם זה פייק שמפיצים פוליטיקאים, 
כיסוי מוטה או שגוי שמציגים הכתבים, תמונה לא נכונה שהציגו 
הפרשנים או דף מסרים שהודהד על ידי מפלגה זו או אחרת. אה, וכל 
זה נכנס ב־13 דקות המחולקות לשניים עד ארבעה אייטמים קצרים.

* תסריט:  * בימוי: גיא זהר  קרדיטים נוספים: יוצר: גיא זהר 
יואב רבינוביץ

משחקי הכיס
מפיקה: ענבר גרינמן / כאן חדשות, תאגיד השידור הישראלי / 

כאן 11
לצפייה בפרק 1 / פרק 2

התוכנית היומית של שאול אמסטרדמסקי עוסקת בכלכלה באופן 
אינטליגנטי אבל נגיש, מספקת לצופים מידע חיוני לשיפור התנהלותם 
הכלכלית האישית ומספקת אלטרנטיבה לתוכניות הכלכליות בערוצים 
המתחרים שמרבות לעסוק בנושאים צרכניים ולעתים בתוכן שיווקי. 
שאול וצוותו לא רואים בצופה אך ורק צרכן, אלא אזרח מעורב 
שההתנהלות הכלכלית שלו מורכבת יותר מרכישת מוצרי פנאי 
או מזון. התוכנית לא מהססת להתעמת עם מוקדי הכוח בכלכלה 
ובפוליטיקה בישראל, ומביאה תמונה אובייקטיבית ונטולת משוא פנים 
של הכלכלה במובן הרחב של המילה — עם נגיעות בתחומי החיים.
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https://www.youtube.com/watch?v=Hlny7WjsG00&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F11-%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=Hlny7WjsG00&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F11-%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=4jet9CqfBmw&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F11-%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=4jet9CqfBmw&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F11-%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=h8a4XTjgxhE&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=h8a4XTjgxhE&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA
https://www.facebook.com/watch/?v=243807697088852
https://www.facebook.com/watch/?v=243807697088852


אחרי נעילה
מפיק: גיל חומן / קסטינה תקשורת / כאן 11

לצפייה בפרק 2 / פרק 7

תוכנית אירוח ששודרה במקביל לסדרת הדרמה ״שעת נעילה״ 
והביאה את הגיבורים האמיתיים של מלחמת יום הכיפורים, מהלומי 
הקרב של רמת הגולן והחווה הסינית ועד לשבויים שחזרו מסוריה 
ומצרים, כולל סדרת כתבות על הנשים של 1973 ונאמבר סיום שערבב 

בין שירי המלחמה ההיא לשירים עכשוויים. 

גלית ואילנית
מפיקה: דורית הוד קולטר / קשת / קשת 12

לצפייה בעונה 3 / פרק 21

גלית ואילנית, תכנית אירוח לכל המשפחה המשודרת מדי שבוע 
בשישי אחר הצהריים, ומציגה ראיונות אינטימיים עם דמויות בולטות 
בתחומי אקטואליה, תרבות ותקשורת. מדי שבוע צמד המגישות 
מביאות זווית נשית ומציפות סוגיות בנושא קידום נשים בישראל, 
המאבק באלימות במשפחה ותמיכה בנשים מעוררות השראה. מדי 
שבוע גלית ואילנית מקבלות ברשתות החברתיות תגובות ממאות 
צופות וצופים, שמרגישים שהסיפורים שעולים בתכנית נוגעים בהם 
באופן אישי. החל מסוגיות חברתיות כבדות משקל על אלימות 
במשפחה ומעמד הנשים בישראל, ועד שאלות אישיות שמעסיקות 
את כולנו על דימוי גוף ומשפחתיות. עם שתי נשים מובילות על המסך, 
התכנית מבקשת לתת במה לקול של צופות רבות, וליצור טלוויזיה 

אישית ואינטימית בגובה העיניים.

סוכן תרבות
מפיק: גיל חומן / קסטינה תקשורת / כאן 11

לצפייה בפרק 1 / פרק 2

״סוכן תרבות״ בכאן 11 המשיכה גם בשנתה השלישית, שנת הקורונה 
הארורה, ללוות את היצירה המקומית והעולמית מקרוב )ככל שניתן 
תחת המגבלות(. בהנחייתו הקשובה והנבונה של קובי מידן, הביאה 
״סוכן תרבות״ למסך מדי שבוע הן את מאבק התרבות לשרוד, הן את 
היצירות והיוצרים שהתעקשו להמשיך ולהביא לעולם יופי גם בשנת 
חסר ומחסור. הספרים והשירים, הסרטים והסדרות, ההמלצות והסוגיות 
הבוערות. גם ב־2020 היתה ״סוכן תרבות״ הזירה הטלוויזיונית 
המרכזית לתרבות הישראלית, על כל קולותיה וצבעיה, בדרך ל־2021 

טובה ובריאה יותר.
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←  2020 ה  י ז י ו ו הטל פרסי 

תכנית אירוח ו/או תרבות

https://www.kan.org.il/Item/?itemId=79414
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=79414
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=78689
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=78689
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/galit_and_ilanit-s3/VOD-f1d8fd653c74671026.htm?sCh=6f46319ab8
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/galit_and_ilanit-s3/VOD-f1d8fd653c74671026.htm?sCh=6f46319ab8
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/galit_and_ilanit-s3/VOD-f1d8fd653c74671026.htm?sCh=6f46319ab8
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/galit_and_ilanit-s3/VOD-bcda0fc9cc13271027.htm?sCh=982758143e
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/galit_and_ilanit-s3/VOD-bcda0fc9cc13271027.htm?sCh=982758143e
https://kanapi.media.kan.org.il/Players/ByPlayer/V1/ipbc/S0332218_1_g_6c0ca0bceefb/HLS
https://kanapi.media.kan.org.il/Players/ByPlayer/V1/ipbc/S0332218_1_g_6c0ca0bceefb/HLS
https://kanapi.media.kan.org.il/Players/ByPlayer/V1/ipbc/S0332218_1_g_6c0ca0bceefb/HLS
https://kanapi.media.kan.org.il/Players/ByPlayer/V1/ipbc/S0320610_1_4c6d6fcd8ec0/HLS
https://kanapi.media.kan.org.il/Players/ByPlayer/V1/ipbc/S0320610_1_4c6d6fcd8ec0/HLS


פאולה וליאון
מפיקים: יוסי ורשבסקי, מור טרגר, אתל בנבנשתי לוי, אדווה 
מלכה, גל רואימי / חדשות הבוקר, העמק תקשורת ויזמות / 

קשת 12
לצפייה בפרק 1 / פרק 2

תכנית אירוח אקטואלית חברתית שמשמיעה את קולם של הגיבורים 
שלא מגיעים לכותרות הראשיות במהדורות החדשות. התכנית עוסקת 
בצרכנות, הורות, בריאות, מגדר, חינוך, בישול וזוגיות. מוצגים בה 
החידושים המחקריים המתקדמים ביותר. תוכנית של בידור, ערך 
והנאה. פאולה וליאון, מביאים למסך אותנטיות ואת מערכת היחסים 
הזוגית שלהם. הקמפיינים שנערכים בה למען אזרחי ישראל: קמפיין 
״לא מרימים ידיים״, משמיע את קולם של נשים וגברים שסיפורם 
נוגע באלימות במשפחה. וכן קמפיין תכנית סיוע, לעסקים שנקלעו 

למצוקה כלכלית ומאפשרים לצופים לסייע. 

פגישה עם רוני קובן
מפיקים: דפנה פרנר, שי אינס / ארצה הפקות / כאן 11 

לצפייה בפרק 1 / פרק 2

תוכנית הריאיונות האהובה של רוני קובן בעונה רביעית עם אורחים 
חדשים. בעונה זו התארחו בין השאר יהודה ברקן ז״ל בראיון האחרון 
שלו, אהוד ברק, אחמד טיבי, ליא קניג, איתי לוי, יובל סמו, מינה צמח, 

אלונה פרנקל ואחרים. 
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https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/paula_and_leon-2020/VOD-9d9981249996571027.htm?partner=vidpag
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/paula_and_leon-2020/VOD-9d9981249996571027.htm?partner=vidpag
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/paula_and_leon-2020/VOD-9d9981249996571027.htm?sCh=429166edfc
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/paula_and_leon-2020/VOD-9d9981249996571027.htm?sCh=429166edfc
https://www.youtube.com/watch?v=QTCwkxi3s-U
https://www.youtube.com/watch?v=QTCwkxi3s-U
https://www.youtube.com/watch?v=QTCwkxi3s-U
https://www.youtube.com/watch?v=vhHg-KVkLBs
https://www.youtube.com/watch?v=vhHg-KVkLBs
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