
גוף שידור(ב תכנית-לפי סדר א)שם קטגוריה

לצפייה ישירה2HOTעונה , בתולות

לצפייה ישירהרשת 2עונה , המדרשה
לצפייה ישירהyesכבודו

לצפייה ישירהשידורי קשתכיפת ברזל

לצפייה ישירה2yesעונה , פאודה

לצפייה ישירהערוץ עשרויקי ואני

לצפייה ישירהשידורי קשת5עונה , מה זה השטויות האלה

לצפייה ישירהרשתנבסו
לצפייה ישירה2yesעונה , רון

לצפייה ישירהHOTשבאבניקים

לצפייה ישירהyesשיר אהבה סטנדרטי: אריק איינשטיין

לצפייה ישירהHOTסיפור כיסוי- המוסד 

לצפייה ישירהHOTזוהר ארגוב סוף עצוב וידוע מראש

חיים שכדוגמתם עוד לא - חנוך לוין 

ראינו מעולם
כאן תאגיד השידור 

לצפייה ישירההישראלי

לצפייה ישירהyesעוד סיפור אחד ודי

לצפייה ישירה2HOTעונה , מטומטמת

לצפייה ישירהHOTמתים לרגע

לצפייה ישירהHOTפולמון

לצפייה ישירהHOTעובדים על זה#

לצפייה ישירהרשת7עונה , אבודים 

לצפייה ישירהשידורי קשת2עונה , המתמחים

טיול אחרי צבא
כאן תאגיד השידור 

לצפייה ישירההישראלי

לצפייה ישירה8HOTעונה , מחוברים

לצפייה ישירהשידורי קשתדייט ראשון

לצפייה ישירהyesהבוזגלוס

לצפייה ישירהשידורי קשתחתונה ממבט ראשון

לצפייה ישירה2HOTעונה , פוליאקובים

לצפייה ישירהyesתום יער עושה את שביל ישראל

לצפייה ישירהרשת3עונה , אקס פקטור

לצפייה ישירהרשת2עונה , הישרדות

לצפייה ישירהשידורי קשת2018הכוכב הבא לאירוויזיון 

לצפייה ישירהרשת6עונה , המירוץ למיליון

לצפייה ישירהשידורי קשת7עונה , מאסטר שף

לצפייה ישירהכאן תאגיד השידור הציבוריהמרדף

לצפייה ישירהערוץ עשר6עונה , לעוף על המיליון

לצפייה ישירהשידורי קשת5עונה , מונית הכסף

סדרת דרמה

דרמה יומית

שעשועון טלוויזיה

(ריאליטי)תכנית מציאות 

סדרה קומית

סדרת תעודה

סדרה עובדתית

ריאליטי-תכנית דוקו

http://hot.ynet.co.il/home/0,7340,L-13342,00.html
http://reshet.tv/featured-series/hamidrasha/
http://yesawards2017.mdigital.co.il/?utm_medium=cpc&utm_source=academy&utm_campaign=awards2017
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/iron-dome-s1?partner=SecondNav
http://yesawards2017.mdigital.co.il/?utm_medium=cpc&utm_source=academy&utm_campaign=awards2017
http://reshet.tv/parenthood/nevsoo/season-1/episodes/
http://yesawards2017.mdigital.co.il/?utm_medium=cpc&utm_source=academy&utm_campaign=awards2017
https://www.mossadfilm.com/
https://vimeo.com/240576318
http://www.kan.org.il/Program/?catId=1109
http://yesawards2017.mdigital.co.il/?utm_medium=cpc&utm_source=academy&utm_campaign=awards2017
http://hot.ynet.co.il/home/0,7340,L-13471-172848,00.html
http://hot.ynet.co.il/home/0,7340,L-11582-95610,00.html
http://hot.ynet.co.il/home/0,7340,L-13329,00.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PL91ss7IlAZGHa94rNNn6EZyyUmNpqmE6e
http://reshet.tv/news/avudim/
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/the-interns?partner=SecondNav
http://www.kan.org.il/Program/?catId=1125
http://hot.ynet.co.il/home/0,7340,L-13480,00.html
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/First-Date?partner=program-index
http://yesawards2017.mdigital.co.il/?utm_medium=cpc&utm_source=academy&utm_campaign=awards2017
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/wedding-at-first-sight-s1?partner=SecondNav
http://magazine.hot.net.il/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%94-2-%D7%A4%D7%A8%D7%A7-1-%D7%9C%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%94/
http://yesawards2017.mdigital.co.il/?utm_medium=cpc&utm_source=academy&utm_campaign=awards2017
http://reshet.tv/entertainment/the-x-factor-israel/season-03/episodes/
http://reshet.tv/mood/survivor/
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/the-next-star
http://reshet.tv/mood/the-amazing-race/season-06/episodes/
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/masterchef?partner=SecondNav
http://www.kan.org.il/Program/?catId=42
http://10tv.nana10.co.il/Category/?CategoryID=600395
https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/money_cab-s5?partner=season-dropdpwn


לצפייה ישירהשידורי קשת14עונה , ארץ נהדרת

לצפייה ישירהערוץ עשר6עונה , 5עונה , גב האומה

3עונה , היהודים באים
כאן תאגיד השידור 

לצפייה ישירההישראלי

לצפייה ישירהרשתטלוויזיה מהעתיד

לצפייה ישירהערוץ עשר2עונה , לילה טוב עם אסף הראל

שידורי קשתאיזה צחוק עם אבי נוסבאום

שידורי קשתהיום בלילה עם גורי אלפי

רשתמחר שבת

שידורי קשתקסם אישי

ערוץ עשרשי בשידור

רשתהמשפיעים עם לוסי אהריש

חינוכיתחוצה ישראל עם קובי מידן

פגישה עם רוני קובן
כאן תאגיד השידור 

הישראלי

ערוץ עשררפי רשף אינטימי

חינוכיתיורם יובל' שיחת נפש עם פרופ

המכולה
כאן תאגיד השידור 

הישראלי

חינוכיתהעולם עצוב אז צוחקים

מועדון תרבות
כאן תאגיד השידור 

הישראלי

חינוכיתפסקול ישראלי עם יואב קוטנר

שידורי קשתאנשים

רשתהצנרת

שידורי קשתחי בלילה

שידורי קשתערב טוב עם גיא פינס

רשת5עונה , המערכת

חדשות עשר13עונה , המקור

זמן אמת
כאן תאגיד השידור 

הישראלי

שידורי קשת23עונה , עובדה

ערוץ עשר5עונה , 4עונה , עושות חשבון

חדשות עשרמהדורה מרכזית חדשות עשר

סער-חדשות הערב עם גאולה אבן
כאן תאגיד השידור 

הישראלי

חדשות עשרשישי עם איילה חסון

מגזין פנאי

תכנית תרבות

תכנית סאטירה 

ומערכונים

תכנית אירוח ובידור

תכנית ראיונות

תכנית תחקירים

מהדורת חדשות

https://www.mako.co.il/tv-erez-nehederet/770e3d99ade16110-3dcd8020c3457110/eretz-videos
http://10tv.nana10.co.il/Category/?CategoryID=600313
http://www.kan.org.il/Item/?itemId=23532
http://reshet.tv/entertainment/futuretv/
http://10tv.nana10.co.il/Category/?CategoryID=600416


שידורי קשת'אופירה וברקוביץ

ערוץ עשראורלי וגיא

חדשות עשרהמגזין עם אושרת קוטלר

חדשות עשרקירשנבאום& לונדון 

רואים עולם
כאן תאגיד השידור 

הישראלי

חינוכיתתיק תקשורת

לצפייה ישירהyesאחותי קפצה כיתה

לצפייה ישירהערוץ הילדים 4HOTעונה , אלישע

לצפייה ישירהyesבית הכלבים

לצפייה ישירהחינוכית2עונה , ילדי בית העץ

לצפייה ישירהחינוכית2עונה , שוסטר ושוסטר

או תעלומת הרובוטים  - 2י 'ינג'ג

לצפייה ישירהוניור'ג yesהמשובטים

לצפייה ישירהyesכדברא

לצפייה ישירהחינוכיתמתויגים

לצפייה ישירהHOTערוץ הילדים פלאשבק
לצפייה ישירה6yesעונה , ראש גדול

חינוכיתאני גיטרה

חינוכיתהעולם הערבי- בין השורות 

חינוכיתהחפרנים

חינוכיתמה הדיבור

yesאסקייפ

ערוץ הילדים 5HOTעונה , הבנים והבנות

6HOT, yesעונה , הצחוקייה

yesסוואגרז

2HOT, yesעונה , מפיונסניק'צ

חינוכית24עונה , בחצר של פופיק

!הופהמופע המבולבל של יובל

yesיורם החכם ואוצר האותיות

ערוץ מאיר4עונה , ניידת החלומות

וניור'ניק ג HOTצוות הצלה

ערוץ הספורטאולפן ליגת האלופות

ערוץ הספורטחדשות הספורט

ערוץ הספורטחמישיות

ערוץ הספורטיציע העיתונות

ערוץ הספורטריאדה אל חמיסה

תכנית אקטואליה

תכנית בידור לילדים 

ונוער

תכנית ספורט

מגזין לילדים ונוער

סדרה קומית 

לילדים ונוער

סדרת דרמה 

לילדים ונוער

סדרה לגיל הרך

http://yesawards2017.mdigital.co.il/?utm_medium=cpc&utm_source=academy&utm_campaign=awards2017
http://www.kidstv.co.il/VOD/series/V1084
http://yesawards2017.mdigital.co.il/?utm_medium=cpc&utm_source=academy&utm_campaign=awards2017
http://www.23tv.co.il/3093-he/Tachi.aspx
http://www.23tv.co.il/2987-he/Tachi.aspx
http://yesawards2017.mdigital.co.il/?utm_medium=cpc&utm_source=academy&utm_campaign=awards2017
http://yesawards2017.mdigital.co.il/?utm_medium=cpc&utm_source=academy&utm_campaign=awards2017
http://www.23tv.co.il/3137-he/Tachi.aspx
http://www.kidstv.co.il/FLASHBACK
http://yesawards2017.mdigital.co.il/?utm_medium=cpc&utm_source=academy&utm_campaign=awards2017


תכנית(ב שם פרטי-לפי א)שם קטגוריית משחק

כבודויעקב-אילנית בן

מטומטמתבת חן סבג

כיפת ברזליעל פולמן

בתולותמגי אזרזר

פאודהרונה לי שמעון

להיות איתהאביב אלוש

כיפת ברזלדולב מסיקה

כבודויורם חטב

פאודהליאור רז

בתולותששון גבאי

שנות השמוניםאוולין הגואל

נבסוחנה לסלאו

חברותליטל שוורץ

ויקי ואנימגי אזרזר

איפה אתה חירבקה מיכאלי

ויקי ואניאבי דנגור

שבאבניקים'אורי לייזרוביץ

השוטר הטוביובל סמו

נבסויוסי ואסה

רוןרון פלדמן

כדבראאביה מלכה

בית הכלביםגאלה קוגן

צפוףיעל שרוני

אלישעליאת הר לב

אלישערבקה מיכאלי

בית הכלביםאבי גרייניק

ראש גדולאיציק כהן

צפוףאלי פיניש

כדבראדניאל מורשת

אלישעיובל סמו

שבט צוצלתעידו מוסרי

השחקנית הטובה 

ביותר

,  בסדרת דרמה

דרמה יומית

השחקן הטוב ביותר 

, בסדרת דרמה

דרמה יומית

השחקנית הטובה 

ביותר 

בסדרה קומית

השחקן הטוב ביותר 

בסדרה קומית

השחקנית הטובה 

ביותר

 בסדרה לילדים ונוער

השחקן הטוב ביותר 

בסדרה לילדים ונוער



תכנית(ב שם פרטי-לפי א)שם קטגוריות אישיות

בתולותאדם סנדרסון

כיפת ברזלאלון זינגמן

המדרשהדני סירקין

ודה'גמני יעיש

פאודהרותם שמיר

שבאבניקיםי'אריאל בנבג, מאור זגורי, אלירן מלכה

שנות השמוניםקובי חביה

רוןרון פלדמן

ויקי ואנירני סער

נבסושי בן עטר

אלישעאופיר לובל

צפוףאורן שקדי

בית הכלביםיוגב יפת

כדבראעודד רז

המלון של פינירועי פלורנטין

ילדי בית העץשירילי דשא

, ליאור רז, מיכל אבירם, אמיר מן

פאודהאבי יששכרוף

מטומטמתשי קפון, בת חן סבג

כיפת ברזלגושן-איילת גונדר, גושן-יואב שוטן

בתולותשחר מגן

כבודושלמה משיח

שבאבניקיםאלירן מלכה

ויקי ואניאיתי זבולון, אושרית סרוסי, טל מילר

, ליאור כפיר רפאל, עדי אשכנזי

אמיר בן סירה
מה זה השטויות 

האלה

רוןאלעזר מק, ענת אורן, רון פלדמן

נבסוליאת שביט, יוסי ואסה, שי בן עטר

אלישעאלעד חן, אסף בייזר

שבט צוצלתאריק שגב

, יעל כץ, נדב בן סימון, ליאור כפיר רפאל

בית הכלביםחי נחום, אבירם שקד, נעם נבו

צפוףאסף בייזר, נטלי מרכוס

ילדי בית העץרועי שגב, שירילי דשא

בימוי בסדרה קומית

תסריט בסדרת 

,דרמה

 דרמה יומית

תסריט בסדרה קומית

בימוי בסדרה

 לילדים ונוער

תסריט בסדרה 

לילדים ונוער

, בימוי בסדרת דרמה

דרמה יומית



תכנית(ב שם פרטי-לפי א)שם קטגוריות אישיות

איציק פורטל
זוהר ארגוב סוף 

עצוב וידוע מראש

איתי רזיאל

חיים - חנוך לוין 

שכדוגמתם עוד 

לא ראינו מעולם

המדרשהגיורא ביח

פאודהמוש משעלי

כבודועפר ינוב

כבודונוהר חסין, רפאל לוין, איילה בנגד

עוד סיפור אחד ודיעידו מוכריק, איילת עופרים

שבאבניקיםנמרוד גולדשטיין, אסף קורמן

פאודהסרחיו ליברמן, בועז מן, עמרי צלמונה

תמר קיי

: אריק איינשטיין

שיר אהבה 

סטנדרטי

ודה'גאייל ביטרמן

פאודהאיתן לוי

כבודוארז גולדפרב

המדרשהדני אבשלום

בתולותכרמלה סנדרסון

בתולותקובסקי'זמירה רצ

כיפת ברזלחוה לוי רוזלסקי

ודה'גגאיה נחמני, חוה לוי רוזלסקי

פאודהחן כרמי

שבאבניקיםרינת אפרת

כבודואבי בנימין

פאודהגלעד בן עמרם

דידי ארז

חיים - חנוך לוין 

שכדוגמתם עוד 

לא ראינו מעולם

בתולותחיים פרנק אילפמן

יובל מסנר
קישון שמו . א

הולך לפניו

יסמין אבן
זוהר ארגוב סוף 

עצוב וידוע מראש

לים"הרמטכתמר אייזנמן

כבודואבי מזרחי

עוד סיפור אחד ודיאביב אלדמע

אביב אלדמע

: אריק איינשטיין

שיר אהבה 

סטנדרטי

פאודהיוסי אפלבאום

בתולותרונן נגל

מוסיקה מקורית

צילום

עריכת תמונה

ניהול אמנותי

עיצוב פסקול

עיצוב תלבושות



תכנית(ב שם פרטי-לפי א)שם קטגוריות אישיות

שבאבניקיםמוטי חפץ, אלי ביין

כבודואשי מילוא

ניר אלון

: אריק איינשטיין

שיר אהבה 

סטנדרטי

כיפת ברזלעודד יוסף רינגל

פאודהעודד יוסף רינגל

מטומטמתאמירה בוזגלו

שבאבניקיםאמירה בוזגלו

כיפת ברזלהילה יובל

כבודונעמה זלצמן, לירון זהר

רוןמרב נחום

פאודההילה יובל, רותי בלום

ודה'גאודיה אייזנמן

בתולותזיו קטנוב

ארץ נהדרתליאת שיינין

פאודהמאיה גרסטל

היהודים באיםמיכל אפרתי

, טל בלטוך, דורון קורן, אהרון פאר

ים בן אדיבה
סיפור - המוסד 

כיסוי

המדרשהאלון סרנגה

פאודהדן סחר

אדם לבינסון, שגיא שטרן, נועם אמיר

: אריק איינשטיין

שיר אהבה 

סטנדרטי

ודה'געוזי מור

, ספיישל אפקטס

וידאו ארט

איפור

הקלטה

ליהוק


