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המועמדויות בסדרות הדרמה

ת ו פ ס ו נ ת  ו י ו ד מ ע ו מ



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

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

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

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

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

שאשכרה מפחיד להוריד ממנה את העיניים 
באמצע הצפייה מהחשש להפסיד איזה 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

מקווים שגם אתם.

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


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

מקורית: אופיר לייבוביץ׳ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

אלי בן דוד

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

לראשונה או אולי גם בשנייה. 

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


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

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

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

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

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

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

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

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

)ynet ,ורגיש״ )סמדר שילוני

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

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

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

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

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

.VODביוטיוב וב־
תודה מהיוצרים,

יוסי מדמוני, תמר קיי ודוד אופק

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


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

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

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

ספיישל אפקטס וידאו ארט: דן סחר

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

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

ההתפתחויות הסוערות מובילות אותו ואת 
צוות הסמתערבים להיכנס לעזה — הקמום 

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

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

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

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

)ynet( .הישראליות״

פאודה עונה 3
לצפייה בפרק 1 / פרק 2  * yes / ל.בנאסולי הפקות 
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הסדרה שהפכה לתופעה, היא הסדרה הישראלית 
המצליחה ביותר בעולם והמדוברת ביותר בישראל 

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

טובה ביותר.
לאחר שידור העונה הראשונה בנטפליקס פאודה 

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

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

במקום ה־8!

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


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

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

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

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

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

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

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

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

המדובב
לצפייה בפרק 1 / פרק 2  * yes / שולה שפיגל ודנה עדן הפקות 
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זוכת פרס התסריט בפסטיבל הסדרות ברלין 2019.
דרמת פשע במרכזה אסא, בחור מבריק ומגמגם, 

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

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

https://vimeo.com/user14134286/review/340611943/4b4f5771ec
https://vimeo.com/user14134286/review/340611943/4b4f5771ec
https://vimeo.com/user14134286/review/340611943/4b4f5771ec
https://vimeo.com/user14134286/review/340611943/4b4f5771ec


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

״חשופים״, ״נעלמים״ ועוד(.

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


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

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

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

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

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

הבינלאומית הטובה ביותר 2019 בפסטיבל הקולנוע היוקרתי בציריך 2019

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

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

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

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

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

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

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

שלכם, ניר ברגמן ורם נהרי

לצפייה בפרק 1 / פרק 2 / פרק 3 / וכולי

 

 

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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


כפולה עונה 4גיבור אמיתי

נעלמים עונה 3

כדברא עונה 3

פוראבר
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 ← פרסי הטלוויזיה 2019 

 המועמדויות בסדרות 
הדרמה לילדים ולנוער



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

* תסריט: אורי גרוס שחקן: רן דנקר 

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

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

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

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

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

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

אך בעמקי ליבה היא מאוהבת בתואמס, הדמות 
שהיא יצרה.

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

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

גיבור אמיתי...

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

נשמח אם תצפו בפרקים ותצביעו עבורנו,
 היוצרים והמפיקים

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


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

חגית סעד, נעה גוסקוב

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

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

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

הפקה מהוקצעת ותסריט השואב ממיטב סדרות המתח בעולם. 

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

אתר ״פרוגי״(

נעלמים עונה 3
לצפייה בפרקים  *  ADD / טין ניק HOT
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סדרת דרמה לילדים ונוער _ יוצר: אורי גרוס _ מפיקים:   *  ] דויות  4 מועמ  [
 * * שחקן: לי בירן  * שחקנית: אליאנה תדהר  לימור אבקסיס, אסף גורדון 

בימוי: רני סער

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

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

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

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

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

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

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

יישמכו לנצח?״ ) פרוגי(

פוראבר
לצפייה בפרקים  * HOT טין ניק / טדי הפקות 
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בת אל הבתולה
HOT / דורי מדיה דרסט 

לרשימת הקרדיטים ולצפייה בפרקים

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

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

 by Electus International
.Format Distributed By Electus International

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

מטומטמת עונה 3
HOT / דורי מדיה דרסט

לרשימת הקרדיטים ולצפייה בפרקים

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

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

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

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

* צילום: אורי אקרמן יהונתן פארן 
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אני גדול
 Nutz Productions / ניק ג׳וניור yes

לרשימת הקרדיטים ולצפייה בפרקים

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

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

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

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

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

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

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

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

גיטלזון, שלומית ארביב, נועה בן יצחק, הילה מראד

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

לרשימת הקרדיטים ולצפייה בפרקים

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

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

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

לרשימת הקרדיטים ולצפייה בפרקים

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

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

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

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

רועי ציוני, אורי בורג 
לצפייה בפרקים

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

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

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

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

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

צוות ״דרעקולה״.

הטרמפיסטים עונה 3
* הפקה: יאללה פילמס  כאן דיגיטל 

לצפייה בפרקים

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

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

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

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

עוד נצא לצלם עונה רביעית.
תודה, יאיר אגמון.

 ← פרסי הטלוויזיה 2019 
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71731&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71731&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71744&section=449
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=71744&section=449


חיות כיס
* יוצרות: צליל אברהם, דנה פרנק כאן דיגיטל 

לצפייה בפרקים / פרק מומלץ לצפייה

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

ועד מה גורם לנהגי אוטובוס להיות עצבניים.

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

לצפייה בפרקים / פרק מומלץ לצפייה

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

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

וטכנולוגיה ועיצוב.

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

לצפייה בפרקים / פרק מומלץ לצפייה

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

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

שבט של ילדים אבודים.
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https://www.youtube.com/watch?v=aeeFnx0nzDI
https://www.youtube.com/watch?v=aeeFnx0nzDI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXv9BeKApRvzbGTKMtatvGWnycWCP3Bf5
https://www.youtube.com/watch?v=aeeFnx0nzDI
https://www.youtube.com/watch?v=jqkVJxn2PtI&vl=iw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXv9BeKApRvy8VBmTJnrOC_NbkxD7uwJk
https://www.youtube.com/watch?v=V0RFrp6ZRXo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXv9BeKApRvys8UcityGVPKCS3LG0_m36
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