
  תחרות פרס האקדמיה ב העולים לגמררשימת 
   2014 לשנת בתחום היצירה הטלוויזיונית

  :עפ"י קטגוריות הפרס
  
  . דרמה יומית הטובה ביותר:1

  גוף משדר  יוצרים  שם התכנית  
  יוצר: מאור זגורי, בימוי: רני סער, תסריט: מאור זגורי, אורי וייסברוד  זגורי אימפריה   1

  מפיקים: אפרת דרור, עוזי קרין, עוז וידל, מושיק פארןעריכה: יורם מנדל, 
  "אולפני הרצליה"

3 HOT  

  יוצרים: רוני ידור, רותי זייד, גל זייד, מיכל אבירם, בימוי: יואב פז, דורון פז  מתים לרגע   2
  תסריט: רוני ידור, רותי זייד, גל זייד, עריכה: גל זייד, מפיק: נועם ארזי

  "אנדמול ישראל"

3 HOT  

  
  . מיני סדרת דרמה / סדרת דרמה הטובה ביותר:2

  גוף משדר  יוצרים  שם התכנית  
  אחת אפס אפס   1

  2עונה 
  יוצר, במאי ותסריטאי: אמיר מן, עריכה: דפנה פרנר

  אוריאנה גבעולי גניגר, "ארצה הפקות"דנה פרנר, שי אינס, מפיקים: 
  10ערוץ 

  מושיוף, בימוי: שירלי מושיוף, תומר שנייוצרת ותסריטאית: שירלי   איש חשוב מאוד  2
  "HOTעריכה: אורי וייסברוד, מפיק: דוד מנדיל, "מובי פלוס הפקות", "

3 HOT  

  יוצרים ומפיקים: חגי לוי, לירן עצמור, מפיקים שותפים: אורית זמיר, יואב רועה  המקוללים   3
 בימוי: חגי לוי, יונתן גורפינקל, חליל אפרת, תסריט: חגי לוי, נעם קפלן, שחר מגן, 
מיכל ויניק, מיכל וייס, עריכה: חגי לוי, מויש גולדברג, יעל חרסונסקי, לירן עצמור, 

  שלג הפקות", "עצמור הפקות", "גם סרטים""מיכל וייס, , שחר מגן

8 HOT  

  פלפלים צהובים   4
  2עונה 

  בימאית ותסריטאית: קרן מרגלית, עריכה: חגי לוי, אוסי נשרייוצרת, 
  "יולי אוגוסט הפקות", מפיקים: אילון רצ'קובסקי, יוסי עוזרד, גיא יקואל, יוחנן קרדו

  2ערוץ 
  קשת

  תא גורדין   5
  2עונה 

יוצרים: רון לשם, דני סירקין, גיורא יהלום, עמית כהן, יזהר הר לב, טמירה ירדני 
  סירקין, תסריט: רון לשם, עמית כהן, יזהר הר לבבימוי: דני 

  מפיקים: לימור אבקסיס, אסף גורדון, "טדי הפקות"

 yes  אקשן 

  
  . סדרה קומית הטובה ביותר:3

  גוף משדר  יוצרים  שם התכנית  
  הפרלמנט   1

  2עונה 
  יוצרים ותסריטאים: אסף הראל, אסי כהן, ערן זרחוביץ', מאור כהן

  מפיקות: ליאת בנאסולי, מריה פלדמן, "טנדר הפקות"בימוי: אסף הראל, 
 2ערוץ 
  קשת

  ון שילוןיוצרים: דניאלה דורון, מיכל ויניק, טליה לביא, בימוי: יר  מי נתן לך רישיון?  2
  "יואב גרוס הפקות", , עריכה: עמית ליאור, מפיק: יואב גרוסתסריט: דניאלה דורון

  הטלוויזיה הישראלית

  פולישוק   3
  3עונה 

  יוצר הסדרה, במאי ותסריטאי: שמואל הספרי, עריכה: אסף ציפור
  מפיקים: אפרת דרור, עוזי קרין, עוז וידל, אלינור לוי הראל, "אולפני הרצליה"

  2ערוץ 
  קשת

  רמזור   4
  4עונה 

  יוצר הסדרה: אדיר מילר, בימוי: אוהד פרח, תסריט: אדיר מילר, רן שריג
  גוילי, יונתן אלספל, "אנדמול ישראל"עריכה: גל זייד, מפיקים: מיכל 

  2ערוץ 
  קשת

  מיליון  70  5
  סיבות לאושר 

  יוצר הסדרה ועורך: שמוליק לוי, בימוי: אופיר בביוף, 
  תסריט: שמוליק לוי, דורון צור, מפיקה: אוריאנה גבעולי, 

  מפיקים ראשיים: אודי זמברג, מיכאל תפוח, "הפקות תוצרת הארץ"

  2ערוץ 
  קשת

  
  התעודה הטובה ביותר: . סדרת4

  גוף משדר  יוצרים  שם התכנית  
  אבודים   1

  3עונה 
  בימוי, תסריט ועריכה: דוד דרעי, מפיקות: רוני מנור, שגית שלום

  "מעגלות הפקות"
   2ערוץ 
  רשת

  בימוי: ענת זלצר, יוצרים, תסריטאים ועורכים: ענת זלצר, מודי בר און  90כביש   2
  "יולי אוגוסט הפקות", עוזרד, עידית מיסטריאלמפיקים: ליסה שילוח, יוסי 

  8ערוץ 
 HOT  

ערסים ופרחות,   3
  האליטות החדשות

  יוצרים, מפיק ועורך: רון כחלילי
  בימוי ותסריט: אורי סלעי, רון כחלילי, סיון ארבל, "דוקודרמה הפקות טלוויזיה" 

  8ערוץ 
HOT  

  תיקים מהסנגוריה  4
  

  עצמור, בימוי ותסריט: מויש גולדברגיוצרים: מויש גולדברג, לירן 
  מפיק: לירן עצמור, "עצמור הפקות"

   8ערוץ 
yes 

  יוצר, במאי ותסריטאי: דוד דרעי, עריכה: שרון קרני  תקוות גדולות  5
  מפיקים: אורי שריר, דנה זרעוני, דפנה פרנר, שי אינס, "ארצה הפקות"

  8ערוץ 
HOT 

  



  
  
  ביותר:. תכנית מציאות (ריאליטי) הטובה 5

  גוף משדר  יוצרים  שם התכנית  
1  The Voice  

  3עונה 
עריכה: דן וייצמן , בימוי: בני כרמלי, גבעון שניר, תסריט: מאיה גור, יערה פרנס

  מפיקים: טובי נוישטד, אמיר מור חסון, הילה רוסין 
  "קונסטנטין אינטרטיינמנט ישראל"

   2ערוץ 
  רשת

  האח הגדול   2
  6עונה 

תסריט: יורם זק, דודי כהן , אמיר אוקרייניץ, גבריאל ביביליוביץ' בימוי: יורם זק,
  מפיקות: יפעת סלע, דנה אדרי, יפית עופרי "אנדמול ישראל"

  2ערוץ 
  קשת

  המרוץ למיליון   3
  4עונה 

  גיא, תסריט: שחר מורד, רותי יעקובי-בימוי: שחר ברלוביץ', אלעד בר
עידו ברון, "אבוט המאירי",  איתן אבוט, גיא המאירי, :יםעריכה: שחר מורד, מפיק

"Active TV"  

   2ערוץ 
  רשת

  מאסטר שף   4
  4עונה 

  בימוי: אמיר אוקרייניץ, עורכת ראשית: דורית גבירצמן, עריכה: יערה פרנס
  מפיק ועורך ראשי: אסף גיל, מפיק ראשי: עומר לקנר, מפיק: אריק טל

  "גיל הפקות"

  2ערוץ 
  קשת 

  בימוי: איתן צור, תסריט: תמר איכילוב, גלי מאיו, עריכה: תמר איכילוב  השף משחקי  5
  מפיקים: טובי נוישטד, אמיר מור חסון, "קונסטנטין אינטרטיינמנט ישראל"

   2ערוץ 
  רשת

  
  
  ריאליטי הטובה ביותר:-. תכנית דוקו6

  גוף משדר  יוצרים  שם התכנית  
  בואו לאכול איתי   1

  2עונה 
  ראשי: אסף גיל, מפיק ראשי: עומר לקנר, מפיק: אייל סימנטובמפיק ועורך 

  תסריט: דקלה קידר, אסף בייזר, עריכה: עדי לוי, "גיל הפקות"
 הטלוויזיה הישראלית

  יוצר: ירון ליכטשנטיין, בימוי: רני סער, תסריט: אליאב גולדפריד  בוליווד  2
  די די תוכן"עריכה: אבי יפה, "מפיקים: יואב חיון, רז טוכבנד, "אי 

yes  קומדי   

  תסריט: אליאב גולדפריד, יוצר: ירון ליכטשנטיין, בימוי: טל פיטל  היחידה  3
  מפיקים: יואב חיון, רז טוכבנד, , עריכה: דובה שרמן, אליאב גולדפריד

  "אי די די תוכן" ,דנה הכהן

 HOT 3  

  מחוברים פלוס   4
  2עונה 

  ותסריט: עמי טיריוצרים: רם לנדס, דורון צברי, בימוי 
  עריכה: דודי אורן, מיטל בבילה, מפיק: רם לנדס, "קודה תקשורת"

 HOT 3  

  יוצרים: אילן עבודי, שבי זרעיה, בימוי: אילן עבודי, תסריט: שבי זרעיה, רן שריג  רויאל שף  5
  עריכה: שבי זרעיה, מפיק: רונן מיכאל, "אנדמול ישראל"

yes  קומדי   

  
  
  ושעשועון הטובה ביותר:. תכנית בידור 7

  גוף משדר  יוצרים  שם התכנית  
  ארץ נהדרת    1

  11עונה 
יוצרים: מולי שגב, אסף שלמון, דוד ליפשיץ, בימוי: אמיר אוקרייניץ, אופיר לובל, 

  ירון שילון, גא"י מיכאל, רועי פלורנטין, תסריט: אסף שלמון, דוד ליפשיץ, 
זרחוביץ', שרון טייכר, עריכה: מולי שגב, אסף גפן, אילן שפלר, איתי רייכר, ערן 

  יוני גולן, מפיקה: צמרת אלכסנדרוני, "שידורי קשת"

  2ערוץ 
  קשת

  יוצרים: אסף בייזר, נטלי מרכוס, יואב גרוס, בימוי: קובי חביה  היהודים באים  2
  ניר, יובל פרידמן, אריאל ויסמן, -תסריט: אסף בייזר, נטלי מרכוס, עמית בר

  חן אביגדורי, דורון צור, עריכה: יואב גרוס, נטלי מרכוס, אסף בייזר 
  "יואב גרוס הפקות" , מפיק: יואב גרוס

  הטלוויזיה הישראלית

  בימוי: אמיר אוקרייניץ, עריכה: ענבל מרציאנו  הכל הולך  3
  מפיקים: טובי נוישטד, אמיר מור חסון, "קונסטנטין אנטרטיינמנט ישראל"

   2ערוץ 
  רשת

  יוצרים: מולי שגב, יורן דוידי, טל טירנגל, תמר צפנת, בימוי: גדי פורטנוי,   לילה תירס  4
עריכה: תמר צפנת ן, אלון אלוש, תסריט: טלי טירנגל, יורן דוידי, תומר פישמ

  מפיקות: תמר צפנת, אלה טל, "שידורי קשת"

  2ערוץ 
  קשת

  מצב האומה   5
  7עונה 

יוצרים: ליאון שליין, אבי כהן, בימוי: סיון מגזניק, תסריט: שחר סגל, ניר ממון, 
  עפר קניספל, אייל נאור, דרור ויידמן, ברק כהן, אורי קניג, ליאור סלע, 

  לילך לשם ברנע, ליאת שביט, גורי אלפי, עינב גלילי, ליאור שליין
  לות הפקות""מעג, עריכה: ליאור שליין, אבי כהן, מפיקה: רוני מנור

   2ערוץ 
  רשת

  
  
  
  
  



  . תכנית מגזין בתחומי תרבות ופנאי הטובה ביותר:8
  גוף משדר  יוצרים  שם התכנית  
  אנשים   1

  4עונה 
  בימוי: חיים אתגר, אורלי מירקין, דרור גלוברמן, עריכה: ארנון גל
  מפיקים: יעל לשם, קרן אבימור, ניר ברגמן, "קסטינה תקשורת"

  2ערוץ 
  קשת

  בא לחדש לכם   2
  4עונה 

יוצרים: מושיק גלאמין, עדי ציבלין, בימוי: עידן לוי, תסריט: כרמל מולכו, עריכה: 
  שרה בייטל, מפיק: מושיק דני, "שמיים הפקות ותוכן"

   2ערוץ 
  רשת

  חי בלילה  3
  2עונה 

  יוצרים: נדב פייניק, נדב בורנשטיין, בימוי: אלון אלוש
  תסריט: נדב בורנשטיין, עריכה: נדב פייניק, 

  מפיקים: מוריי חילו, רוני רפפורט, "שידורי קשת"

  2ערוץ 
  קשת

  ערב טוב   4
  עם גיא פינס 

  יוצר התכנית: גיא פינס, מפיקות: איריס גינדי, מור גלעדי
  עריכה: מיכל מונצ'ז, "פינס גלעדי תקשורת"

  10ערוץ 

  צינור לילה  5
  

  עריכה: ניר נוימן, אורי אבןיוצר: גיא לרר, 
  "10מפיק: תומר חצור, "חדשות 

  10ערוץ 

  
  . תכנית אירוח הטובה ביותר:9

  גוף משדר  יוצרים  שם התכנית  
  יוצרים: רם לנדס, עמי טיר, גל רז, בימוי: גבי ביביליוביץ', עריכה: גל רז  המתנחל   1

  מפיקה: דורית הסל, "קודה תקשורת"
  10ערוץ 

   101חדר   2
 3עונה 

  בימוי: בובי לקס, תסריט: גיורא פרבר, שחר סגל, עינב גלילי
  עריכה: גיורא פרבר, מפיקה: נירה דמתי, "אולפני הרצליה"

  הטלוויזיה החינוכית

  חוצה ישראל  3
  4עונה 

  בימוי: רונית אברהמי, תסריט: נעמי אלון
  ימיני, "הטלוויזיה החינוכית"-עורכת ומפיקה: אסתי רימון

  החינוכית הטלוויזיה

  יוצרים: שולי רנד, טל ברקאי, אליסה דור, בימוי: איל זיד שולי רנד מארח  4
  עריכה: אליסה דור, מפיקות: גלית בורק, אליסה דור, "אליסה דור הפקות"

  20ערוץ 
  יהודי ישראלי

  בימוי: סיון מגזניק, אופיר לובל, תסריט: אילן שפלר, אסף גפן, דור מוסקל,   תכנית קיציס  5
עריכה: אייל קיציס, , עומר ריבק, ערן זרחוביץ', שרון טייכר, תם אהרון, תום יער

  מפיקה: צמרת אלכסנדרוני, "שידורי קשת", מולי שגב, ניר זהבי, אילן שפלר

  2ערוץ 
  קשת

  
  . סדרת דרמה לילדים ולנוער הטובה ביותר:10

  גוף משדר  יוצרים  שם התכנית  
  בחצר של פופיק   1

  6עונה 
בימוי: אריה בן ציון, , שלמה אלברט, לימור זהבי וינברגר, אריה בן ציון יוצרים:

  עריכה: לימור זהבי וינברגר, שעיה פורסטנברג, תסריט: שחר סיטנר
  "הטלוויזיה החינוכית", מפיקה: צילה בן נון

  הטלוויזיה החינוכית

  גאליס  2
  4עונה 

  יוצרים ותסריטאים: דוד דהן, עידו דרור, בימוי: עודד רז
  עריכה: אביעד קידר, מפיק: יוני פארן, "דורי מדיה דרסט הפקות"

  ערוץ הילדים
HOT  

  החממה  3
  2עונה 

מפיקים: סער פיין, , יוצר הסדרה ותסריטאי: גיורא חמיצר, בימוי: רועי פלורנטין
  , "ענני תקשורת""Nutz Production", אורלי אטלס כץ, אסנת סרגה

  ניקולודיאון
yes  

  כוכב הצפון  4
  

תסריט: דקלה קידר, , קרן, בימוי: עופר ויצמן-יוצרת הסדרה ועורכת: מיכל קופר
  הראל, "אולפני הרצליה"-מפיקים: עוז וידל, אלינור לוי, נטלי מרכוס, מיכל קופר קרן

  דיסני
yes ו-HOT  

  שכונה  5
  

  מפיקים: סער פיין, , יוצר הסדרה ותסריטאי: גיורא חמיצר, בימוי: אורן שקדי
  , "ענני תקשורת""Nutz Production", אטלס כץ, אסנת סרגהאורלי 

  ניקולודיאון
HOT  

 
  . סדרה קומית לילדים ולנוער הטובה ביותר:11

  גוף משדר  יוצרים  שם התכנית  
  מוזליודן   1

  
בימוי: בובי , יוצרים: תיאטרון ניחותא, ירדן בר כוכבא, דידי שחר, שירה אלון

  עריכה: ירדן בר כוכבא, ישראלי, מיכל חגילקס תסריט: שחר סיטנר, אור 
  "שולה שפיגל הפקות", "דנה הפקות טלוויזיה", מפיקות: שולה שפיגל, דנה עדן

  הטלוויזיה החינוכית

  מועדון החנונים  2
  

  יוצר הסדרה ועורך: ירון ארזי, בימוי: עדי סופר
  תוכן"תסריט: דפנה ממן, אסף שליטא, מפיק: ירון ליכטנשטיין, "אי די די 

86 ZOOM  
HOT 

  יוצר הסדרה, במאי ועורך: רובי דואניאס   משפחה שולטת  3
  תסריט: רובי דואניאס, ימית סול, אלי דראי, יובל סגל, יניב פולישוק

  מפיקות: טמירה ירדני, נאוה קולטון, עינת זילבר דמארי, "טדי הפקות"

  ערוץ הילדים
yes  

  שבט צוצלת  4
  

  אוליאמפרל, בימוי ועריכה: אופיר לובליוצרי הסדרה: אריק שגב, גיל 
  "סברס גרופ", תסריט: אריק שגב, מפיקות: עדי טליה פיינרו, עינת שיינר פישר

86 ZOOM  
yes 

  שרגא בישגדא  5
  

  יוצר הסדרה ותסריטאי: חיים אידיסיס, בימוי: אהרון קפלן
  עריכה: חיים אידיסיס, מפיקים: דנה זרעוני, דפנה פרנר, שי אינס

  הפקות""ארצה 

  הטלוויזיה
  החינוכית

  



  . תכנית אולפן לילדים ולנוער הטובה ביותר:12
  גוף משדר  יוצרים  שם התכנית  
  החפרנים  1

  
  יוצרי התכנית: יגאל שפירא, רמי פרג, בימוי: סיון מגזניק, איתן כהן

  תסריט: יגאל שפירא, רמי פרג, דודו ארז, משה מלכה, עריכה: יגאל שפירא
  "אולפני הרצליה" מפיק: גיא וסרמן,

  הטלוויזיה החינוכית

  המהדורה  2
  9עונה 

  מזרחי, מאירה אטינגר-יוצרות הסדרה, מפיקות ועורכות: דורית אסרף
  "1ערוץ  –בימוי: אלי בן דוד, תסריט: זיו רביב, זיו לנצ'נר, "רשות השידור 

הטלוויזיה 
  הישראלית

  הפרעת קשב  3
  3עונה 

  

  סגל, בימוי: סיון מגזניק יוצרי התכנית: חן אביגדורי, שחר
  תסריט: יובל פרידמן, עמית בר ניר, ארז קליימן, טוליק פיפלקס

  עריכה: חן אביגדורי, מפיקה: רוני מנור, "מעגלות הפקות"

  ערוץ הילדים
yes ו-HOT 

  הצחוקייה  4
  3עונה 

תסריט: הדר לוי , יוצרות התכנית: ענת מנסור, שירלי אורן, בימוי: יוסי קרן
מפיקות: אסנת סרגא, אורלי אטלס כץ, עירית זוטא, , אפרת שאשאעריכה: 

  Nutz Production"נטלי קצאל, "

  ניקולודיאון
yes ו-HOT  

  מה זה מוזה  5
  

  יוצרת התכנית: ליסה שילוח, בימוי: אלון אלוש, בובי לקס
  תסריט: רותי עפרוני, ירון לונדון, עריכה: רותי עפרוני

  מיסטריאל, "יולי אוגוסט תקשורת והפקות"מפיקות: ליסה שילוח, עידית 

  הטלוויזיה החינוכית

  
  . תכנית אקטואליה ו/או תחקיר ו/או חדשות הטובה ביותר:13

  גוף משדר  יוצרים  שם התכנית  
  המערכת   1

  עם מיקי חיימוביץ'
יוצרת התכנית: שרון קרני, בימוי: טל הררי, לימור פנחסוב, אדווה בלזם, גא"י 

  פלדמן, שירי שחר, דורון צברי, רן לנדאו,מיכאל, אמיר 
  רוני אבולעפיה, ברק בכור, אבי מרזוק, עריכה: שרון קרני, טל הררי

  מפיקים: שי אינס, דפנה פרנר, לילך קדוש, "ארצה הפקות"

   2ערוץ 
  רשת

  יוצרי התכנית: רביב דרוקר, רתם שדות, עריכה: רתם שדות  המקור  2
  "10מפיק: ירין סרף, "חדשות 

  10ערוץ 

  עובדה  3
  

  יוצרת התכנית: אילנה דיין, בימוי: גלעד טוקולי, עריכה: אייל גונן
  מפיקה: רותי שטיינברג, "עובדה"

  2ערוץ 
  קשת

  עריכה: יעקב אחימאיר  רואים עולם  4
  הטלוויזיה הישראלית –רשות השידור 

הטלוויזיה 
  הישראלית

  
  

  ילדים ונוער: דרמה דרמה/ מיני סדרה/ סדרתסדרת דרמה יומית / . הבימוי הטוב ביותר ב14
  שם הסדרה  שם הבמאי/ת  
  איש חשוב מאוד  שירלי מושיוף, תומר שני  1
  המקוללים  חגי לוי, יונתן גורפינקל, חליל אפרת  2
  פלפלים צהובים  קרן מרגלית   3
  לשעה ₪ 30  דוד אופק, שרי עזוז  4
  תא גורדין  דני סירקין  5

  
  

  ילדים ונוער: דרמה סדרת דרמה/ מיני סדרה/ סדרתדרמה יומית / הטוב ביותר ב התסריט. 15
  שם הסדרה  שם התסריטאי/ת  
  אחת אפס אפס  אמיר מן  1
  איש חשוב מאוד  שירלי מושיוף  2
  פלפלים צהובים  קרן מרגלית  3
  לשעה ₪ 30  יוסי מדמוני, מיכל ויניק  4
  תא גורדין  רון לשם, עמית כהן, יזהר הר לב  5

  
  

  :קומית / סדרה קומית לילדים ונוער. הבימוי הטוב ביותר בסדרה 16
  שם הסדרה  שם הבמאי/ת  
  הפרלמנט אסף הראל  1
  מי נתן לך רישיון  ירון שילון  2
  פולישוק  שמואל הספרי   3
  רמזור  אוהד פרח  4
  שרגא בישגדא  אהרון קפלן  5

  



  
  :לילדים ונוערקומית / סדרה קומית . התסריט הטוב ביותר בסדרה 17

  שם הסדרה  שם התסריטאי/ת  
  הפרלמנט ערן זרחוביץ', אסף הראל, אסי כהן, מאור כהן  1
  מי נתן לך רישיון  דניאלה דורון  2
  פולישוק  שמואל הספרי  3
  רמזור  אדיר מילר, רן שריג  4
  שרגא בישגדא  חיים אידיסיס  5

  
  

  ילדים ונוער: דרמה סדרה/ סדרת סדרת דרמה/ מינידרמה יומית / . השחקן הטוב ביותר ב18
  שם הסדרה  ןשם השחק  
  איש חשוב מאוד  יהודה לוי  1
  המקוללים  איתי ברנע  2
  פלפלים צהובים  יוסי מרשק  3
  תא גורדין  מוני מושונוב  4
  תא גורדין  אביב אלוש  5

  
  

  ילדים ונוער: דרמה סדרת דרמה/ מיני סדרה/ סדרתדרמה יומית / ביותר ב ה. השחקנית הטוב19            
  שם הסדרה  שם השחקנית  
  איש חשוב מאוד  אלמה דישי  1
  מקימי  יעל פוליאקוב  2
  משפחה טובה  יערה פלציג  3
  פלפלים צהובים  עלמה זק  4
  תא גורדין  נטע ריסקין  5

  
  

  :קומית / סדרה קומית לילדים ונוער. השחקן הטוב ביותר בסדרה 20
  שם הסדרה  שם השחקן  
  הפרלמנט אסי כהן  1
  פולישוק  ששון גבאי  2
  פולישוק  גיא לואל  3
  רמזור  אדיר מילר  4
  שרגא בישגדא  מוני מושונוב  5

  
  

  :קומית / סדרה קומית לילדים ונוער. השחקנית הטובה ביותר בסדרה 21
  שם הסדרה  שם השחקנית  
  הפרלמנט ליאת הרלב  1
  משפחה שולטת  אורנה בנאי  2
 פולישוק  הספרי-חנה אזולאי  3
  רמזור  יעל שרוני  4
  רמזור  ליאת הרלב  5

  
  

  העולים לגמר במסגרת המקצועות הטכניים המועמדים לציון לשבח
  
  :הצילום הטוב ביותר .22

  /תכניתשם הסדרה  שם   
  איש חשוב מאוד  זיו ברקוביץ'  1
  המקוללים  מאיו-שרק דה  2
  מי נתן לך רישיון?  בועז יהונתן יעקב  3
  פלפלים צהובים איציק פורטל  4
 תא גורדין  גיורא ביח  5

  



  :עריכת תמונה הטובה ביותר .23
  /תכניתשם הסדרה  שם   
  אחת אפס אפס  , דניאל אביצורארן אמיר  1
  איש חשוב מאוד אסף קורמן  2
  המקוללים  טלי הלטר שנקר  3
  פלפלים צהובים  זרחין, אריק להב ליבוביץ'-עינת גלזר  4
 תא גורדין  קלימובסקיבועז ליאון, רוני   5

  
  ניהול אמנותי הטוב ביותר: .24

  /תכניתשם הסדרה  שם   
  איש חשוב מאוד  שונית אהרוני  1
  המקוללים  עידו דולב  2
  פלפלים צהובים  דני אבשלום  3
  לשעה ₪ 30 אודי טוגנדרייך  4
 תא גורדין  דני אבשלום  5

  
  :עיצוב תלבושות הטוב ביותר .25

  /תכניתשם הסדרה  שם   
  ארץ נהדרת  דני בר שי, דבו אוהנה, נעמי שריד  1
  היהודים באים  שרונה כהן אלפיה  2
  המקוללים  לאורה שיים  3
 מקימי  חן כרמי, מירה כרמלי  4
  פלפלים צהובים אופיר חזן  5

 
  :איפור הטוב ביותר .26

  /תכניתשם הסדרה  שם   
 אחת אפס אפס  נון-אתי בן  1
  ארץ נהדרת  נינה ראובן, הילה אלקיים, משכית קורן ליאת שיינין, מיכל אפרתי, דנה  2
  המקוללים  ליאת שיינין  3
  זגורי אימפריה  אמילי פידום  4
  תא גורדין אורלי רונן  5

 
  :מוסיקה מקורית הטוב ביותר .27

  /תכניתשם הסדרה  שם   
 אחת אפס אפס  אילן פוסטופצקי, לאון קצבאייל   1
  היהודים באים  גיא מזיג  2
  פלפלים צהובים  רן בגנו  3
  לשעה ₪ 30 אוהד מרבך  4
  תיקים מהסנגוריה  אופיר לייבוביץ'  5

  
  :פסקול הטוב ביותר .28

  /תכניתשם הסדרה  שם   
  איש חשוב מאוד  , אשי מילוארונן נגל  1
  המקוללים , מוטי חפץאביב אלדמע  2
  משפחה טובה  עודד רינגלר, יוסי אפלבאום  3
 פלפלים צהובים  יציק כהןיתי אלוהב, אא  4
  תא גורדין  , תולי חןמני אסיקנד  5

  
  :ספיישל אפקטס ווידאו ארט הטוב ביותר .29

  /תכניתשם הסדרה  שם   
  אחת אפס אפס  ירון ישינסקי, פיני קלויר  1
  ארץ נהדרת אייל בי  2
  דן ומוזלי  "פומה" –אודי מורג   3
 משפחה טובה  דורון קאופמן, תום יגב, און הנר  4
  תא גורדין  דבוששחר   5

 


