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

לצפייה ישירהHOTאורי ואלה

לצפייה ישירה10ערוץ 2עונה , בני ערובה

לצפייה ישירהyesמלאך של אמא

לצפייה ישירהHOTעיקרון ההחלפה

hhms: לצפייה ישירה קודyes האחיות המוצלחות שלי

לצפייה ישירהרשתלצבי יש בעיה

לצפייה ישירהרשתמפלצות קטנות

לצפייה ישירהקשתצומת מילר

לצפייה ישירהרשת2עונה , איכילוב

לצפייה ישירה1ערוץ הדוקומנטריסטים

לצפייה ישירה1ערוץ והארץ היתה תוהו ובוהו

לצפייה ישירה8ערוץ צל של אמת

dumb: לצפייה ישירה קודHOTמטומטמת

לצפייה ישירהyesד"תאג

לצפייה ישירהרשת6עונה , אבודים 

לצפייה ישירהקשתבית ספר לתקווה

לצפייה ישירהקשתהמתמחים

לצפייה ישירה3HOT+מחוברים 

IT GIRLSHOTלצפייה ישירה

לצפייה ישירהHOTקי'אחותי ג

לצפייה ישירהרשת2מהפכה במטבח 

לצפייה ישירהHOTפוליאקובים

לצפייה ישירהרשתThe Voice 4עונה 

לצפייה ישירהקשת8עונה , האח הגדול

לצפייה ישירהרשת5עונה , המרוץ למליון

לצפייה ישירהקשת6עונה , מאסטר שף

לצפייה ישירהרשתהטוב מכולם

לצפייה ישירה10ערוץ לעוף על המליון

לצפייה ישירהקשתמונית הכסף

לצפייה ישירהרשתנעולים

לצפייה ישירהקשת13עונה , ארץ נהדרת

ערוץ הספורטבובה של לילה

לצפייה ישירה10ערוץ 4עונה , גב האומה

לצפייה ישירה1ערוץ 2עונה , היהודים באים

לצפייה ישירה20ערוץ 20-דידי ב

לצפייה ישירה1ערוץ 2016סיבה למסיבה 

לצפייה ישירה10ערוץ שי בשידור

שמיניות באוויר עם 

לצפייה ישירה1ערוץ 2016, דליק ווליניץ

דרמה יומית

שעשועון טלוויזיה

תכנית אירוח

סדרה קומית

סדרת תעודה

ריאליטי-תכנית דוקו

(ריאליטי)תכנית מציאות 

תכנית סאטירה 

ומערכונים

סדרה עובדתית

סדרת דרמה
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לצפייה ישירהקשתהסטנדאפיסטים עם רשף לוי

נוסבאום וגולדשטיין 

לצפייה ישירה10ערוץ פרצופה של המדינה

לצפייה ישירה23חינוכית 101חדר 

לצפייה ישירה23חינוכית חוצה ישראל עם קובי מידן

לצפייה ישירה10ערוץ רפי רשף אינטימי

לצפייה ישירה1ערוץ איזו דרמה

לצפייה ישירה1ערוץ מקבלים שבת

לצפייה ישירה23חינוכית פסקול ישראלי

לצפייה ישירה24ערוץ שישי שמח

לצפייה ישירהקשתאנשים

לצפייה ישירה10חדשות הצינור עם גיא לרר

לצפייה ישירהקשתחי בלילה

לצפייה ישירה10ערוץ ערב טוב עם גיא פינס

לצפייה ישירהרשת4עונה , 3עונה , המערכת

לצפייה ישירה10חדשות המקור

לצפייה ישירהקשת22עונה , עובדה
לצפייה ישירה10חדשות 3עונה , 2עונה , עושות חשבון

לצפייה ישירה10חדשות 10מהדורה מרכזית חדשות 

לצפייה ישירה10חדשות שישי עם איילה חסון

לצפייה ישירה10חדשות המגזין עם אשרת קוטלר

לצפייה ישירה10חדשות לונדון את קירשנבאום

לצפייה ישירהרשתשיחת היום עם לוסי אהריש

לצפייה ישירה23חינוכית תיק תקשורת

לצפייה ישירה10ערוץ הכל כלול

לצפייה ישירה20ערוץ כלכלי בלילה

לצפייה ישירה10חדשות לילה כלכלי עם גדי סוקניק

לצפייה ישירהHOT yesערוץ הילדים 2עונה , אלישע

לצפייה ישירהHOT yesערוץ הילדים גרעינים

לצפייה ישירה23חינוכית ילדי בית העץ

לצפייה ישירהyesערוץ הילדים 4עונה , משפחה שולטת

לצפייה ישירה23חינוכית 6עונה , שרגא בישגדא

OBOY ערוץ הילדיםyesלצפייה ישירה

לצפייה ישירהHOTערוץ הילדים 7עונה , גאליס
לצפייה ישירהHOTערוץ הילדים פלאשבק

לצפייה ישירהHOTניקלודיאון 2עונה , שכונה

מגזין פנאי

תכנית תחקירים

תכנית בידור

תכנית ראיונות

סדרה קומית 

לילדים ונוער

סדרת דרמה 

לילדים ונוער

תכנית תרבות

מהדורת חדשות

תכנית אקטואליה

תכנית כלכלה
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לצפייה ישירה23חינוכית גלילאו

לצפייה ישירה23חינוכית החפרנים

לצפייה ישירה1ערוץ המהדורה

לצפייה ישירה23חינוכית חיות במה בהופעה

4עונה , הבנים והבנות
 HOTערוץ הילדים 

yesלצפייה ישירה

לצפייה ישירהHOT yesניקלודיאון 5עונה , הצחוקיה

לצפייה ישירהHOT, yesמפיונסניק'צ

לצפייה ישירה23חינוכית תריץ אחורה

לצפייה ישירה2ערוץ , 23חינוכית בחצר של פופיק

לצפייה ישירה23חינוכית 4עונה , 3עונה , דן ומוזלי

לצפייה ישירהyesוניור 'ניק גהמסעדה של מיקי

לצפייה ישירהyes HOTערוץ מאיר ניידת החלומות

ערוץ הספורטאולפן ליגת האלופות

לצפייה ישירהערוץ הספורטחדשות הספורט

לצפייה ישירהערוץ הספורטיציע העיתונות

ערוץ הספורטריאדה אל חמיסה

תכנית ספורט

מגזין לילדים ונוער

תכנית בידור לילדים 

ונוער

סדרה לגיל הרך
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(ב-'לפי א)תכנית שםקטגוריות משחק

אורי ואלהדינה סנדרסון

מטומטמתבת חן סבג

מטומטמתשני קליין

עיקרון ההחלפהליאת הר לב

ד"תאגדניאל גל

אורי ואלהשלמה בראבא

אורי ואלהגל תורן

בני ערובהיאיר לוטן

ד"תאגתומר קפון

בלתי הפיךעדי אשכנזי

האחיות המוצלחות שלינלי תגר

האחיות המוצלחות שלידנה סמו

יום האםקרן מור

צומת מילרמירי אלוני

יום האםדרור קרן

לצבי יש בעיהצביקה הדר

מפלצות קטנות'אורי לייזרוביץ

צומת מילראדיר מילר

OBOYוי ריגר'ג

אלישעעלמה זק

דן ומוזליירדן בר כוכבא

משפחה שולטתאורנה בנאי

אלישעיובל סמו

אלישעאודי כגן

כוכב הצפוןאלון נוימן

שרגא בישגדאמוני מושונוב

השחקנית הטובה 

ביותר 

בסדרה קומית

השחקנית הטובה 

ביותר

 בסדרה לילדים ונוער

השחקן הטוב ביותר 

, בסדרת דרמה

דרמה יומית

השחקן הטוב ביותר

 בסדרה לילדים ונוער

השחקנית הטובה 

ביותר

,  בסדרת דרמה

דרמה יומית

השחקן הטוב ביותר 

בסדרה קומית



('ב-'לפי א)תכנית שםקטגוריות אישיות

אורי ואלהיובל שפרמן

בני ערובהעומרי גבעון, רותם שמיר

מטומטמתשי קפון

עיקרון ההחלפהעודד דוידוף

ד"תאגציון רובין

בנות הזהבשירילי דשא

האחיות המוצלחות שליגורי אלפי

לצבי יש בעיהעודד דוידוף

מפלצות קטנותדני סירקין

OBOYרני סער

אלישעאופיר לובל

ילדי בית העץשירילי דשא

שרגא בישגדאאהרון קפלן

, דינה סנדרסון, יובל שפרמן

אורי ואלהעופר סקר

בני ערובהרותם שמיר, עומרי גבעון

מטומטמתבת חן סבג

ד"תאגציון רובין

האחיות המוצלחות שלינועה ארנברג, גלית חוגי

יום האםדניאלה לונדון דקל

לצבי יש בעיהאורי גרוס

מפלצות קטנותשני מלמד ניצן

OBOYאורי גרוס

אלישעאלעד חן, אסף בייזר

ילדי בית העץרועי שגב, שירילי דשא

שכונהנועה פניני, גיורא חמיצר

אורי ואלהגיא רז

בני ערובהנתאי נצר

מטומטמתאורי אקרמן

צל של אמתאיתן חתוכה

אורי ואלהעדי שריג

אלישעאמיר וינקלר

איכילובאפי כהן ורטש

מטומטמתאסף קורמן, מיכל כהן, איתי אוניק

מלאך של אמאאסף לפיד

צל של אמתגל גופר

אורי ואלהשונית אהרוני

דן ומוזליבתיה ומיכאל פיק

האחיות המוצלחות שלירון זיקנו

מפלצות קטנותנטע דרור

ד"תאגניר אלבה

תסריט בסדרת 

,דרמה

 דרמה יומית

תסריט בסדרה 

לילדים ונוער

עריכת תמונה

ניהול אמנותי

צילום

בימוי בסדרה

 לילדים ונוער

בימוי בסדרה קומית

, בימוי בסדרת דרמה

דרמה יומית

תסריט בסדרה

קומית



('ב-'לפי א)תכנית שםקטגוריות אישיות

אורי ואלהירון אריה

בני ערובהשרית שררה

האחיות המוצלחות שליענבל רוזנטל

עיקרון ההחלפהקרן אייל מלמד

אורי ואלהגל תורן, גיא לוי

האחיות המוצלחות שלירן שם טוב

והארץ היתה תוהו ובוהואבי בללי

ד"תאג'אופיר ליבוביץ

אורי ואלהרונן נגל

איכילובאביב אלדמע

עיקרון ההחלפהיוסי אפלבאום

ד"תאגאראל מילוא

אורי ואלהאשי מילוא

בני ערובהאלי ביין

עיקרון ההחלפהתולי חן

פצועים בראשאיתי אלוהב

ארץ נהדרתליאת שיינין

בני ערובהרונית דוגו ארביב

עיקרון ההחלפההילה אלקיים

פצועים בראשאורלי רונן

, מירון אוסלנדר, עידו לחמן

בני ערובהדן סחר, דורון קאופמן

ילדי בית העץעומרי גרוסמן

פצועים בראשירון ישינסקי

צל של אמתטל בלטוך, ה'גל מוג

ספיישל אפקטס 

ווידאו ארט

עיצוב תלבושות

איפור

הקלטה

עיצוב פסקול

מוסיקה מקורית


