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1 סדרת דרמה 

pps – עונה 1
טדי יזמות והפקות / 

TeenNick yes

סקיי – עונה 1
 TeenNick / ענני סטודיוז

yes + HOT

מקיף מילאנו – עונה 1
סומיוקו הפקות / כאן חינוכית

בת השוטר – עונה 1
סלוצקי אפיקי תקשורת / 

TeenNick yes

פלמח – עונה 1
TeenNick yes / ענני סטודיוז

ספיידרז – עונה 1
TeenNick HOT / ענני סטודיוז

הבאר – עונה 1
יולי אוגוסט הפקות / 

כאן חינוכית

זיגי – עונה 1+2
אי די די תוכן בע״מ / 

 TeenNick HOT

שקשוקה – עונה 1
שולה שפיגל ודנה עדן הפקות 

/ כאן חינוכית

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132145&section=1284
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132202&section=1284
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132176&section=1284
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132160&section=1284
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132210&section=1284
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132211&section=1284
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132206&section=1284
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132337&section=1284
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132189&section=1284


2 סדרה קומית 

אבא מטפלת – עונה 1+2
TeenNick / יואב גרוס הפקות

משפחה בהנפקה – עונה 1
סלוצקי אפיקי תקשורת / 

HOT kidz

מורובוט – עונה 2
סלוצקי אפיקי תקשורת / 

HOT kidz

ילדי בית העץ – עונה 4
יולי אוגוסט הפקות / 

כאן חינוכית

צפוף – עונה 4
יואב גרוס הפקות / 

ZOOM HOT

מחנה אבא – עונה 1
סלוצקי אפיקי תקשורת / 

yes kidz

לבד בבית – עונה 1
ענני סטודיוז / כאן חינוכית

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132185&section=1284
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132167&section=1284
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132162&section=1284
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132207&section=1284
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132163&section=1284
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132159&section=1284
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132212&section=1284


3 סדרת תעודה 

והילד הזה הוא אני – 
עונה 1

סומיוקו הפקות / כאן חינוכית

להגשים את החלום – 
עונה 1

עדי עדואן הפקות / מכאן

חיות שטח – עונה 1
סרטי יפעת פרסטלניק בע״מ / 

כאן חינוכית

להציל את חיות הבר – 
עונה 3

שולה שפיגל ודנה עדן הפקות 
/ כאן חינוכית

ילדים מכאן – עונה 1
רות ליטן, מיכל מרקוביץ / 

HOT VOD young

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132178&section=1284
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132137&section=1284
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132214&section=1284
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132192&section=1284
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132175&section=1284


4 תכנית מגזין, בידור והעשרה 

 In The Game אין דה גיים
– עונה 1

BIGI ערוץ הילדים / SPOT

מסיבת יצירה – הדוכן של 
מור ושי־יה – עונה 6

ענני סטודיוז / 
 Nick Junior HOT

הקומה האחרונה – עונה 2
 TeenNick/ ענני סטודיוז

yes+HOT

אנחנו כאן – עונה 1
אולפני הרצליה / כאן חינוכית

סליחה על השאלה – 
ילדים – עונה 1

יולי אוגוסט הפקות / 
כאן חינוכית

גלילאו – עונה 10
אולפני הרצליה / כאן חינוכית

שוסטר ושוסטר – עונה 4
יולי אוגוסט הפקות / 

כאן חינוכית

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132181&section=1284
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132209&section=1284
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132197&section=1284
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132144&section=1284
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132208&section=1284
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132138&section=1284
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132205&section=1284


5 תכנית לגיל הרך 

אגדות מרשמלו – עונה 1
ענני סטודיוז / 

Nick Junior HOT

סטיצ׳ז – עונה 1
טלית תקשורת / ערוץ בייבי

מסעדת בונבון – עונה 1
ענני סטודיוז / 

Nick Junior yes

קסום זום! – עונה 1
נהר הפקות / 

 Nick Junior yes

גינת הצוציקים עם דוד 
חיים – עונה 1

קובי מחט, טלית תקשורת / 
ערוץ בייבי

עיר המספרים – עונה 1
פיצ'יפוי הפקות אנימציה / 

כאן חינוכית

משפחה באוטו – עונה 1
 / We Do productions

כאן חינוכית

קפה עמליה – עונה 2
סומיוקו הפקות / כאן חינוכית

וואלה קוואלה – עונה 1
ענני סטודיוז / 

Nick Junior yes

צוות הצלה – עונה 6-7
ענני סטודיוז / 

Nick Junior HOT

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132198&section=1284
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132186&section=1284
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132195&section=1284
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132171&section=1284
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132191&section=1284
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132166&section=1284
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132213&section=1284
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132180&section=1284
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132196&section=1284
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=132194&section=1284


אור יעקב- מקיף מילאנו

אלונה סער . פלמח

אנה זק . זיגי

pps . אניה בוקשטיין

בר מיניאלי . סקיי

בת אל  בורנשטיין . מקיף מילאנו

pps . גילי נימני

דני דרימר . שקשוקה

חנה לסלאו . שקשוקה

pps . חנה לסלאו

יעל שלבייה . פלמח

ליאנה עיון . בת השוטר

לילי סימון איבגי . פלמח

pps . מאיה צפיר

מיה דגן- שקשוקה

מיכאלה רון . שקשוקה

מיכל לוי . ספיידרז

מיקה צור . מקיף מילאנו

6  השחקנית הטובה ביותר בסדרת דרמה 

מעין רחימה . סקיי

נאיה בינשטוק . מקיף מילאנו

נאיה בינשטוק . פלמח

נאיה פדרמן . ספיידרז

נטע רוט . פלמח

נתי קלוגר . ספיידרז

עדי חבשוש- שקשוקה

עופרי פרישקולניק . סקיי

עלמה קבלירו . הבאר

קים אור אזולאי . מקיף מילאנו

קים אור אזולאי . ספיידרז

רביד רונן . סקיי

רומי אבירם . הבאר

pps . ריף נאמן

שיר זוארץ . זיגי

שירה לוי . זיגי

שירלי לוי . זיגי



pps . אברהם ארנסון

אברהם ארנסון . פלמח

אופק פסח . סקיי

אורי ביטון . מקיף מילאנו

אמיר שורוש . שקשוקה

אמיתי ארמן . זיגי

אקי אבני . מקיף מילאנו

גור עדן . שקשוקה

גיא שטרן . שקשוקה

גל פרנק . פלמח

גלעד קלטר . ספיידרז

דולב מסיקה . פלמח

דולב סלע . סקיי

דניאל גד . סקיי

טל גרושקה . פלמח

ידידיה ויטל . שקשוקה

יהודה בוחבוט . ספיידרז

pps . יהונתן מרגי

7  השחקן הטוב ביותר בסדרת דרמה 

יונתן גוטליב . ספיידרז

יונתן ווקס . מקיף מילאנו

יפתח סמוכה . הבאר

מנור חקק . בת השוטר

משה אשכנזי . מקיף מילאנו

נעם פרנק . הבאר

עוז זהבי . בת השוטר

עומר חזן . זיגי

עומר חזן . פלמח

עידן טאקו . סקיי

עילי צ׳פמן . מקיף מילאנו

עמי סמולרצ׳יק . שקשוקה

עמית הכטר . ספיידרז

קובי מימון . ספיידרז

קווין רובין . זיגי

רועי רשף . בת השוטר

שחר טבוך . סקיי



אופק בן מאיר . לבד בבית

אור ספיר . משפחה באוטו

איילת רובינזון . קפה עמליה

אילה טקץ׳ . צוות הצלה

אלכס מוסקל . צוות הצלה

אפרת אביב . משפחה באוטו

בר מיניאלי . משפחה בהנפקה

בר מיניאלי . צפוף

גאיה באר גורביץ . אבא מטפלת

גאיה כהן . וואלה קוואלה

גאיה רוזנברג . צוות הצלה

גילי נימני . וואלה קוואלה

דין הפנר . אבא מטפלת

8  השחקנית הטובה ביותר בסדרה קומית 

דאנה איבגי . אבא מטפלת

דנה סמו . משפחה בהנפקה

דקלה הדר . קסום זום!

יהל בוסקילה . אגדות מרשמלו

יהל בוסקילה . צוות הצלה

יעל שרוני . צפוף

לידור אדרי . מחנה אבא

מאיה ורטהיימר . מורובוט

מור עזריה . אבא מטפלת

מיכל ינאי . צוות הצלה

מעין מלוכנא . מסעדת בונבון

נטע אורבך . מורובוט

נטע רוט . לבד בבית

נלי תגר . וואלה קוואלה

נעמי לבוב . מחנה אבא

עדי אשכנזי . לבד בבית

עלמה זק . קפה עמליה

פזית ירון מינוקובסקי . קסום זום!

ציפי שביט . קסום זום!

קים אור אזולאי . מחנה אבא

קמה שלו . מסעדת בונבון

רוני אשד . וואלה קוואלה

רוני הדר . ילדי בית העץ

שירה נאור . צפוף

שני קליין . מורובוט



אבי דנגור . לבד בבית

אביעד בנטוב . וואלה קוואלה

אדר בן דוד . וואלה קוואלה

אורי לזרוביץ . מחנה אבא

איתי ארד . מסעדת בונבון

איתי תורג׳מן . מורובוט

איתן יהושוע . צפוף

אלון אלונזו היימן . וואלה קוואלה

אלון לשם . צוות הצלה

אלון נוימן . קפה עמליה

אלי פיניש . צפוף

אסי ישראלוף . מחנה אבא

בועז גולן . צוות הצלה

9  השחקן הטוב ביותר בסדרה קומית 

גיא שטרן . צוות הצלה

דביר בנדק . משפחה בהנפקה

דן קיזלר . קסום זום!

דניאל גד . מחנה אבא

דניאל ליטמן . צפוף

טל מוסרי . אגדות מרשמלו

יובל סמו . אבא מטפלת

יוסי מרשק . לבד בבית

יניב ביטון . ילדי בית העץ

יניב ביטון . קפה עמליה

ירין אורון . לבד בבית

ירין אורון . משפחה באוטו

ליעד פאר . וואלה קוואלה

מיכאל הנגבי . משפחה בהנפקה

מתן דסה . צוות הצלה

נעם פרנק . צפוף

עומרי דורון . משפחה באוטו

עמית הכטר . מחנה אבא

קווין רובין . משפחה בהנפקה

שון עיסא . לבד בבית

שחר חסון . לבד בבית

שחר טבוך . משפחה בהנפקה

שראל פיטרמן . מורובוט

תומר שרון . צוות הצלה

 



אביעד קידר . שקשוקה

אמיל בן שמעון . זיגי

יהונתן בר אילן . הבאר

יהונתן בר אילן . פלמח

pps . יואב צפיר

עודד לוטן . מקיף מילאנו

רועי פלורנטין . בת השוטר

רני סער . ספיידרז

שלי כרמל . סקיי

10 בימוי בסדרת דרמה 

אבנר ברנהיימר, אסיה לבטוב, מיכל מונצז׳ . שקשוקה

אבנר ברנהיימר, יאיר פרי, נוי כרמל, דפנה לוסטיג . מקיף מילאנו

pps . אורי גרוס

אורן יעקובי, שחר סגל . זיגי

דנה שץ, מיכל קופר קרן . בת השוטר

יהונתן בר אילן, עדן גוריון , נעה גוסקוב, דניאל ברק, 
ליאור אמסטרדמסקי, ירון ארזי, עומר גולדמן . פלמח

ירון ארזי, סיון שיקנאג׳י . הבאר

מיכל קופר קרן, נדב בן סימון . ספיידרז

נועה פניני, גיורא חמיצר . סקיי

11 תסריט בסדרת דרמה 



אביעד קידר . מורובוט

בובי לקס . משפחה באוטו

בובי לקס . קפה עמליה

דן מסר . לבד בבית

יוגב יפת . אבא מטפלת

יוני גרא . מחנה אבא

יוני גרא . משפחה בהנפקה

נועם משולם, אדיק מיטגרץ . עיר המספרים

נטלי מרכוס . צפוף

ניק סיימונס . סטיצ׳ז

קובי מחט . גינת הצוציקים עם דוד חיים

קובי פז . אגדות מרשמלו

קובי פז . וואלה קוואלה

קובי פז . צוות הצלה

רועי שלם . מסעדת בונבון

רני מגר . קסום זום!

שירילי דשא . ילדי בית העץ

12 בימוי בסדרה קומית 

אבי בלקין, רן דברת . מחנה אבא

בונית בן עמי . מסעדת בונבון

חיים אוסדון . גינת הצוציקים עם דוד חיים

נדב פרישמן,יניב זוהר, מתן בלומנבלט, ארנון ויי, משה פרסטר, 
הדר תדמור, עופר קניספל, גיא שוהם, נדב בן סימון . לבד בבית

נטלי מרכוס, אסף בייזר, נעם נבו, יעל כץ, הדר תדמור, יובל פרידמן, 
ניר ברגר, רמי פרג . צפוף

ניק סיימונס . סטיצ׳ז

ענבל ארבל, שחר אינדבדור . עיר המספרים

קובי פז . וואלה קוואלה

קובי פז . צוות הצלה

קובי פז, דן מרקוביץ, רוברט קורץ . אגדות מרשמלו

רז יובן, אלעד חן, יובל ברגר, נועה לזר, אפרת חן . אבא מטפלת

רני מגר . קסום זום!

שחר סיטנר . משפחה באוטו

שחר סיטנר . קפה עמליה

שירילי דשא, רועי שגב . ילדי בית העץ

שני מלמד . משפחה בהנפקה

שראל פיטרמן, אלעד חן . מורובוט

13 תסריט בסדרה קומית 



אורי לוי, גא״י מיכאל . והילד הזה הוא אני

אוריאל סיני . שוסטר ושוסטר

איתי גרוס . צפוף

איתי רזיאל . סליחה על השאלה – ילדים

איתמר מנדס פלור אורון כהן רות ליטן . ילדים מכאן

איתן חתוכה . סקיי

אשר בן יאיר–אילן . פלמח

בועז יעקב . וואלה קוואלה

דוד זריף . משפחה באוטו

דוד זריף . קפה עמליה

דוד סידר . זיגי

דוד סידר . מחנה אבא

דוד סידר . משפחה בהנפקה

דוד סידר . קסום זום!

חביב סמעאן, אנצ׳ו גוש, איאד פאדל, ת׳ארוות חדיד . 
להגשים את החלום

pps . יובל מימון

ישי ניקומורוב . שקשוקה

כנען קירשנבאום . חיות שטח

ליאור בן שבת, איתמר מורז, מיקי קריל . הקומה האחרונה

מתן כהן . להציל את חיות הבר

In The Game נועם מורנו, יוסי ציפקיס . אין דה גיים

עומרי תקוע . צוות הצלה

עופר דורי . בת השוטר

עופר דורי . מסעדת בונבון

עופר הררי . ילדי בית העץ

עמוס רפאלי . הבאר

עמוס רפאלי . מורובוט

עמיקם שילה . ספיידרז

עמרי תקוע . מקיף מילאנו

רועי גלוסקא . לבד בבית

רם שני . אבא מטפלת

תום גת . מסיבת יצירה – הדוכן של מור ושי יה

14 צילום 



אדם בלופרב . אגדות מרשמלו

אופיר קופרשמידט . חיות שטח

אורן נבות . הבאר

pps . אורן נבות, שימרית נור, ניר כהן, עידן ליבר

איאד פאדל . להגשים את החלום

איל אור, נעה קידן . והילד הזה הוא אני

In The Game איתמר גולדמן . אין דה גיים

דורי טפר . מורובוט

דורי טפר . משפחה בהנפקה

דורי טפר . שוסטר ושוסטר

דורי טפר, אורן נבות, ארן אמיר, יפעת תדמור, ירון רודה, רביב שרף . 
ספיידרז

דנה סנדלר . זיגי

דני רפיח, שלומי אליעזר, לימור אורנשטיין, ארן אמיר, 
עמיחי ביקובסקי, ירון רודה . סקיי

חן שביט, רן מאירוביץ . ילדי בית העץ

טל הייק, שמעון ספקטור . סליחה על השאלה – ילדים

יותם בש . מחנה אבא

15 עריכה 

ירון רודה . צוות הצלה

מיכל כהן, רודה ירון . וואלה קוואלה

מיכל פארן . שקשוקה

מתן גורדו, ינון פורת . להציל את חיות הבר

ניר נחום . בת השוטר

ניר נחום . לבד בבית

ניר נחום . צפוף

עינב רווה . משפחה באוטו

עינב רווה . קפה עמליה

קובי אור כהן . אבא מטפלת

רועי שלם . מסיבת יצירה – הדוכן של מור ושי יה

רועי שלם . מסעדת בונבון

רות ליטן, שירי בורכרד . ילדים מכאן

רן בורמן, לירן רחאנה, דרור אשכנזי, טל רותם . הקומה האחרונה

רן מאירוביץ, שלומי אליעזר, לימור אורנשטיין . פלמח

שמרית נור, שירי בורכרד, איתי אוניק . מקיף מילאנו



אבנר מניס . זיגי

pps . אודי טוגנרייך

ברי גולדברג . אגדות מרשמלו

בתיה סגל פיק, מיכאל פיק . קפה עמליה

חניתה ברנשטיין . צוות הצלה

יצחק רונן וסרשטיין . הבאר

יצחק רונן וסרשטיין . מורובוט

יצחק רונן וסרשטיין . מסיבת יצירה – הדוכן של מור ושי יה

יצחק רונן וסרשטיין . מקיף מילאנו

יצחק רונן וסרשטיין . ספיידרז

יצחק רונן וסרשטיין . סקיי

יצחק רונן וסרשטיין . פלמח

יצחק רונן וסרשטיין . שקשוקה

16 ניהול אמנותי 

כפיר שבת . וואלה קוואלה

מור ברק . בת השוטר

In The Game נועם ורדי . אין דה גיים

עידו דולב . ילדי בית העץ

עידו דולב . לבד בבית

עידו דולב . צפוף

קרן שמי . הקומה האחרונה

רות ליטן . ילדים מכאן

שירי גולן . אבא מטפלת

שירי גולן . מחנה אבא

שירי גולן . מסעדת בונבון

שירי גולן . משפחה בהנפקה



אורטל יעקובי אן . משפחה בהנפקה

אלח קולסניק . קסום זום!

אסף לינקובסקי . שקשוקה

דורון אשכנזי . שוסטר ושוסטר

pps . דידו אלקיים

דני ברשי . משפחה באוטו

טל קילשון . אבא מטפלת

טל קילשון . וואלה קוואלה

טל קילשון . מחנה אבא

טל קילשון . צוות הצלה

ים ברוסילבסקי . הבאר

ים ברוסילובסקי . לבד בבית

ים ברוסילובסקי . פלמח

17 עיצוב תלבושות 

יסמין פרביאש . ספיידרז

יפעת כנפי . בת השוטר

מאיה מור . מקיף מילאנו

נועה נוז׳יק . הקומה האחרונה

קרן איל מלמד . ילדי בית העץ

רונה דורון . קפה עמליה

רינת אפרת . מורובוט

שירי מוצניק . זיגי

שני סבן . אגדות מרשמלו

שני סבן . מסיבת יצירה – הדוכן של מור ושי יה

שני סבן . מסעדת בונבון

שרית שררה . סקיי



אודיה אייזנמן . בת השוטר

אור יאיר . מסיבת יצירה – הדוכן של מור ושי יה

אור יאיר . מסעדת בונבון

אלכס סיבקוב . הקומה האחרונה

גלית שניידרמן . משפחה בהנפקה

גלית שניידרמן . סקיי

גלית שניידרמן . פלמח

In The Game דודי ברזילי . אין דה גיים

דנה בן נחום . אגדות מרשמלו

דנה בן נחום, חן אברהם . וואלה קוואלה

הדר גרינברג, ניב בוגוסלבסקי . צוות הצלה

הילה מינס . מורובוט

טניה ירושלמי . שוסטר ושוסטר

18 איפור 

ליאת שיינין . אבא מטפלת

מאיה שמאי . מקיף מילאנו

מורן ארבל . מחנה אבא

מיכל אפרתי . לבד בבית

מיכל אפרתי . קפה עמליה

נילי לוי . הבאר

ענת ליכטנשטיין . זיגי

קרין דקל . שקשוקה

קרן אסף . צפוף

רויטל דרום . ילדי בית העץ

רויטל דרום . ספיידרז

pps . שלי סער



אלי סורני, לידור סולטן, איילון ששון . מקיף מילאנו

אסף פרישמן . לבד בבית

גיא ויהל . בת השוטר

גיא לוי, טל אבן-צור . קפה עמליה

דורון מדלי . זיגי

דידי שחר, טל בלכרוביץ . משפחה באוטו

דני רייכנטל . צוות הצלה

הליקון, רן ויאיא כהן אהרונוב, אמיר לקנר . ילדי בית העץ

טל ירדני . סקיי

pps . ,טל ירדני, יונתן מרגי, ג׳וני גולדשטיין, רון ביטון

ישראל ברייט, דורון פלסקוב, בועז ברקת . והילד הזה הוא אני

19 מוזיקה מקורית 

מיכאל כהן . וואלה קוואלה

מיכאל כהן . מסיבת יצירה – הדוכן של מור ושי יה

נדב הולנדר . הבאר

נדב הולנדר . פלמח

עדי כהן . סטיצ׳ז

עדי כהן . עיר המספרים

עידו ריבלין . מורובוט

עידו ריבלין . מחנה אבא

עידו ריבלין . משפחה בהנפקה

עמרי בר . ספיידרז

צליל בירן . קסום זום!

 



אווה ספיטקובסקי, חיים שפיר . להגשים את החלום

ג׳אנגל סאונד . מחנה אבא

ג׳אנגל סאונד . מורובוט

ג׳אנגל סאונד . משפחה בהנפקה

ג׳אנגל סאונד, טל שמחס, יוני מרי . ילדי בית העץ

ג׳אנגל סאונד, רעי אלבז, אורי צ׳צ׳יק . הבאר

גדי רז . וואלה קוואלה

גדי רז . מסעדת בונבון

גדי רז . צוות הצלה

In The Game גלעד שולצקי, גלעד לוסטיג, דוד לוי . אין דה גיים

טל בלכרוביץ, דידי שחר . משפחה באוטו

יונתן מוליאן . זיגי

20 עיצוב פסקול/הקלטה 

מיכאל אמת . בת השוטר

מיכאל אמת, אשי מילוא . מקיף מילאנו

pps . מני אסיקנד, קובי ניסים

נין חזן . והילד הזה הוא אני

נין חזן, קובי ניסים . שקשוקה

ניר סבו . לבד בבית

ניר סבו . ספיידרז

ניר סבו . סקיי

ניר סבו . פלמח

עדי כהן . סטיצ׳ז

רפי חן, אמיר בוברמן . קפה עמליה

שרון כהן . עיר המספרים



אמירה בוזגלו . צוות הצלה

אמירה בוזגלו . שקשוקה

ברוריה אלבק . לבד בבית

ברוריה אלבק . פלמח

טל בן ברוך . והילד הזה הוא אני

מג׳ד עיד, שי בר חן, אוהד כהן . להגשים את החלום

מורן מרציאנו . אבא מטפלת

מורן מרציאנו . בת השוטר

מורן מרציאנו . הבאר

מורן מרציאנו . ספיידרז

מורן מרציאנו . סקיי

מורן מרציאנו . צפוף

pps . מורן מרציאנו

21 ליהוק 

מיה מרלנג׳ון אהרוני, טל בן ברוך, הדר אוזן, טל מרקו, מור אבורמן . 
סליחה על השאלה – ילדים

מיכל קורן . מקיף מילאנו

נועה להב . מסעדת בונבון

נחמה טביב . זיגי

ענבר דוד . וואלה קוואלה

ענבר דוד . מורובוט

ענבר דוד . מחנה אבא

ענבר דוד . משפחה בהנפקה

שירן דינור, רנן רמות פריד, נטלי גזנדה, דניאל אלרם, יובל ניניו, 
יפעה בראל . שוסטר ושוסטר

תמר לינדר, רות ליטן - ילדים מכאן

In The Game אין דה גיים . SPOT



אלישבע קסל . משפחה באוטו

בועז עופר . ילדים מכאן

גיא פיטשון . צוות הצלה

In The Game גלעד שולצקי . אין דה גיים

גרוסמן טי.וי . בת השוטר

עמית חן . מסעדת בונבון

פיצ׳יפוי הפקות אנימציה . עיר המספרים

greenhouse design studio . והילד הזה הוא אני

22 אפקטים ויזואליים 

אופק שמר . שקשוקה

אלישבע קסל . משפחה באוטו

אריעד שיקנאג׳י . הבאר

גרוסמן טי.וי . בת השוטר

גרוסמן טי.וי . מקיף מילאנו

דניאל פליק . לבד בבית

pps . דניאל פליק, יניב משעני

יריב יוגב . קסום זום!

סטודיו ישינסקי . ספיידרז

סטודיו ישינסקי . פלמח

פיצ׳יפוי הפקות אנימציה . עיר המספרים

רועי ניצן . סקיי

 

23 אנימציה 
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