
העולים לגמר 
בתחרות פרסי 

הטלוויזיה לילדים 
 1 ולנוער ה־



פרסי האקדמיה:

סדרת דרמה 

סדרה קומית 

סדרת תעודה 

תכנית מגזין, בידור והעשרה 

תכנית לגיל הרך 

שחקנית ראשית בסדרת דרמה 

שחקן ראשי בסדרת דרמה 

שחקנית ראשית בסדרה קומית 

שחקן ראשי בסדרה קומית 

בימוי בסדרת דרמה 

תסריט בסדרת דרמה 

בימוי בסדרה קומית 

תסריט בסדרה קומית 

צילום 

עריכה 

ניהול אמנותי 

עיצוב תלבושות 

איפור 

מוסיקה מקורית 

עיצוב פסקול/הקלטה 

ליהוק 

אפקטים ויזואליים 

אנימציה 

דים: ל פרסי בחירת הי

קאסט השחקנים בסדרה 

שיר נושא בסדרה 

תגלית השנה 



סדרת דרמה 

סקיי – עונה 1
 TeenNick / ענני סטודיוז

yes + HOT

בת השוטר – עונה 1
סלוצקי אפיקי תקשורת / 

TeenNick yes

פלמח – עונה 1
TeenNick yes / ענני סטודיוז

ספיידרז – עונה 1
TeenNick HOT / ענני סטודיוז

שקשוקה – עונה 1
שולה שפיגל ודנה עדן הפקות 

/ כאן חינוכית

סדרה קומית 

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

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

לבד בבית – עונה 1
ענני סטודיוז / כאן חינוכית



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

תכנית מגזין, בידור והעשרה 

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

ענני סטודיוז / 
 Nick Junior HOT

הקומה האחרונה – עונה 2
 TeenNick/ ענני סטודיוז

yes+HOT

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



תכנית לגיל הרך 

מסעדת בונבון – עונה 1
ענני סטודיוז / 

Nick Junior yes

עיר המספרים – עונה 1
פיצ׳יפוי הפקות אנימציה / 

כאן חינוכית

קפה עמליה – עונה 2
סומיוקו הפקות / כאן חינוכית

וואלה קוואלה – עונה 1
ענני סטודיוז / 

Nick Junior yes

צוות הצלה – עונות 6+7
ענני סטודיוז / 

Nick Junior HOT



חנה לסלאו . שקשוקה

ליאנה עיון . בת השוטר

נאיה בינשטוק . פלמח

נטע רוט . פלמח 

קים אור אזולאי . ספיידרז

גאיה באר גורביץ׳ . אבא מטפלת

דאנה איבגי . אבא מטפלת

נטע רוט . לבד בבית

רוני הדר . ילדי בית העץ

שירה נאור . צפוף

 שחקנית ראשית בסדרת דרמה 

 שחקנית ראשית בסדרה קומית 

אברהם ארנסון . פלמח

ידידיה ויטל . שקשוקה

pps . יהונתן מרגי

נעם פרנק . הבאר

קווין רובין . זיגי

אבי דנגור . לבד בבית

דניאל ליטמן . צפוף

יובל סמו . אבא מטפלת

יניב ביטון . ילדי בית העץ

שחר חסון . לבד בבית

 שחקן ראשי בסדרת דרמה 

 שחקן ראשי בסדרה קומית 



אביעד קידר . שקשוקה

יהונתן בר אילן, עומר גולדמן, נועה גוסקוב . פלמח

רועי פלורנטין . בת השוטר

רני סער . ספיידרז

שלי כרמל . סקיי

אביעד קידר . מורובוט

דן מסר . לבד בבית

יוגב יפת . אבא מטפלת

נטלי מרכוס . צפוף

שירילי דשא . ילדי בית העץ

בימוי בסדרת דרמה 

בימוי בסדרה קומית 

אבנר ברנהיימר, אסיה לבטוב, מיכל מונצז׳ . שקשוקה

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

נדב פרישמן,יניב זוהר, מתן בלומנבלט, ארנון וייס, 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

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

שירילי דשא, רועי שגב . ילדי בית העץ

שראל פיטרמן, אלעד חן . מורובוט

תסריט בסדרת דרמה 

תסריט בסדרה קומית 



איתן חתוכה . סקיי

אשר בן יאיר–אילן . פלמח

pps . יובל מימון

ישי ניקומורוב . שקשוקה

מתן כהן . להציל את חיות הבר

pps . אודי טוגנרייך

יצחק רונן וסרשטיין . סקיי

יצחק רונן וסרשטיין . פלמח

עידו דולב . ילדי בית העץ

שירי גולן . אבא מטפלת

צילום 

ניהול אמנותי 

אורן נבות . הבאר

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

מיכל פארן . שקשוקה

מתן גורדו, ינון פורת . להציל את חיות הבר

קובי אור כהן . אבא מטפלת

רן מאירוביץ, שלומי אליעזר, לימור אורנשטיין . פלמח

טל קילשון . אבא מטפלת

ים ברוסילובסקי . פלמח

יפעת כנפי . בת השוטר

קרן איל מלמד . ילדי בית העץ

שרית שררה . סקיי

עריכה 

עיצוב תלבושות 



גלית שניידרמן . סקיי

גלית שניידרמן . פלמח

הילה מינס . מורובוט

ליאת שיינין . אבא מטפלת

מיכל אפרתי . לבד בבית

קרן אסף . צפוף

רויטל דרום . ילדי בית העץ

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

מיכאל אמת . בת השוטר

מיכאל אמת, אשי מילוא . מקיף מילאנו

ניר סבו . סקיי

ניר סבו . פלמח

איפור 

עיצוב פסקול/הקלטה 

אסף פרישמן . לבד בבית

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

יאיא כהן אהרונוב, אמיר לקנר . ילדי בית העץ

נדב הולנדר . פלמח

עמרי בר . ספיידרז

 

ברוריה אלבק . לבד בבית

ברוריה אלבק . פלמח

מורן מרציאנו . אבא מטפלת

מורן מרציאנו . צפוף

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

מוזיקה מקורית 

ליהוק 



אלישבע קסל . משפחה באוטו

גיא פיטשון . צוות הצלה

גרוסמן טי.וי . בת השוטר

פיצ׳יפוי הפקות אנימציה . עיר המספרים

greenhouse design studio . והילד הזה הוא אני

אפקטים ויזואליים 

אופק שמר . שקשוקה

pps . דניאל פליק, יניב משעני

סטודיו ישינסקי . פלמח

פיצ׳יפוי הפקות אנימציה . עיר המספרים

רועי ניצן . סקיי

 

אנימציה 



העולים לגמר 
בקטגוריות פרסי 

בחירת הילדים



קאסט השחקנים בסדרה 

pps – עונה 1

ספיידרז – עונה 1מסעדת בונבון – עונה 1לבד בבית – עונה 1ילדי בית העץ – עונה 4הבאר – עונה 1

צוות הצלה – עונה 6-7פלמח – עונה 1



שיר נושא בסדרה 

pps – עונה 1
״משהו בשבילך״

מילים: רון ביטון, ג׳וני 
גולדשטיין, יהונתן מרגי

לחן: רון ביטון, ג׳וני גולדשטיין, 
יהונתן מרגי

מקיף מילאנו – עונה 1
״לעוף גבוה״

מילים: לידור סולטן, אילון 
ששון, עילי צ׳פמן

לחן: לידור סולטן, איילון ששון 

בת השוטר – עונה 1
״השמיים שומרים״

מילים: דנה שץ
לחן: מאור תיתון

זיגי – עונה 1+2
״או ש...״

מילים: דורון מדלי
לחן: דורון מדלי

ילדי בית העץ – עונה 4
״בום צ׳קאלקה״

מילים: רן ויאיא כהן אהרונוב
לחן: יאיא כהן אהרונוב 



איתי ארד . מסעדת בונבון

PPS . גילי נמני

יונתן גוטליב . ספיידרז

יעל שלביה . פלמח

ירין אורון . לבד בבית

מור עזריה . אבא מטפלת

נאיה בינשטוק . פלמח

שחר טבוך . סקיי

תגלית השנה 
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