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2021

1 סדרת דרמה 

 בני אור
עונה 1 / יואב גרוס הפקות / 

yes action

 היורשת
עונה 1 / שנהר הפקות / 

קשת 12

 השוטרים
עונה 1 / קודה תקשורת / 

קשת 12

 אזהרת מסע
HOT/ Drama Team / 1 עונה

 הד קולך
עונה 1 / יסמין טי וי / כאן 11

לחצו על התמונות למידע נוסף וצפייה בפרקים

 מעילה
עונה 1 / מובי פלוס הפקות / 

yes action

 פמת״א
עונה 2 / טדי הפקות / כאן 11

 מנגן ושר
עונה 1 / אבוט המאירי ברקאי / 

ערוץ הקולנוע הישראלי

 עלומים
עונה 1 / ראבל סרטים / כאן 11

 נאפס
עונה 1 / דו בו גרסו פילמס / 

HOT3

, מתן רדין, רן מנדלסון,  קרדיט צילום: ורד אדיר, נטי לוי, משה נחומוביץ׳ֿ
, כאן 11 אוהד רומנו, אוהד רומנו, איתי גרוס, משה נחומוביץ׳ֿ

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159382&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159351&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159326&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159401&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159380&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159333&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159357&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159402&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159346&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159430&section=1405


2021

2 סדרת דרמה קומית 

 המפקדת
עונה 1 / בלאק שיפ 

הפקות סרטים / כאן 11

 להיות אתה
עונה 3 / שנהר הפקות / 

קשת 12

 ישמח חתני
עונה 1 / פאי סרטים / קשת 12

לחצו על התמונות למידע נוסף וצפייה בפרקים

 ילדות סכסכניות
עונה 1 / יואב גרוס הפקות / 

HOT3

 מלכות
עונה 2 / אנדמול שיין ישראל / 

HOT3

 למה מי מת
עונה 1 / ארצה הפקות / 

yes drama

 שבאבניקים
עונה 2 / סטודיו דורי מדיה / 

HOT3

קרדיט צילום: משה נחומוביץ׳, אוהד רומנו, דורון עופר, שי יחזקאל, 
אוהד רומנו, אוהד רומנו, אוהד רומנו, אוהד רומנו

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159370&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159354&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159359&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159384&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159335&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159438&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159340&section=1405


2021

3 סדרת קומדיה ו/או קומדיית מצבים )סיטקום( 

 קופה ראשית
עונה 3 / יולי אוגוסט הפקות / 

כאן 11

 מייקל
עונה 2 / דנה עדן ושולה שפיגל 

yes comedy /

 מה שבע
עונה 1 / ארצה הפקות / 

קשת 12

הקטגוריות יפתחו להצבעה בסבב הגמר . הקטגוריות האישיות פתוחות להצבעה בסבב 
ראשון . לחצו על התמונות למידע נוסף וצפייה בפרקים

4 דרמה יומית 

 מלכת היופי של ירושלים
עונה 1 / ארצה הפקות / 

yes drama

 בעלת החלומות
עונה 1 / סלוצקי אפיקי 

תקשורת / HOT בידור ישראלי

 החנות שיש בה הכל
עונה 1 / אנדמול שיין ישראל / 

כאן 11

 ,Erezbit Visual Storyteller ,קרדיט צילום: מיכה לובטון, פיני סילוק
משה נחומוביץ׳, אוהד רומנו, אוסנת רום

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159429&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159350&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159435&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159436&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159420&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159356&section=1405


2021

5 סדרת תעודה 

 אבודים
עונה 13 / מעגלות 
הפקות / רשת 13

 המדריך לג׳נטריפיקציה
עונה 1 / טרבלסי הפקות / 

HOT8

 מצב נפשי
עונה 1 / סלוצקי אפיקי 

תקשורת / כאן 11

 פרויקט משפחות
עונה 1 / ד.ד. הפקות ומעגלות 

הפקות / כאן 11

 אויבים
עונה 1 / קומא סטודיוס / 

כאן 11

אחרי חצות: הסוד הכי 
 שמור בעיר

עונה 1 / ביצת עין הפקות / 
yes דוקו

 מלחמות היהודים
HOT8 / עונה 1 / דוקודרמה

 קלף מלוכלך
 yes STUDIOS, / 1 עונה

productions Stop Press! 
/ yes דוקו

 מלחמת איראן־ישראל
עונה 1 / עלמה הפקות קולנוע 

 ,ARTE / וטלוויזיה, טלעד
yes ערוץ ההיסטוריה

 היהודי החדש
עונה 1 / נאוי פרו / כאן 11

להיות עם חופשי / 
Free People 

עונה 1 / ווירדפיש הפקה
יצירתית, קסטינה תקשורת/ 

yes דוקו
 

 צדק צדק תרדוף
עונה 1 / אי. אר. בי. הפקות / 

כאן 11

לחצו על התמונות למידע נוסף וצפייה בפרקים

קרדיט צילום: רועי ברקוביץ, אבנר שחף, אור דרורי, משה נחומוביץ׳, 
רונן קרוק, חיים סולומון ושחר חמו, עודד קירמה, באדיבות ערוץ 
ההיסטוריה HD ב־yes, סטודיו אנהבא, אבנר שחף, סיגל טלמור, אבנר שחף

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159424&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159398&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159369&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159425&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159409&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159324&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159358&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159405&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159390&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159362&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159334&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159404&section=1405


2021

6 סדרה עובדתית 

 טיול אחרי צבא
עונה 5 / קסטינה תקשורת / 

כאן 11

 סליחה על השאלה
עונה 3 / יולי אוגוסט הפקות / 

כאן 11

 הבלתי חשובים
עונה 1 / סומיוקו / כאן 11

 העתיד כבר כאן
עונה 1 / סלוצקי אפיקי 

תקשורת / כאן 11

חייהם הסודיים של 
 בני ה־5

עונה 3 / ארצה הפקות / 
yes דוקו

לחצו על התמונות למידע נוסף וצפייה בפרקים

 יוצאים מהכלל
עונה 3 / ארצה הפקות / כאן 11

 טיפול זוגי
עונה 1 / יולי אוגוסט הפקות / 

כאן 11

 קרדיט צילום: עידו הרטמן, אורן גרין,
מאיה באומל בירגר, קסטינה תקשורת

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159343&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159421&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159339&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159361&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159433&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159439&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159426&section=1405


2021

7 תכנית סאטירה ומערכונים 

 בובה של לילה
עונה 5 / ערוץ הספורט

 שקופים
עונה 1 / יואב גרוס הפקות / 

HOT3

 ארץ נהדרת
עונה 18 / קשת 12

 זהו זה
עונה 3 / אולפני הרצליה / 

כאן 11

הקטגוריות יפתחו להצבעה בסבב הגמר . לחצו על התמונות למידע נוסף וצפייה בפרקים

8 תכנית בידור 

 סיפורים מהכורסה
עונה 2 / יואב גרוס הפקות / 

כאן 11

 שיטת אשכנזי
עונה 1 / עדי אשכנזי בידור 

והפקות / קשת 12

 מצולמים
עונה 2 / קודה תקשורת / 

 HOT3

 רותם באה אליכם
עונה 1 / נאוי פרו / קשת 12

 תום יער — סבתא בישלה
עונה 1 / מאי טי וי לי ירדני 

ואבירם בוכריס / כאן 11

קרדיט צילום: משה נחומוביץ׳, ערן לוי ואלי זנתי ועדי ברק, פיני סילוק, 
אוהד רומנו, אוהד רומנו, ליאור לינר, קשת 12, שי פרנקו

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159330&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159388&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159434&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159364&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159383&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159353&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159391&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159440&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159407&section=1405


2021

9 שעשועון טלוויזיה 

הקטגוריה תפתח להצבעה בסבב הגמר . לחצו על התמונות למידע נוסף וצפייה בפרקים

 המרדף
עונה 5 / יולי אוגוסט הפקות / 

כאן 11

 צא מזה
עונה 1 / אולפני הרצליה / 

קשת 12

 אל תפילו את המיליון
עונה 1 / אנדמול שיין ישראל / 

רשת 13

קרדיט צילום: נוי ערקובי, יריב פיין וגיא כושי, אתר קשת

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159417&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159378&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159393&section=1405


2021

10 תכנית דוקו־ריאליטי 

 הבוזגלוס
עונה 5 / ארצה הפקות / 

yes comedy

 קוקה בע״מ
עונה 2 / פארן סטודיו
/ HOT בידור ישראלי

 יס מן
עונה 2 / קודה תקשורת / 

yes drama

 מחוברים
עונה 9 / קודה תקשורת / 

HOT3

 גולסטאריות
HOT real / ADD / 3 עונה

 עולם קטן
עונה 1 / אולפני הרצליה / 

ארמוזה פורמטס / כאן 11

 חתונה ממבט ראשון
עונה 4 / גיל הפקות / קשת 12

לחצו על התמונות למידע נוסף וצפייה בפרקים

 תנו לעבוד
עונה 1 / אנדמול שיין ישראל / 

כאן 11

 קרדיט צילום: אוהד רומנו, אוסנת רום, פיני סילוק, אוהד רומנו,
שי בכר, אריאל שרוסטר, משה נחומוביץ׳

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159437&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159416&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159347&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159411&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159414&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159366&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159348&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159345&section=1405


2021

11 תכנית מציאות )ריאליטי( 

 בואו לאכול איתי
עונה 5 / גיל הפקות / כאן 11

 הזמר במסכה
עונה 2 / גיל הפקות / קשת 12

 משחקי השף
עונה 5 / אנדמול שיין ישראל / 

רשת 13

 נינג׳ה ישראל
עונה 4 / קשת 12

 הכוכב הבא
עונה 8 / טדי יזמות והפקות / 

קשת 12

VIP המטבח המנצח 
עונה 1 / יולי אוגוסט הפקות / 

קשת 12

 אקס פקטור לאירוויזיון
עונה 4 / אבוט המאירי 

תקשורת / רשת 13

 הקינוח המושלם
עונה 1 / יולי אוגוסט הפקות / 

קשת 12

 הישרדות
עונה 11 / אבוט המאירי 

תקשורת / רשת 13

לחצו על התמונות למידע נוסף וצפייה בפרקים קרדיט צילום: ערן לוי, אור דנון, טל גבעוני, אור דנון, פיני סילוק

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159355&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159349&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159392&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159403&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159399&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159422&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159415&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159423&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159419&section=1405


2021

12 תכנית תחקירים 

 זמן אמת
עונה 5 / סלוצקי אפיקי 

תקשורת / כאן 11

המקור
רשת מדיה/ רשת 13

 חשיפה
עונה 3 / קסטינה תקשורת / 

קשת 12

 יצאת צדיק
עונה 9 / כל מיני הפקות / 

קשת 12

 עובדה
עונה 27 / קשת 12

 ארץ עיר
כאן 11

לחצו על התמונות למידע נוסף וצפייה בפרקים
קרדיט צילום: כאן ST/AF ,11 - סטודיו אדם פיינברג, 

פלייגראונד, אוהד רומנו

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159341&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159444&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159344&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159413&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159410&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159428&section=1405


2021 הקטגוריות יפתחו להצבעה בסבב הגמר . לחצו על התמונות למידע נוסף וצפייה בפרקים

13 תכנית אקטואליה 

 משחקי הכיס
כאן 11

 אופירה וברקוביץ׳
עונה 5 / קשת 12

 מהצד השני עם גיא זהר
עונה 3 / ג.ג זהר / כאן 11

 חדשות הבוקר
עונה 4 / העמק תקשורת 

ויזמות / קשת 12

14 תכנית פנאי ו/או תרבות 

 סוכן תרבות
עונה 4 / קסטינה / כאן 11

 הצינור עם גיא לרר
 MVM / 1 עונה

מגי וילנסקי מדיה / רשת 13

 ערב עם שי שטרן
עונה 1 / אולפני הרצליה / 

כאן 11

קרדיט צילום: ערן לוי, טל גבעוני, כאן 11, כאן 11, 
מיכה לובטון, בן רייזר, כאן 11

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159432&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159379&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159325&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159406&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159367&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159427&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159377&section=1405


2021 לחצו על התמונות למידע נוסף וצפייה בפרקים

15 תכנית אירוח ו/או ראיונות 

ללא פילטרים עם 
 מוטי רייפ

עונה 2 / רייפ אינטרטיינמנטס, 
סטוריז ב.ס. / ערוץ הסטייל, 

רשת 13

 פאולה וליאון
עונה 7 / העמק תקשורת 

ויזמות / קשת 12

 פגישה עם רוני קובן
עונה 5 / ארצה הפקות / כאן 11

 קארפול קריוקי
עונה 1 / יואב גרוס הפקות / 

כאן 11

 שאלה תשובה
עונה 1 / טדי הפקות / כאן 11

 גלית ואילנית
עונה 4 / קשת 12

סערה בממלכה עם 
 לירן שכנר

עונה 3 / שכנר הפקות 
תקשורת / ספורט 1

קרדיט צילום: אור אורן, שירה ברזילי, לוטן אלמלם, 
טל גבעוני, Dejana Pakledinac, משה נחומוביץ׳

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159342&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159389&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159418&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159386&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159412&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159381&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159394&section=1405


2021

16 תכנית ספורט 

 חדשות הספורט
עונה 23 / ערוץ הספורט

 חמישיות
עונה 17 / ערוץ הספורט

 אולפן ליגת האלופות
עונה 26 / ערוץ הספורט

 אולפן יורו 2020
ספורט 1

 ריאדה אל חמיסה
עונה 13 / ערוץ הספורט

הקטגוריה תפתח להצבעה בסבב הגמר . לחצו על התמונות למידע נוסף וצפייה בפרקים קרדיט צילום: ספורט 1

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159327&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159328&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159332&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159397&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159329&section=1405


2021

17 סדרת רשת 

 דוקו טיים
עונה 2 / כאן arb / כאן דיגיטל

 לא מאמינים
עונה 1 / כאן דיגיטל

 הטרמפיסטיות
עונה 5 / 

יאללה פילמס / כאן דיגיטל

 פגום
עונה 1 / קסקט הפקות / 

כאן דיגיטל 

 גיבורים מהדורה מוגבלת
עונה 1 / מאקו

 לוחמים
עונה 1—2 / כאן דיגיטל

לחצו על התמונות למידע נוסף וצפייה בפרקים
קרדיט צילום: אור דנון, כאן דיגיטל, סטודיו דוב אברמסון, 

איתן ריקליס, כאן דיגיטל, אלון לוצקי

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159395&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159396&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159360&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159373&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159331&section=1405
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=159363&section=1405


רשימת המתמודדות והמתמודדים 
בקטגוריות האישיות

בתחרות פרסי הטלוויזיה 2021



2021

18 שחקנית ראשית בסדרת דרמה 

19 שחקן ראשי בסדרת דרמה 

20 שחקנית ראשית בסדרה קומית 

21 שחקן ראשי בסדרה קומית 

22 שחקנית משנה בסדרת דרמה 

23 שחקן משנה בסדרת דרמה 

24 שחקנית משנה בסדרה קומית 

25 שחקן משנה בסדרה קומית 

26 בימוי בסדרת דרמה 

27 תסריט בסדרת דרמה 

28 בימוי בסדרה קומית 

29 תסריט בסדרה קומית 

30 בימוי בסדרה תיעודית ועובדתית 

31 תחקיר בסדרה תיעודית ועובדתית 

32 תסריט בתכנית בידור, סאטירה ומערכונים 

33 צילום בסדרה עלילתית 

34 עריכת תמונה בסדרה עלילתית 

35 צילום בסדרה תיעודית ועובדתית 

36 עריכת תמונה בסדרה תיעודית ועובדתית 

37 ניהול אמנותי 

38 עיצוב תלבושות 

39 מוסיקה מקורית 

40 עיצוב פסקול 

41 מקליט/ה בסדרה עלילתית 

42 מקליט/ה בסדרה תיעודית ועובדתית 

43 איפור 

44 ליהוק בסדרה עלילתית 

45 ליהוק בתכנית ריאליטי ודוקו ריאליטי 

46 אפקטים ויזואליים 

ניתן ללחוץ על שם הקטגוריה לרשימת המתמודדות והמתמודדים



2021

אודיה רש . בעלת החלומות

אוולין הגואל . היורשת

אליענה תדהר . בעלת החלומות

בת אל משיאן . היורשת

דאנה איבגי . מעילה

דפנה דקל . מנגן ושר

הדר רצון־רותם . הד קולך

הילה סעדה . מלכת היופי של ירושלים

חן אמסלם זגורי . פמת״א

מאייסה עבד אל . נאפס

18 השחקנית הראשית הטובה ביותר בסדרת דרמה 

מיכל לוי . בני אור

נופר סלמאן . היורשת

סוול אריאל אור . מלכת היופי של ירושלים

עומר נודלמן . בעלת החלומות

צופית גרנט . בעלת החלומות

ראידה אדון . אזהרת מסע

שושה גורן . בעלת החלומות

שני כהן . השוטרים

שני כהן . עלומים



2021

איימן דאו . נאפס

אימרי ביטון . בעלת החלומות

איתמר רוטשילד . הד קולך

אמיר טסלר . עלומים

בר צברי . מנגן ושר

דניאל ליטמן . בעלת החלומות

זהר שטראוס . פמת״א

חנן סביון . בעלת החלומות

יהודה לוי . מעילה

19 השחקן הראשי הטוב ביותר בסדרת דרמה 

יורם טולדנו . בעלת החלומות

ישראל אטיאס . היורשת

מאור לוי . בני אור

מיכאל אלוני . מלכת היופי של ירושלים

מיכאל אלוני . פמת״א

עמוס תמם . אזהרת מסע

צחי הלוי . השוטרים

צחי הלוי . פמת״א

ריאד סאלימן . נאפס



2021

אוולין הגואל . ישמח חתני

אורנה בנאי . ישמח חתני

אלונה סער . המפקדת

דאנה איבגי . מלכות

הילה גולדנברג . מייקל

יפית אסולין . ישמח חתני

ירדן תוסיה כהן . החנות שיש בה הכל

ליהי קורנובסקי . למה מי מת

מאיה ורטהיימר . שבאבניקים

מיה דגן . מה שבע

20 השחקנית הראשית הטובה ביותר בסדרה קומית 

מיה לנדסמן . ילדות סכסכניות

מיטל רז . מייקל

נועה קולר . קופה ראשית

עינת הולנד . ילדות סכסכניות

עינת שרוף . ישמח חתני

קרן מור . קופה ראשית

רונית אפל . החנות שיש בה הכל

רותם סלע . להיות אתה

ריטה . מלכות

שרונה אלימלך . ישמח חתני



2021

אבי דנגור . מייקל

אביב אלוש . להיות אתה

אורי יניב . החנות שיש בה הכל

אורי לייזרוביץ׳ . שבאבניקים

אורי עטיה . למה מי מת

אמיר שורוש . קופה ראשית

גורי אלפי . שבאבניקים

דניאל גד . שבאבניקים

21 השחקן הראשי הטוב ביותר בסדרה קומית 

דניאל סטיופין . קופה ראשית

חי מאור . החנות שיש בה הכל

יגאל נאור . מלכות

יניב סויסה . קופה ראשית

ישראל אטיאס . שבאבניקים

ישראל קטורזה . מה שבע

עומר פרלמן . שבאבניקים

רוי מילר . מלכות



2021

אביב בוכלר . השוטרים

אגם רודברג . היורשת

אילנית בן יעקב . היורשת

ג׳וי ריגר . מנגן ושר

דנה פריד . בני אור

הדר רצון רותם . השוטרים

יובל שרף . מלכת היופי של ירושלים

יעל בר זוהר . בעלת החלומות

ליאנה עיון . בעלת החלומות

ליטל שוורץ . היורשת

מאי גריאני . מנגן ושר

22 שחקנית המשנה הטובה ביותר בסדרת דרמה 

מור סרוסי . בעלת החלומות

מלי לוי־גרשון . מלכת היופי של ירושלים

נורית גפן . הד קולך

סנא להב . נאפס

עירית קפלן . מלכת היופי של ירושלים

קים אור־אזולאי . מנגן ושר

רונה־לי שמעון . עלומים

רוני קליין מרון . בעלת החלומות

רותם אבוהב . אזהרת מסע

שני קליין . מעילה



2021

אופק פסח . עלומים

אור עמרמי ברוקמן . הד קולך

איציק כהן . מלכת היופי של ירושלים

בר ברימר . בעלת החלומות

גיא אריאלי . פמת״א

דובר קוסאשווילי . מעילה

דני שטג . השוטרים

דניאל גד . השוטרים

דניאל ליטמן . אזהרת מסע

יואב לוי . בעלת החלומות

יעקב כהן . היורשת

ישי ללוש . בני אור

23 שחקן המשנה הטוב ביותר בסדרת דרמה 

מאור שוויצר . השוטרים

משה אשכנזי . בעלת החלומות

עומר חזן . בעלת החלומות

עלא דקה . נאפס

עלא דקה . פמת״א

עמיר בניון . בני אור

רועי רביב . בעלת החלומות

שלומי יפרח . השוטרים

שמואל וילוז׳ני . הד קולך

ששון גבאי . מנגן ושר

תום חגי . מלכת היופי של ירושלים



2021

אביב פנקס . שבאבניקים

אביבה נגוסה . קופה ראשית

אורטל בן שושן . שבאבניקים

אורלי זילברשץ . למה מי מת

אורלי זילברשץ . מלכות

אפרת בן צור . החנות שיש בה הכל

דורית לב ארי . קופה ראשית

הילה סעדה . להיות אתה

טלי שרון . ילדות סכסכניות

יעל אלקנה . להיות אתה

כרמל בין . המפקדת

ליהי קורנובסקי . מלכות

ליר כץ . שבאבניקים

24 שחקנית המשנה הטובה ביותר בסדרה קומית 

לירז חממי . מלכות

מיה לנדסמן . המפקדת

מיה לנדסמן . קופה ראשית

מלי לוי־גרשון . מלכות

נאווה מדינה . להיות אתה

נועה אסטנג׳לוב . המפקדת

נטליה־נטי פאוסט־רוט . מייקל

ניב סולטן . ילדות סכסכניות

נלי מירה רובין . ילדות סכסכניות

עלמה קיני . המפקדת

שלי בן יוסף . שבאבניקים

שרה פון שוורצה . ילדות סכסכניות



2021

אדיב ספדי . מלכות

אוראל צברי . שבאבניקים

אורי גבריאל . להיות אתה

איציק כהן . ישמח חתני

אסף בן שמעון . ישמח חתני

בצלאל בורוכוב . שבאבניקים

גולן אזולאי . שבאבניקים

דב נבון . קופה ראשית

דור הררי . המפקדת

דימה רוס . החנות שיש בה הכל

דניאל מורשת . שבאבניקים

הרצל טובי . ישמח חתני

חיים זנאתי . ישמח חתני

יגאל עדיקא . למה מי מת

יגאל עדיקא . קופה ראשית

25 שחקן המשנה הטוב ביותר בסדרה קומית 

יניב ביטון . מה שבע

יניב ביטון . מייקל

יעקב בודו . קופה ראשית

יעקב דניאל . מלכות

מארק איווניר . להיות אתה

מנשה נוי . ילדות סכסכניות

נדב הולנדר . מייקל

עומר חזן . שבאבניקים

עופר חיון . להיות אתה

עמית אולמן . החנות שיש בה הכל

צחי הלוי . ישמח חתני

קותי סבג . למה מי מת

רודי סעדה . קופה ראשית

רותם קינן . מלכות



2021

אורי ברבש . אזהרת מסע

אריאל בנבג׳י . בעלת החלומות

יבגני רומן . מנגן ושר

יותם גנדלמן . מעילה

מייסלון חמוד . נאפס

עודד דוידוף . מלכת היופי של ירושלים

עודד לוטן . פמת״א

עומר טובי . היורשת

רותם שמיר . השוטרים

שי כנות, גיא בלילה ז״ל . בני אור

תאופיק אבו־ואיל . עלומים

תום שובל . הד קולך

26 בימוי בסדרת דרמה 

גיא בלילה ז״ל, אלעד ביטון . בני אור

גיא סידיס, נירית ירון, תאופיק אבו־ואיל . עלומים

יובל יפת, רותם שמיר, אדוה בולה, ליאור חפץ . השוטרים

מייסלון חמוד, נאיף חמוד . נאפס

נועה רוטמן, אסתר נמדר תמאם . פמת״א

עודד נוי, כנרת פלד, שמואל חיימוביץ׳, רננית פרשני . מנגן ושר

עומר טובי, אורי סלעי . היורשת

רונית ויס ברקוביץ . אזהרת מסע

שירה אלון, מיתר פרהט . בעלת החלומות

שירה פורת, יותם גנדלמן . מעילה

שלמה משיח . מלכת היופי של ירושלים

תום שובל . הד קולך

27 תסריט בסדרת דרמה 



2021

אורן שקדי . קופה ראשית

איתי מורג . מלכות

איתן צור . החנות שיש בה הכל

אלירן מלכה . שבאבניקים

אריאל בנבג׳י . ישמח חתני

טליה לביא . ילדות סכסכניות

יוגב יפת . למה מי מת

מויש גולדברג . מייקל

עודד רסקין . להיות אתה

עטרה פריש . המפקדת

רועי פלורנטין, עופר ויצמן . מה שבע

28 בימוי בסדרה קומית 

אבי דנגור, איתי ויזר, הילה גולדנברג, מויש גולדברג, מיטל רז, 
נטליה פאוסט, נדב הולנדר . מייקל

אלירן מלכה . שבאבניקים

אסי עזר, עמרי לרון, טל הנדלס, עודד רסקין, דנה אידיסיס . להיות אתה

גל זייד, רותי זייד, דני רוזנברג, שירה פורת, שירה פלורנטין . מלכות

נדב פרישמן, יניב זוהר, מתן בלומנבלט, ארנון וייס, דניאל סלגניק, 
רועי מורן, יובל מורן . קופה ראשית

עוזי וייל . החנות שיש בה הכל

עטרה פריש, ניר ברגר . המפקדת

רן דברת, אבי בלקין, ישראל קטורזה . מה שבע

שיר ראובן, רבקה אלנבי . ילדות סכסכניות

שלומית נחמה . ישמח חתני

שראל פיטרמן, יוגב יפת, אייל אלטויל . למה מי מת

29 תסריט בסדרה קומית 



2021

אייל בלחסן . צדק צדק תרדוף

אילן זיו . מלחמת איראן־ישראל

אלירן פלד . הבלתי חשובים

אסף בקר . סליחה על השאלה

בן שני, אלעד זכאי . העתיד כבר כאן

דוד דרעי . אבודים

דוד דרעי . פרויקט משפחות

דניאל אדר, דודי כהן . היהודי החדש

דניאל סיון . קלף מלוכלך

יסמין קיני . מצב נפשי

30 בימוי בסדרה תיעודית ועובדתית 

ירון ניסקי . אויבים

מוריאל ליאור . חייהם הסודיים של בני ה־5

עדי לוי . טיפול זוגי

קרן שעיו . אחרי חצות: הסוד הכי שמור בעיר

קרן שעיו, לביא ונונו . המדריך לג׳נטריפיקציה

רון כחלילי . מלחמות היהודים

Free People / רועי פינצי . להיות עם חופשי

רועי פלורנטין . טיול אחרי צבא

שרון קרני, גלעד טוקטלי . יוצאים מהכלל



2021

אביטל בבני חורב . אבודים

אור לוי . הבלתי חשובים

אור לוי . העתיד כבר כאן

אייל בלחסן . צדק צדק תרדוף

אלונה עבאדי, אילן שיזף, שיילה יוגב . פרויקט משפחות

ג׳יין ביבי . מצב נפשי

גליה שפרינג בצר, אלונה עבאדי, נטע כהן, יעל טימרמן, ארבל צירלין לוי . טיפול זוגי

ורד תום, שרון קזצינסקי . טיול אחרי צבא

טלי שמיר ורצברגר . קלף מלוכלך

לימור צ׳יליבון . חייהם הסודיים של בני ה־5

מיה מרלנג׳ון אהרוני, מיכל בכר, טל בן ברוך, אבישב מיידלר, תאיר מרגלית, נטע כהן . סליחה על השאלה

משה סמואלס, בן סלס, כליל כובש . היהודי החדש

נדב יצחקי, אליהו זיגדון, אלונה עבאדי, אלעד חברוני . יוצאים מהכלל

נטלי גזנדה . מלחמות היהודים

עדי דניאל, נוי כרמלי, מיטל שבתאי, דן מגן . אויבים

קרן שעיו, לביא ונונו, שירה גנור . המדריך לג׳נטריפיקציה

Free People / שירה ברק, תימנה פרץ . להיות עם חופשי

שקד אורבך . אחרי חצות: הסוד הכי שמור בעיר

31 תחקיר בסדרה תיעודית ועובדתית 



2021

אלי בן דוד, אדר מירום, עומרי עמית . בובה של לילה

אילן שפלר, איל אפטר, מאיה סובול, רשף שי, אבי בלקין, רותם אבוהב, שחר סגל . רותם באה אליכם 

דוד ליפשיץ, אסף שלמון, אסף גפן, איתי רייכר, אילן שפלר, ערן זרחוביץ׳, שרון טייכר, עומר ריבק, רשף שי . ארץ נהדרת

דודי כהן . סיפורים מהכורסה

דניאל לפין, שגיב פרידמן, רן דברת, אבי בלקין, עופר קריספל, רמי ורד, שלמה משיח .  זהו זה

יגאל שפירא, רשף שי, נטלי מיכאלשוילי, אורי כץ . מצולמים

עדי אשכנזי, ליאור כפיר־רפאל . שיטת אשכנזי

עמרי עמית, אדר מירום . שקופים

32 תסריט בתכנית סאטירה, מערכונים ובידור 



2021

אבנר שחף . החנות שיש בה הכל

איתי גרוס . מלכות

איתי גרוס . נאפס

אלון לוצקי . להיות אתה

אלון לוצקי . למה מי מת

אשר בן יאיר אילן, רמי קצב . מלכת היופי של ירושלים

בועז יהונתן יעקב . שבאבניקים

בנימין חירם . בעלת החלומות

גיורא ביח . השוטרים

גיורא ביח . עלומים

דוד סטרז׳מייסטר . מנגן ושר

זיו ברקוביץ . מעילה

33 צילום בסדרה עלילתית 

יניב לינטון . מייקל

ירון שרף . ילדות סכסכניות

מתן רדין . היורשת

מתן רדין . המפקדת

נתאי נצר . אזהרת מסע

עופר דורי, עמוס רפאלי . מה שבע

עמוס רפאלי . קופה ראשית

עמרי תקוע . פמת״א

רותם ירון . בני אור

רותם ירון . הד קולך

רם שוויקי . ישמח חתני



2021

איתי אוניק, מיכל כהן, סיון גונשורוביץ . מייקל

איתמר גולדווסר, אתי ליאון זינגמן, יפעת תדמור . בני אור

אסף קורמן, נמרוד גולדשטיין, יותם שש . שבאבניקים

גיא נמש . היורשת

גלעד אריאל, אילה בן גד . מנגן ושר

ז׳ואל אלכסיס, מאיה קניג . הד קולך

יגאל טל . נאפס

יפעת תדמור, אריק ליבוביץ . ילדות סכסכניות

מיכל פארן . בעלת החלומות

נוהר חסין, נוי ברק . המפקדת

נילי פלר . עלומים

ניר נחום . קופה ראשית

ניר נחום, בן פארן, שלומי אליעזר . מה שבע

34 עריכת תמונה בסדרה עלילתית 

סימון הרמן, אורי דרדיקמן . אזהרת מסע

סרחיו ליברמן . למה מי מת

עומרי צלמונה, בועז מן . השוטרים

עומרי צלמונה, בועז מן . להיות אתה

עידו מוכריק, יעל חרסונסקי . החנות שיש בה הכל

עינת גלזר זרחין . ישמח חתני

עינת גלזר זרחין, אמיר וינקלר . מעילה

עמרי צלמונה, דנה ירדני ליכטר, עודד לוטן . פמת״א

רוני קלימובסקי, דנה ירדני ליכטר, יואב שפיר בירן . 
מלכת היופי של ירושלים

רן רביב, מוטי וידן . מלכות



2021

אבנר אלקרס, דודו בוקר, מקיקס )רונן( עמר, אלעד יעקב . 
Free People / להיות עם חופשי

אבנר שחף . אויבים

אבנר שחף . קלף מלוכלך

אבנר שחף . פרויקט משפחות

איתי רזיאל . העתיד כבר כאן

איתי רזיאל . סליחה על השאלה

אלירן קנולר, שלום רופאיזן, שי שרף, דנור גלזר, גלעד טוקטלי, בן לוי, 
ירון בניסטי, נפתלי אלבז, אמיר פלדמן . יוצאים מהכלל

דוד זריף . מצב נפשי

35 צילום בסדרה תיעודית ועובדתית 

עודד קירמה, אור אבן טוב . מלחמות היהודים

עופר דורי . טיפול זוגי

עופר דורי, אור אבן טוב, יוני רובינס . טיול אחרי צבא

רונן קרוק . המדריך לג׳נטריפיקציה

רועי ברקוביץ, שי פוני, דוד דרעי . אבודים

רועי גלוסקא, איל אלישע . היהודי החדש

שחר ירושלמי . צדק צדק תרדוף

שחר רזניק . הבלתי חשובים

שחר רזניק . חייהם הסודיים של בני ה־5



2021

אהרון פאר . צדק צדק תרדוף

אייל סיבי, לין לאור . היהודי החדש

אלון וולפייר, גבי שכור, עודד טורי . העתיד כבר כאן

גדי מוזס . המדריך לג׳נטריפיקציה

דניאל סיון, דורון ג׳רסי . קלף מלוכלך

זיו קרשן, מני ורסס, מאיה סטארק, דניאל שועלי . הבלתי חשובים

טל ברוג, איריס עוזר, דקלה שיטרית . מצב נפשי

יוני כהן, סרחיו ליברמן, רן לנדאו, גלעד טוקטלי, טלי קורין, מני ורסס, אסף שגיא, הילה הרמתי, דנה שלו, ליגל מור . יוצאים מהכלל

יניב רייז שפי . פרויקט משפחות

ניסים מסס . מלחמות היהודים

עידו נצר, לימור פיין, שגית גיירמן . חייהם הסודיים של בני ה־5

עידית אלוני, טל הייק, נמרוד ישראלי . סליחה על השאלה

עליזה אסקירה, טל ברוג . אבודים

Free People / רועי פינצי . להיות עם חופשי

רן בורמן, עילי הימל, סיתרי מטקלף . אויבים

שירה ארד . אחרי חצות: הסוד הכי שמור בעיר

שמעון ספקטור, טל הייק, אפי כהן ורטש . טיפול זוגי

תמיר שפירא, דנה שלו, סיתרי מטקלף, שגיא צורף, תור בן מיור, דניאל בן מיור .  טיול אחרי צבא

36 עריכת תמונה בסדרה תיעודית ועובדתית 



2021

VIP אורן חנן . המטבח המנצח

אורן חנן . טיפול זוגי

אייל ביטרמן . השוטרים

איתן לוי . היורשת

אריק וייס, אופיר ייגר . קלף מלוכלך

ג׳רמי יפה . למה מי מת

גל שינהורן . פגישה עם רוני קובן

חניתה בראושטיין . מצולמים

חפי בוהם . הישרדות

יואב סיני . מלכת היופי של ירושלים

יואל הרצברג . עלומים

יוגב כהן . חייהם הסודיים של בני ה־5

יעל קומורבסקי . שקופים

יעל שרון . ילדות סכסכניות

יצחק רונן וסרשטיין . בעלת החלומות

יצחק רונן וסרשטיין . מה שבע

יצחק רונן וסרשטיין . פמת״א

יצחק רונן וסרשטיין . שבאבניקים

37 ניהול אמנותי 

כרמלה סנדרסון . הד קולך

כרמלה סנדרסון . מעילה

לואיז ברכה . בני אור

לירן קאפל־ קאפל סטודיו . המדריך לג׳נטריפיקציה

מוטי רייפ . ללא פילטרים עם מוטי רייפ

מרק סגל . המפקדת

משה קפטן . אקס פקטור לאירוויזיון

נטי בטיטו . מלכות

נטי בטיטו . ישמח חתני

נטע דרור . להיות איתה

סיון יאנג . הכוכב הבא

עידו דולב . קופה ראשית

עידו הרטמן . הבלתי חשובים

קורין סיני . מייקל

קרן שמי . נאפס

שונית אהרוני . מנגן ושר

שמרי גל נובק . החנות שיש בה הכל

שרון איגל . אזהרת מסע



2021

אופיר חזן . החנות שיש בה הכל

איתי בצלאלי . הכוכב הבא

בת חן פור . בני אור

בת חן פור, חווה לוי רוזלסקי . מלכות

דבו אוחנה־שור . מנגן ושר

דבו אוחנה־שור . השוטרים

דבו אוחנה־שור . עלומים

דני בר שי . מצולמים

דני בר שי . שקופים

דני בר שי, נעמי שריד . ארץ נהדרת

חווה לוי רוזלסקי . קופה ראשית

חווה לוי רוזלסקי . הד קולך

חווה לוי רוזלסקי . ילדות סכסכניות

חן אושרי . המפקדת

38 עיצוב תלבושות 

טל לייזרוביץ . היורשת

ליטל גולדפיין . למה מי מת

לירון כהן . מלכת היופי של ירושלים

מאיה ארמוזה . נאפס

מאיה לייבוביץ׳ . מעילה

מאיה מור . בעלת החלומות 

מאיה מור . פמת״א

מיקי איזמן . להיות אתה

עדי )דידו( שרעבי . מה שבע

עדי אנה טלז׳ינסקי . הזמר במסכה

רונה דורון . ישמח חתני

רייצ׳ל בן דהן . שבאבניקים

שרית שררה . אזהרת מסע

שרית שררה . מייקל



2021

אבי בללי . צדק צדק תרדוף

אבי בללי, יעקב למאי, בר צברי, אבי אוחיון, לירון עמרם, עדי לוי, 
מתן דרור . מנגן ושר

אופיר ליבוביץ . שבאבניקים

אייל ליאון קצב, בועז וולף . מלכות

Free People / איתן רייטר . להיות עם חופשי

אלדד גואטה . קלף מלוכלך

אסף פרישמן . קופה ראשית

אקו, תומר כץ . המפקדת

ארז רוסו . למה מי מת

אשר גולדשמידט . ישמח חתני

גל לב . אחרי חצות: הסוד הכי שמור בעיר

גל לב, ברוך בן יצחק . מעילה

גל תורן, טל תמרי . הבוזגלוס

דולי ופן . בעלת החלומות

דידי ארז . יוצאים מהכלל

דידי ארז . פגישה עם רוני קובן

דניאל מרקוביץ . הבלתי חשובים

39 מוסיקה מקורית 

דניאל סלומון . מלכת היופי של ירושלים

דניאל סלומון . שקופים

טל ירדני . מה שבע

טל ירדני . מחוברים

טל ירדני . פמת״א

יהודה אשש . זמן אמת

יונתן בר גיורא . אבודים

יונתן בר גיורא . פרויקט משפחות

לורן דה פז, יפתח שחף . מצולמים

לורן דה פז, יפתח שחף . יס מן

נדב הולנדר . מייקל

נמי מלמוד . היורשת

רועי נשיא . השוטרים

רן אלמליח . המדריך לג׳נטריפיקציה

רן בגנו . ילדות סכסכניות

רן בגנו . עלומים

שלום גד . החנות שיש בה הכל

שלומי שבן, שוזין . הד קולך



2021

אבי מזרחי . המפקדת

אבי מזרחי . מלכת היופי של ירושלים

אבי מזרחי . מנגן ושר

אווה ספיטקובסקי . ללא פילטרים עם מוטי רייפ

אופיר לוקיי אליאסף . פגישה עם רוני קובן

איציק כהן . הד קולך

איציק כהן . מייקל

איציק כהן . נאפס

אסף ביטון . בני אור

ג׳אנגל סאונד: רעי אלבז, יונתן פאליקמן . 
טיפול זוגי

ג׳אנגל סאונד: טל שמחס . קופה ראשית

ג׳אנגל סאונד: יונתן פאליקמן, טל שמחס . 
סליחה על השאלה

ג׳אנגל סאונד . טיול אחרי צבא

יובל בר און . החנות שיש בה הכל

יובל בר און . מלכות

40 עיצוב פסקול 

יונתן אנגלנדר . מה שבע

יונתן מוליאן . זמן אמת

יוסי אפלבאום . השוטרים

יוסי אפלבאום . להיות אתה

יוסי אפלבאום . קלף מלוכלך

יוסי אפלבאום, אביב אלדמע . עלומים

לורן דה פז, יפתח שחף . יס מן

מיכאל אמת . חייהם הסודיים של בני ה־5

מיכאל אמת . מצולמים

מני אסיקנד . פמת״א

מני אסיקנד, עמרי לוי . הכוכב הבא

ניל גיבס, ג׳אנגל סאונד . 
אחרי חצות: הסוד הכי שמור בעיר

נין חזן . מצב נפשי

נין חזן . שבאבניקים

נין חזן, אבי מזרחי . בעלת החלומות

ניסים מסס . מלחמות היהודים

עודד רובינשטיין, יונתן פאליקמן . 
יוצאים מהכלל

עמי ערד . ישמח חתני

עמי ערד . שקופים

קובי אייזנמן . הבוזגלוס

רונן נגל . ילדות סכסכניות

רונן נגל . מעילה

רותם דרור . צדק צדק תרדוף

רעי אלבז . המדריך לג׳נטריפיקציה

שחף וגשל . היורשת

שי פחימה . אויבים

שלומי אטיאס . למה מי מת

שלומי אטיאס, אייל קוליש . להיות עם חופשי 
Free People /

שלומי קסלין אולפני DB . הבלתי חשובים



2021

איתי אלוהב . ישמח חתני

אלי ביין . אזהרת מסע

אלי ביין . להיות אתה

אלפרד טסלר . מלכות

אשי מילוא . עלומים

דרור מנצורה . פמת״א

דרור מנצורה, מוטי חפץ . מה שבע

ויטלי גרינשפן . ילדות סכסכניות

יוני מרי . קופה ראשית

מוטי חפץ . בני אור

מיכאל ליגום . מעילה

מקסים סגל . היורשת

41 מקליט בסדרה עלילתית 

מקסים סגל . המפקדת

משה דור . שבאבניקים

ניר אלון . למה מי מת

ניר אלון . החנות שיש בה הכל

עודד רינגל . בעלת החלומות

עודד רינגל . השוטרים

עודד רינגל . מנגן ושר

רן צוריה . נאפס

רן צרויה . הד קולך

רן צרויה . מייקל

שרון פרידמן . מלכת היופי של ירושלים



2021

Free People / אוהד סטמטי, כפיר שי, איתן ברוך . להיות עם חופשי

אלעד גולדברג . אויבים

ג׳ררד אלוש, עודד אופנהיים . חייהם הסודיים של בני ה־5

ויטלי גרינשפן, עומר לגום . היהודי החדש

חיים מאיר . טיול אחרי צבא

ינון חוג׳ה, גיא קיסר, ג׳ררד אלוש, ניר אלון, אמיר שמואלי . יוצאים מהכלל

יניב לוי . העתיד כבר כאן

יניב לוי . סליחה על השאלה

ניר אלון . טיפול זוגי

עודד אופנהיים . מלחמות היהודים

שרון לוזון . אחרי חצות: הסוד הכי שמור בעיר

42 מקליט/ה בסדרה תיעודית ועובדתית 



2021

אודיה אייזנמן . בעלת החלומות

אודיה אייזנמן . החנות שיש בה הכל

אודיה אייזנמן . היורשת

אורלי רונן . בני אור

אורלי רונן . עלומים

אמילי פאודם . להיות אתה

הילה אלקיים . למה מי מת

הילה אלקיים . מלכת היופי של ירושלים

הילה אלקיים . מצולמים

זיו קטנוב . המפקדת

זיו קטנוב, אתי בן נון . נאפס

ליאת שיינין . ארץ נהדרת

ליאת שיניין . שקופים

43 איפור 

ליטל מיג׳אן . מלכות

מאיה גרסטל . השוטרים

מאיה גרסטל . ילדות סכסכניות

מאיה גרסטל . מנגן ושר

מאיה גרסטל . קופה ראשית

מאיה לוי שמאי, גיטלה ברושל . מה שבע

נילי לוי . הד קולך

סיגלית גראו . שבאבניקים

קרין גבע . מייקל

קרין גבע . פמת״א

רונית דוגו ארביב . אזהרת מסע

רונית דוגו ארביב . מעילה

שלי סער . ישמח חתני



2021

אורית אזולאי, פראג בנבניסטי . הד קולך

אמירה בוזגלו . שבאבניקים

אסתר קלינג . פמת״א

אסתר קלינג . קופה ראשית

אסתר קלינג . מה שבע

גלית אשכול . מלכת היופי של ירושלים

הילה יובל . המפקדת

הילה יובל . ילדות סכסכניות

הילה יובל . להיות אתה

הילה יובל . מייקל

הילה יובל . מלכות

44 ליהוק בסדרה עלילתית 

הילה יובל . מעילה

לירון זהר, נעמה זלצמן . למה מי מת

לימור שמילה . היורשת

לימור שמילה . מנגן ושר

מורן מרציאנו . בני אור

מורן מרציאנו . בעלת החלומות

מיכל קורן . ישמח חתני

מירב נחם . החנות שיש בה הכל

רותי בלום . אזהרת מסע

רותי בלום . השוטרים

רותי בלום . עלומים



2021

אמירה בוזגלו . מחוברים

ארבל לוי צירלין . נינג׳ה ישראל

יאיר שפירא . תנו לעבוד

מור שלומוביץ׳ . אקס פקטור לאירוויזיון

מור שלומוביץ׳ . הישרדות

VIP מורן מרציאנו . המטבח המנצח

מורן מרציאנו . הקינוח המושלם

45 ליהוק בתכנית ריאליטי, דוקו־ריאליטי 

מורן מרציאנו . יס מן

מושיק ישראל . חתונה ממבט ראשון

מושיק ישראל, ערן מימון . משחקי השף

נחמה טביבי . גולסטאריות

ענת רשף פלג . בואו לאכול איתי

קארין יעקובסון אשמואלי . הכוכב הבא



2021

אבי מוסל . מלכת היופי של ירושלים

אדם לבינסון . הד קולך

אדם לבינסון . מייקל

אורן גרין . העתיד כבר כאן

אריעד שיקנאג׳י . מלכות

אריק וייס, אופיר ייגר . קלף מלוכלך

דימא לידחוב . המדריך לג׳נטריפיקציה

דן סחר . השוטרים

דן סחר . להיות אתה

דן סחר . שבאבניקים

דן סחר, דניאל פליק . מעילה

דני כהן, שחר דבוש . החנות שיש בה הכל

דניאל פליק . בני אור

46 אפקטים ויזואליים 

דניאל פליק . ילדות סכסכניות

דניאל פליק, יניב משעני . פמת״א

יריב יוגב . בעלת החלומות

ליאור לינר . סיפורים מהכורסה

ניר ויצמן . המקור

סטודיו אנהבא . מצב נפשי

עידו הרטמן . הבלתי חשובים

שחר דבוש, דן תומר, טל גליקס . אזהרת מסע

Free People / שחר חמו, עידו מחט . להיות עם חופשי

שי בונדר . הכוכב הבא

שי פוקס . זמן אמת

שירה ברזילי . ללא פילטרים עם מוטי רייפ
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