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אינפיניטי
 / STORYZ / 1 עונה

yes ,zoom ערוץ

לינק לאתר הסדרה

כראמל
עונה 1 / יולי אוגוסט הפקות /

כאן חינוכית

לינק לאתר הסדרה

בת השוטר
עונה 2 / סלוצקי אפיקי תקשורת /

yes ,טין ניק

לינק לאתר הסדרה

מיוחדת
עונה 1 / שמונה הפקות

כאן חינוכית

לינק לאתר הסדרה

הבאר
עונה 2 / יולי אוגוסט הפקות /

כאן חינוכית

לינק לאתר הסדרה

מקיף מילאנו
עונה 3 / סומיוקו בע"מ /

כאן חינוכית

לינק לאתר הסדרה

המתחם ה-25
עונה 1 / אולפני הרצליה /

כאן חינוכית

לינק לאתר הסדרה

סדרת דרמה

כל עוד בלבב
עונה 1 / טי.טי.וי הפקות /

כאן חינוכית

לינק לאתר הסדרה

ספיידרז
עונה 2 / ענני סטודיוז /

HOT ,טין ניק

לינק לאתר הסדרה

פלמח
עונה 3 / ענני סטודיוז /

yes ,טין ניק

לינק לאתר הסדרה

שקשוקה
עונה 2 / דנה ושולה סטודיו בע"מ /

כאן חינוכית

לינק לאתר הסדרה

המתחרים והמתחרות

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=217746&section=1686
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=219942&section=1686
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=219965&section=1686
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=219940&section=1686
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=219943&section=1686
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=219938&section=1686
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=219947&section=1686
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=220010&section=1686
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=219953&section=1686
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=219962&section=1686
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=219936&section=1686
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אבא מטפלת
עונה 3 / יואב גרוס הפקות / 

HOT ,YES ,טין ניק

לינק לאתר הסדרה

ילדי בית העץ
עונה 5 / יולי אוגוסט הפקות /

כאן חינוכית

לינק לאתר הסדרה

גולדה ומאיר
עונה 1 / ענני סטודיוז /

HOT ,YES ,טין ניק

לינק לאתר הסדרה

לבד בבית
עונה 2 / ענני סטודיוז /

כאן חינוכית

לינק לאתר הסדרה

האחיין שלי בנץ
עונה 1 / נאוי פרו בע"מ /

כאן חינוכית

לינק לאתר הסדרה

מי פה הבוס ?
עונה 1 / אולפני הרצליה /

כאן חינוכית

לינק לאתר הסדרה

סדרה קומית

זאת שלי
עונה 1 / ענני סטודיוז /

YES טין ניק

לינק לאתר הסדרה

המתחרים והמתחרות

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=216185&section=1685
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=219941&section=1685
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=219950&section=1685
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=219948&section=1685
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=219955&section=1685
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=219951&section=1685
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=219949&section=1685
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השמרטפים
עונה 1 / ביונד קריאייטיב בע״מ / 

כאן חינוכית

לינק לאתר הסדרה

א׳ עד ת׳
zoom ערוץ / ynet ,עונה 4 / פרוגי

לינק לאתר התכנית

והילד הזה הוא אני 
עונה 2 / סומיוקו בע"מ /

כאן חינוכית

לינק לאתר הסדרה

הבנים והבנות 2021
עונה 8 / נגה תקשורת בע"מ / 

BIGI-ערוץ הילדים ב

לינק לאתר התכנית

להציל את חיות הבר
עונה 4 / דנה ושולה סטודיו בע"מ /

כאן חינוכית

לינק לאתר הסדרה

סליחה על השאלה - ילדים
עונה 3 / יולי אוגוסט הפקות /

כאן חינוכית

לינק לאתר התכנית

דו איט
/ STORYZ / 1 עונה

YES ,ZOOM ערוץ

לינק לאתר התכנית

למה זה טוב?
עונה 1 / שנהר הפקות /

כאן חינוכית

לינק לאתר הסדרה

ששטוס 2022
/ PARAN STUDIOS עונה 22 / פארן

BIGI-ערוץ הילדים ב ,YES, HOT 

לינק לאתר התכנית

סדרת תעודה

תכנית מגזין, בידור והעשרה

המתחרים והמתחרות

האולפן שלי בנץ
עונה 1 / נאוי פרו בע"מ /

כאן חינוכית

לינק לאתר הסדרה

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=219372&section=1689
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=219961&section=1688
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=219937&section=1689
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=220006&section=1688
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=219959&section=1689
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=219954&section=1688
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=220014&section=1688
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=211988&section=1689
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=220008&section=1688
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=219956&section=1688
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אלי החתול
עונה 1 / נתן אנטרטיימנט בע"מ / 

TV פרטנר ,TV סלקום ,HOT, YES !הופ

לינק לאתר התכנית

הנה ניני
עונה 1 / ענני סטודיוז /

YES ,HOT ,ניק ג'וניור

לינק לאתר התכנית

מסעדת בונבון
עונה 2 / ענני סטודיוז /

YES ניק ג'וניור

לינק לאתר התכנית

מתנות קטנות
עונה 1 / מתנות קטנות הפקות בע"מ /

TV פרטנר ,TV סלקום ,HOT, YES

לינק לאתר התכנית

פרפר נחמד
עונה 1 / סומיוקו בע"מ /

כאן חינוכית

לינק לאתר התכנית

צוות הצלה
עונה 9 / ענני סטודיוז /

HOT ניק ג'וניור

לינק לאתר התכנית

תוכנית לגיל הרך

המתחרים והמתחרות

הכל טוב!
עונה 1 / ברוש הפקות איכות בע"מ /

yes !ערוץ הופ

לינק לאתר הסדרה

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=219957&section=1687
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=219958&section=1687
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=219952&section=1687
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=219964&section=1687
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=219939&section=1687
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=219960&section=1687
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=219934&section=1685
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השחקן הטוב ביותר בסדרת דרמה

אברהם ארנסון - כל עוד בלבב  

אברהם ארנסון - פלמח  
אופיר עייני - שקשוקה  

אלעד תורג'מן - המתחם ה-25  

אמיר בנאי - המתחם ה-25  
אקי אבני - מקיף מילאנו  

גור עדן - שקשוקה  
גיא שטרן - שקשוקה  

גל פרנק - שקשוקה  
גל פרנק - פלמח  

דולב מסיקה - פלמח  

טל גרושקה - פלמח  

טל גרושקה - מקיף מילאנו  

יהודה בוחבוט - ספיידרז  

יהודה בוחבוט - בת השוטר  

יובל סגל - כראמל  
יונתן בר אור - כראמל  

יונתן גוטליב - ספיידרז  

יפתח סמוכה - הבאר  

ליר עיסא  - כראמל  

מנור חקק - בת השוטר  

ניר כנען - הבאר  

נעם פרנק - הבאר  

עומר חזן - פלמח  

עומרי לקס - כראמל  

עידו אליאלי - אינפיניטי  

עידו אליאלי - בת השוטר  

עידו טאקו - המתחם ה-25  

עידו טאקו - כל עוד בלבב  

עילי צ׳פמן - מקיף מילאנו  

עמית הכטר - ספיידרז  

קובי מימון - ספיידרז  

רועי רביב - בת השוטר  

רועי רשף - מיוחדת  

רועי רשף - בת השוטר  

שאדי מערי - המתחם ה-25  

שחר טבוך - אינפיניטי  
תום אמסלם - מיוחדת  

המתחרים והמתחרות
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השחקנית הטובה ביותר בסדרת דרמה

איימי שפנר - המתחם ה-25   

אלה מלאכי בר  - מיוחדת  

אלונה סער - פלמח  

אלכס זילברג - בת השוטר  

אלכס זילברג - כל עוד בלבב  

אפרת בוימולד - כראמל  

בר מיניאלי - מיוחדת  

דני דרימר - שקשוקה  

הילה הרוש - בת השוטר  

טלי שרון - בת השוטר  

יסמין גנדיס - כל עוד בלבב  
יעל שלביה כהן - פלמח  

ליאנה עיון - בת השוטר  

לירית בלבן - כראמל  

מאי קורץ - כראמל   

מור סרוסי - בת השוטר  
מורין אמור - המתחם ה-25  

מיכאלה מזרחי - המתחם ה-25  

מיכאלה רון - שקשוקה  

מיקה צור - מקיף מילאנו  

נאיה בינשטוק - מקיף מילאנו   

נאיה בינשטוק  - פלמח  

נאיה פדרמן - ספיידרז  

נועה אסטנג׳לוב - מיוחדת  

נועה קירל - פלמח  

נטע רוט - פלמח  

ניקול פודובלני - הבאר  

נעה ריינהולד - אינפיניטי  

נתי קלוגר - ספיידרז  

עומר נודלמן - אינפיניטי  

עומר נודלמן - בת השוטר  

עלמה קבלירו - הבאר  

קים אור אזולאי - מקיף מילאנו  

קים אור אזולאי - ספיידרז  

רומי אבירם - הבאר  

המתחרים והמתחרות
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השחקן הטוב ביותר בסדרה קומית

אבי דנגור  - לבד בבית  

אבי גרייניק - האחיין שלי בנץ  

אוראל צברי - גולדה ומאיר  

אורי ורד - האחיין שלי בנץ  

אורי לייזרוביץ - גולדה ומאיר  

בר ברימר - גולדה ומאיר  

דניאל קורן - האחיין שלי בנץ  

חי מאור - מי פה הבוס?  

יהודה בוחבוט - זאת שלי  

יובל סמו - אבא מטפלת  

יוסי מרשק - לבד בבית  

יניב ביטון - ילדי בית העץ  

ירין אורון - לבד בבית  

מאור כהן - האחיין שלי בנץ  

מריאנו אידלמן - מי פה הבוס?  

משה אשכנזי - זאת שלי  

עומר עציון - האחיין שלי בנץ  

עמית הכטר  - מי פה הבוס?  
קווין רובין - גולדה ומאיר  

רועי רביב - זאת שלי  

שגיא פרץ - גולדה ומאיר  

שון עיסא - לבד בבית  

שחר טבוך - מי פה הבוס?  

שחר חסון - לבד בבית  
שמואל וילוז׳ני - זאת שלי  

המתחרים והמתחרות
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השחקנית הטובה ביותר בסדרה קומית

אביב פנקס  - מי פה הבוס?  

אופק בן מאיר - לבד בבית  

אושרית סרוסי - האחיין שלי בנץ  

אמה אלפי - האחיין שלי בנץ  

גיה באר גורביץ - אבא מטפלת  

גיתית פישר - האחיין שלי בנץ  

גל מלכה - גולדה ומאיר  

דאנה איבגי - אבא מטפלת  

טוהר צפריר - מי פה הבוס?  

ליאת הרלב - מי פה הבוס?  

ליטל שוורץ - זאת שלי  

מיקה סגל - זאת שלי  

נאיה בינשטוק - גולדה ומאיר  

נועה אסטנג׳לוב - האחיין שלי בנץ  

נועה כהן - האחיין שלי בנץ  

נטע רוט  - לבד בבית  

עדי אשכנזי - לבד בבית  

רוני הדר - ילדי בית העץ  

ריף נאמן - גולדה ומאיר  

תמנה קמינקא - גולדה ומאיר  

המתחרים והמתחרות
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הבימוי הטוב ביותר בסדרת דרמה

הבימוי הטוב ביותר בסדרה קומית

אביעד קידר  - המתחם ה-25  

אביעד קידר - שקשוקה  

אופיר לובל - ספיידרז  

יהונתן בר אילן - מקיף מילאנו  

אופיר בועז  - גולדה ומאיר  

אילן רוזנפלד - זאת שלי  

דן מסר - האחיין שלי בנץ  

דן מסר - לבד בבית  

יהונתן בר אילן - פלמח  

ירון ארזי, רני סער - הבאר  

לליב סיון - מיוחדת  

רומן שומונוב - כל עוד בלבב  

יוגב יפת - אבא מטפלת  

ירון שילון - מי פה הבוס?  

שירלי דשא - ילדי בית העץ  

רועי פלורנטין - בת השוטר  

רועי שגב - כראמל  

רינה הורן - אינפיניטי  

המתחרים והמתחרות



פרסי הנוער 2022  האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה ע.ר

התסריט הטוב ביותר בסדרת דרמה

התסריט הטוב ביותר בסדרה קומית

אבנר ברנהיימר, אסיה לבטוב, מיכל מונצ'ז -    

שקשוקה  

אבנר ברנהיימר, יאיר פרי, נוי כרמל,  

דפנה לוסטיג - מקיף מילאנו  

דנה שץ, הילה ונסובר גרטי, מיכאל שטרן -   

בת השוטר  

חן קלימן גל - כל עוד בלבב  

אלעד חן, רז יובן  - אבא מטפלת  

אלעד חן, יעל כץ, נעם נבו, רז יובן - גולדה ומאיר  

דרור ויידמן, ברק כהן, מתן בלומנבלט,   

מאיה סובול, איל אפטר, לילך ברנע לשם,   

הדר תדמור - האחיין שלי בנץ  

 

יהונתן בר אילן, עדן גוריון, נעה גוסקוב,   

הדר ארזי סראנו, דניאל ברק, אביב פנקס,   

עומר גולדמן, יאיר פרי - פלמח  

ירון ארזי, סיון שיקנאג'י - הבאר  

ליאור ירון, נעה גוסקוב, הדר ארזי, יעל כץ,    

נעם נבו - אינפיניטי  

יניב זוהר, נדב פרישמן, מתן בלומנבלט,   

דניאל סלגניק, טוליק פיפלקס - לבד בבית  

ליאור כפיר רפאל, חגית ביליה, נדב בן סימון,  

יעל כץ, נעם נבו, נועה פניני - זאת שלי  

שירילי דשא, רועי שגב - ילדי בית העץ  

מיכל קופר קרן, ליאור ירון, אדווה בולה, מיכאל    

שטרן, נועה בן שימול, הדר תדמור - מיוחדת  

מיכל קופר קרן, אילן רוזנפלד, נדב בן סימון -    

ספיידרז  

רועי שגב, שירילי דשא - כראמל  

רז יובן, אלעד חן, מיתר פרהט - המתחם ה-25  

שירילי דשא, רועי שגב, יגאל שפירא -   

מי פה הבוס ?  

המתחרים והמתחרות



פרסי הנוער 2022  האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה ע.ר

עריכת התמונה הטובה ביותר

אורן לאור - מתנות קטנות  

אורן נבות - הבאר  

אורן נבות, טל הייק, עידית אלוני, נמרוד ישראלי   -    

סליחה על השאלה - ילדים  

אייל אור, נועה קידן, גלעד ענבר, שרון ברוק,    

עופר זר - והילד הזה הוא אני  

איל סולב - דו איט  

אסף אושי - א׳ עד ת׳  

בן סנדלר, דנה סנדלר - הכל טוב!  

דורי טפר, עודד ישראלי, רביב שארף - ספיידרז  

  דנה שלו, איל אור - השמרטפים

חן שביט שגב, יותם גזית - כראמל  

חן שביט שגב, רן מאירוביץ - ילדי בית העץ  

חן שביט שגב, עודד ישראלי, ניר כהן - אינפיניטי  

חן שביט שגב, שני בינרט - מי פה הבוס?  

ינון פורת, גיל וסלי - להציל את חיות הבר  

ירון רודה - צוות הצלה  

ירון רודה, לימור אורנשטיין - הנה ניני  

מיכל גולדרייד, יואב שפיר בירן - אלי החתול  

מיכל גולדרייד, יואב שפיר בירן, נמרוד גולדשטיין -    

פרפר נחמד   

מיכל פארן - שקשוקה  

ניר כהן, דניאל דור, נוהר חסין, אורי בירגר -    

האחיין שלי בנץ  

ניר נחום - לבד בבית  

ניר נחום, נמרוד שרגאי - בת השוטר  

עומרי איילון, ינון פורת, יותם שאו  - למה זה טוב?  

קובי אור כהן - אבא מטפלת  

קובי אור כהן, נהדי לזר, ארן אמיר, ירון רודה,   

אמיר סטולר - גולדה ומאיר  

רומן שומונוב, אור סיני - כל עוד בלבב  

רועי שלם - מסעדת בונבון  

רן מאירוביץ׳ - מיוחדת  

רן מאירוביץ', שלומי אליעזר - פלמח  

רני מור - הבנים והבנות 2021  

שלומי אליעזר, לימור אורנשטיין - זאת שלי  

שמרית נור, ניר כהן, שירי בוכהרד - מקיף מילאנו  

המתחרים והמתחרות



פרסי הנוער 2022  האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה ע.ר

הצילום הטוב ביותר

אורי לוי, גא"י מיכאל, רמי קצב, רן אביעד -    

והילד הזה הוא אני  

איתי רזיאל - סליחה על השאלה - ילדים  

אלעד דבי, עמרי תקוע, בועז יהונתן יעקב -    

השמרטפים  

אסף חן - א׳ עד ת׳  

אשר בן יאיר - מקיף מילאנו  

אשר בן יאיר - פלמח  

בנימין חירם - כראמל  

דוד זריף - אלי החתול  

דוד זריף - פרפר נחמד  

דוד סידר - ששטוס 2022  

דוד סידר - זאת שלי  

דניאל קדם - כל עוד בלבב  

יובל מימון - גולדה ומאיר  

יובל מימון - ספיידרז  

ישי ניקומרוב - הבאר  

ליאור בן שבת - מסעדת בונבון  

מטיאס זגוני - מיוחדת  

מקסים סטולבוב - מתנות קטנות  

מתן כהן - להציל את חיות הבר  

עומרי תקוע - צוות הצלה   

עופר דורי, דורון פרחי - אינפיניטי   

עופר דורי - בת השוטר  

עופר הררי - ילדי בית העץ  

עמוס רפאלי - הכל טוב!  

עמוס רפאלי - המתחם ה-25  

עמוס רפאלי  - הנה ניני  

עמוס רפאלי - שקשוקה  

רועי גלוסקא - האחיין שלי בנץ  

רועי גלוסקא - לבד בבית  

רועי פרג' - למה זה טוב?  

רם שני - אבא מטפלת  

המתחרים והמתחרות



פרסי הנוער 2022  האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה ע.ר

הניהול האומנותי הטוב ביותר

אדם גזלה - מיוחדת  

איתמר סנדל, אריאל בר, אבנר מניס,  

מתן דה מאיו  - ששטוס 2022  

בתיה סגל פיק, מיכאל פיק - פרפר נחמד  

בתיה סגל-פיק, מיכאל פיק, מריה גורביץ' -   

אלי החתול  

דולה אדיר - אינפיניטי  

חניתה בראונשטיין - מתנות קטנות  

חניתה בראונשטיין - צוות הצלה  

טל שרמן - האולפן שלי בנץ  

יצחק רונן וסרשטיין - הכל טוב!  

יצחק רונן וסרשטיין - זאת שלי  

יצחק רונן וסרשטיין - לבד בבית  

יצחק רונן וסרשטיין - ספיידרז  

יצחק רונן וסרשטיין - פלמח  

יצחק רונן וסרשטיין - שקשוקה  

יצחק רונן וסרשטיין - הבאר  

יצחק רונן וסרשטיין - המתחם ה-25  

מור ברק - בת השוטר  

נטי אנט בטיטו  - גולדה ומאיר  

נריה בן ארי - האחיין שלי בנץ  

עדי חובה - מקיף מילאנו  

עידו דולב  - ילדי בית העץ  

עידו דולב - כראמל  

עמיר מרק  - הנה ניני  

שירי גולן - אבא מטפלת  

שירי גולן - מי פה הבוס?  

שירי גולן - מסעדת בונבון  

המתחרים והמתחרות



פרסי הנוער 2022  האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה ע.ר

הליהוק הטוב ביותר

אמירה בוזגלו  - גולדה ומאיר  

אמירה בוזגלו - הבנים והבנות 2021  

אמירה בוזגלו - המתחם ה-25  

אמירה בוזגלו - צוות הצלה   

אמירה בוזגלו  - מי פה הבוס?  

אמירה בוזגלו - שקשוקה  

בר כהן, לסה קמין, סיון תם - למה זה טוב?  

ברוריה אלבק - זאת שלי  

ברוריה אלבק - ספיידרז  

ברוריה אלבק - פלמח  

ברוריה אלבק, אמירה בוזגלו - לבד בבית  

דורין בר - דו איט!  

מורן מרציאנו - אבא מטפלת  

מורן מרציאנו  - אינפיניטי  

מורן מרציאנו - בת השוטר  

מורן מרציאנו - הבאר  

מורן מרציאנו - ילדי בית העץ  

מורן מרציאנו - כראמל  

מיכל קורן - מקיף מילאנו  

נעה להב - מסעדת בונבון  

עמרי ון אסן, רותי רילוב, ענבל גרינברג -    

השמרטפים  

ענבר דוד - האולפן שלי בנץ  

ענבר דוד - האחיין שלי בנץ  

ענבר דוד - הכל טוב!  

ענבר דוד  - כל עוד בלבב  

ענבר דוד  - מיוחדת  

צחי אליהו, קרן מלאכי - ששטוס 2022  

רותי בלום - המתחם ה-25  

המתחרים והמתחרות



פרסי הנוער 2022  האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה ע.ר

האיפור הטוב ביותר

אור יאיר ביטון - מסעדת בונבון  

אלכסנדרה סביקוב - מתנות קטנות  

אלכסנדה סביקוב - מיוחדת  

אלכסנדה סביקוב - המתחם ה-25  

אליה קדם, מאיה מינס - מקיף מילאנו  

ג׳יזל בלס  - הכל טוב!  

גלית שניידמן - הבאר  

גלית שניידמן - זאת שלי  

גלית שניידמן - פלמח  

הדר גרינברג, דקלה חוסטיק - צוות הצלה  

ליאת שיניין -אבא מטפלת  

מאיה לוי-שמאי - מי פה הבוס?  

מאיה לוי-שמאי - האחיין שלי בנץ  

מאיה לוי-שמאי - בת השוטר  

ניסו ליבוביץ, קרין גבע - פרפר נחמד  

קרין דקל - שקשוקה  

קרן אסף  - לבד בבית  

רויטל דרום - אינפיניטי  

רויטל דרום - ילדי בית העץ  

רויטל דרום - כראמל  

רויטל דרום - מקיף מילאנו  

רויטל קפלן - גולדה ומאיר  

רויטל קפלן - ספיידרז  

שירה מוטולה - למה זה טוב?  

המתחרים והמתחרות



פרסי הנוער 2022  האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה ע.ר

המוסיקה המקורית הטובה ביותר

אילן קובץ'  - גולדה ומאיר  

איתי שמעוני, ינון יהל - זאת שלי  

אלי סורני - מקיף מילאנו  

אסף פרישמן - לבד בבית  

אסף פרישמן - מי פה הבוס?  

אריאל בלומנטל - אינפיניטי  

בן זיידמן, דניאל מרקוביץ' -כראמל  

דני רייכנטל - צוות הצלה  

דניאל סלומון - מיוחדת  

דניאל קורן - האולפן שלי בנץ  

דניאל קורן - האחיין שלי בנץ  

יאיא כהן אהרונוב, אמיר לקנר - ילדי בית העץ  

ישראל ברייט, דורון פלסקוב, בעז ברקת -   

והילד הזה הוא אני  

מתן אגוזי - השמרטפים  

נדב הולנדר - הבאר  

ניר פייבל, גל מלכה, ינון יהל - הבנים ובנות 2021  

נעם חורב, רמי קלינשטין  - מתנות קטנות  

עמרי בר - ספיידרז  

עידו ריבלין - בת השוטר  

עידו ריבלין, צליל בירן, אורי קליאן - הכל טוב!  

צביקה נתן, אילן שס - אלי החתול  

צליל בירן, דידי שחר, טל בלכרוביץ׳,  

מתן גוב ארי - פרפר נחמד  

תירזה זיסמן , רועי כהן, אורי קליאן - הנה ניני  

המתחרים והמתחרות



פרסי הנוער 2022  האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה ע.ר

הפסקול הטוב ביותר

אורי גלאון - למה זה טוב?  

אורי גלאון - מי פה הבוס?  

אורי גלאון - המתחם ה-25  

אורי קליאן - הנה ניני  

גדי רז - גולדה ומאיר  

גדי רז - זאת שלי  

גדי רז - מסעדת בונבון  

גדי רז - צוות הצלה  

דולב רפאלי - ששטוס 2022  

דולב רפאלי, מיכאל אמת, רפי חן - פרפר נחמד  

דרור מנצורה - בת השוטר  

טל שמחס, דרור מנצורה - כראמל  

טל שמחס, יוני מרי - ילדי בית העץ  

יונתן פאליקמן - סליחה על השאלה - ילדים  

יונתן פאליקמן, יוני מרי - הבאר  

יובל שנהר - להציל את חיות הבר  

ינון יהל  - בנים והבנות 2021  

מיכאל אמת - מקיף מילאנו  

מיכאל גורביץ - כל עוד בלבב  

נין חזן  - שקשוקה  

נין חזן, עמי ערד - והילד הזה הוא אני  

ניר סבו - לבד בבית  

ניר סבו - פלמח  

ניר סבו - ספיידרז  

עומר ברזילי - מתנות קטנות  

קובי ניסים - האחיין שלי בנץ  

רפי חן, חיים שפיר - הכל טוב!  

רפי חן, איתמר אשפר, אמיר בוברמן - אלי החתול  

שחר גיא  - מיוחדת  

שלומי אטיאס - אבא מטפלת  

תומר קורן, יוני מרי - אינפיניטי  

המתחרים והמתחרות



פרסי הנוער 2022  האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה ע.ר

עיצוב התלבושות הטוב ביותר

איתי בצלאלי - מתנות קטנות  

בת חן פור - שקשוקה  

גל בונט - פרפר נחמד  

דידו אלקיים - מי פה הבוס?  

האוס אוף סטייל – רנה ולימקה - למה זה טוב?  

חוה לוי רוזלסקי - כראמל  

טל קילשון - גולדה ומאיר  

טל קילשון - זאת שלי  

טל קילשון  - כל עוד בלבב  

טל קילשון - צוות הצלה  

יהלי אביכזר, שני לסרי - ששטוס 2022  

ים ברוסילבסקי - הבאר  

ים ברוסילבסקי - אינפיניטי  

ים ברוסילבסקי - לבד בבית  

ים ברוסילבסקי - ספיידרז  

ים ברוסילבסקי - פלמח  

יפעת כנפי - האחיין שלי בנץ  

מאיה מור - מקיף מילאנו  

קרן איל מלמד  - ילדי בית העץ  

רינת אפרת - המתחם ה-25  

שירי מוצניק גרינשטיין - בת השוטר  

שירי מוצניק גרינשטיין - הכל טוב!  

שירי מוצניק גרינשטיין  - מיוחדת  

שני סבן - מסעדת בונבון  

המתחרים והמתחרות



פרסי הנוער 2022  האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה ע.ר המתחרים והמתחרות

חברי וחברות האקדמיה, זה הזמן לגייס את הנכדים 
והנכדות, הילדים והילדות, לשבת בנחת כמשפחה 

ולצפות בסדרות המועמדות לפרסים


