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  תקנון פרס הטלוויזיה
 

 על סמך תקנון העמותה החליט הוועד המנהל של האקדמיה כדלהלן:
 

ועדת פרס האקדמיה תיקבע ע"י הנהלת האקדמיה לא יאוחר משישה חודשים לפני הטקס מבין  .1
 חברי ההנהלה. )להלן "ועדת הפרס"(.

 
ההצבעה, ארגונם וקיום טקס הנהלת האקדמיה ו/או מי שהוסמכו על ידה יהיו האחראים להליכי  .2

 חלוקת הפרסים.
 
האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה תבחר ותעניק פרסים שנתיים ליצירות, ליוצרים ומבצעים  .3

מתוך היצירה הטלוויזיונית בישראל של סרטים ותכניות אשר הקרנתן התקיימה בין התאריכים כפי 
 ו בשנים קודמות בקטגוריות הבאות:שתקבע ההנהלה ברוב רגיל מעת לעת, ואשר לא התמודד

 
 פרקים ומעלה(. 6 -הסדרה הדרמטית הטובה ביותר )מ 3.1
 פרקים ומעלה(. 6 -דרמטית הטובה ביותר )מ-הסדרה הקומית 3.2
פרקים( הטובים  5)עד  סרט טלוויזיה או מיני סדרה דק'(, 70עד  45-הדרמה המקורית )מ 3.3

 .ביותר
 ומעלה(.פרקים  3 -סדרת התעודה הטובה ביותר )מ 3.4

אחרת בין המפיק,  וסכםההפרס יינתן ליוצרי הסדרה כפי שמוגדר בכותרות, אלא אם כן 
 הבמאי והתסריטאי.

 וסדרת דרמה.פרס הבמאי הטוב ביותר בדרמה בודדת/מיני סדרה/סרט טלוויזיה  3.5
 פרס הבמאי הטוב ביותר בסדרה קומית דרמטית. 3.6
 סרט טלוויזיה וסדרת דרמה.פרס התסריטאי הטוב ביותר בדרמה בודדת/מיני סדרה/ 3.7
 דרמטית.-פרס התסריטאי הטוב ביותר בסדרה קומית 3.3
 סדרה. ומיני  , סדרת דרמה בדרמה בודדת, סרט טלוויזיה )עלילתי(הטוב ביותר פרס השחקן  3.3

ומיני דרת דרמה ס ,בדרמה בודדת, סרט טלוויזיה )עלילתי( הטובה ביותר פרס השחקנית 3.10
 סדרה.

 דרמטית.-בסדרה קומיתפרס השחקן הטוב ביותר  3.11
 דרמטית.-פרס השחקנית הטובה ביותר בסדרה קומית 3.12
 תכנית מגזינית בתחומי תרבות ופנאי, הטובה ביותר. 3.13
 תכנית האקטואליה ו/או תחקיר ו/או החדשות הטובה ביותר. 3.14
 תכנית האירוח הטובה ביותר. 3.15
 תכנית הילדים והנוער הטובה ביותר. 3.16
 תכניות בעונה(. 6ירה, מערכונים, מינימום תכנית הבידור הטובה ביותר )כולל סאט 3.17
 הטובה ביותר. )ריאליטי( תכנית המציאות 3.13
 האקדמיה(. בחירת חברי פרס על הישגים מקצועיים בתחום הטכני )ע"פ 3.13
 בחירת הנהלת האקדמיה(. מפעל חיים בתחום הטלוויזיה )ע"פעל פרס  3.20

      
  

 בקטגוריות דלעיל.הנהלת האקדמיה רשאית להחליט על שינויים ותוספות 
 

4.  
סדרת תעודה, סרט  לפרס בקטגוריות השונות יוכלו לעמוד לבחירה כל דרמה, סדרת דרמה, 4.1

 , כולה או חלקהאשר לא הייתה מועמדת טלוויזיה או תכנית טלוויזיה שהופקה בישראל,
 ., לפרס הטלוויזיה או הקולנועבשנים קודמות
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ה או סרט טלוויזיה בקטגוריות, גם אם הנהלת האקדמיה רשאית לאשר מועמדות דרמה, סדר 4.2

אינן דוברות רק בשפות המדינה הרשמיות ובלבד שהדבר מתחייב מהעלילה ועומד 
 .4.1בקריטריונים כאמור בסעיף 

לתחרות יכולות להתקבל דרמות, סדרות או סרטי טלוויזיה ותכניות שלא נעשו לצרכי פרסום  4.3
ו/או כחלק מתוכנית תחקירים  טלוויזיונית ככתבה והופק ו/או או מכירותו/או קידום תדמית ו/

לא ואשר ו/או חלק מסדרת סרטי דרמה או תעודה המשודרים בתוכנית קבועה בטלוויזיה, 
 הופקו במסגרת לימודים או כסרט גמר טלוויזיוני.

יינתן ליוצרים כפי שמוגדר בכותרות, אלא אם כן , 3.4, 3.3, 3.2, 3.1הפרס בקטגוריות  4.4
 בין המפיק, הבמאי והתסריטאי.וסכם אחרת ה

מי הם יוצרי הסדרה, ההחלטה תקבע ע"י הוגדרו לא ככל ש - 3.4, 3.3, 3.2, 3.1בקטגוריות  4.5
 המפיק הראשי, הבמאי והתסריטאי הראשי.

 
5.  

דק' וארך כל  75מעל  פרקים ומעלה, שאורכן הכולל 6 -יתחרו סדרות מ 3.2, 3.1בקטגוריות  5.1
 דק'. 22.5פרק לפחות 

 5דק', מיני סדרות עד  70דק' ועד  45יתחרו דרמות בודדות שאורכן מעל  3.3בקטגוריה  5.2
 פרקים וסרטי טלוויזיה.

 מבוטל.  5.3
סדרה שמתחרה בתחרות פרסי . פרקים ומעלה 3 -יתחרו סדרות תעודה מ 3.4בקטגוריה  5.4

טגוריית הטלוויזיה, לא ניתן יהיה להגיש אותה ו/או כל חלק ו/או פרק ממנה לתחרויות בכל ק
  .פרס שהיא, במסגרת קטגוריות טלוויזיוניות אחרות או בפרסי הקולנוע

הקודמת  צירות ותכניות ששודרו במהלך השנה שחלפה מאז התחרותיבתחרות יתחרו  5.5
יצירתו במועדים  בטלוויזיה, או שהמפיק יציג התחייבות בכתב של ערוץ טלוויזיה לשדר את

 .תחרות בעבר, ובלבד שלא הוגשה ל3כמתחייב מסעיף 
 .הקרנה בסך הכל דק' 30 -אפיזודות ולא יותר מ 3ו א 2במקרה של סדרה, יוגשו לתחרות  5.6
חינוכית, ערוצי הכבלים,  , טלוויזיה2ערוץ טלוויזיה משמעו לצורך זה: טלוויזיה כללית, ערוץ  5.7

 .10 ערוצי הלוויין וערוץ
 .המשדר יהיה לגוףהפרס הכספי הינו אישי, יתחלק בין היוצרים ובכל מקרה לא  5.3

 
יצירה שטרם הוגשה כמועמדת באחת מתחרויות הפרס ואשר עומדת שהינם בעלים ב יםיוצר .6

הוגשה יצירה קודם לכן  בקריטריונים של שתי התחרויות רשאים להגיש מועמדות רק בתחרות אחת.
יה, לתחרות הקולנוע, בכל קטגוריה שהיא, לא ניתן יהיה להגישה שנית כמועמדת לפרס הטלוויז

 .כיצירה בודדת כחלק מסדרה, תוכנית, לקט וכיוב'
 

תושב ישראלי  חשבו כל מי שהואהפרסים בכל הקטגוריות יוענקו רק ליוצרים ישראליים. לכאלה י .7
 -ומקום מגוריו הקבוע בישראל, ואשר בשלוש השנים שקדמו לתחרות לא שהה בחו"ל במשך יותר מ

חדשים( ובהתאמה לאמור בחוק הבזק ובחוק הערוץ  חודשים ברציפות )יוצאו מכלל זה עולים 12
 השני.

 
בתעשיית הטלוויזיה  ההנהלה תדון בהצעות להענקת פרס הוקרה מיוחד עבור תרומה ו/או הישגים .3

  בישראל ו/או בקידומה.
 

לרשות האקדמיה באותה  ההנהלה תדון באופי הפרסים וגודלם, על פי האמצעים הכספיים שיעמדו .3
 שנה.

 
ביקורת של  הביקורת של העמותה, בצרוף היועץ המשפטי של העמותה ישמשו כוועדתועדת  .10

 התחרות.
 

 הקטגוריות.בר בר תוקף, רשאים לבחור בכל כל חברי העמותה מן המניין, בעלי כרטיס ח .11
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 לכל חבר אקדמיה יהיה קול אחד. .12
 

  חברים שזו היא להם שנת החברות הראשונה באקדמיה לא יהיו רשאים להצביע. .13
 

 .ההצבעה תהיה אישית וחשאית והיא תעשה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית של העמותה .14
 

15.  
פתיחת המעטפות, ספירת הקולות, מיונם וקביעת התוצאות תעשה אך ורק ע"י משפטן ורו"ח  15.1

שאינם היועץ המשפטי ורו"ח של העמותה ואין להם כל נגיעה במישרין או בעקיפין ליוצרים 
ליצירות, אשר ימונו על ידי ההנהלה ויאושרו על ידי ועדת הביקורת. תוצאות אלה תהיינה ו/או 

 סופיות ובלתי ניתנות לערעור.
 .ןהייזכו במספר קולות זהה יחולק הפרס בינ תוכניותבמידה ומס'  15.2
וכל מועמד לא יוודעו לאנשים נוספים גם  תוכניתקבל כל תמספר המצביעים ומס' הקולות ש 15.3

והמועמדים  התוכניותת. הנהלת האקדמיה רשאית לבקש ולקבל גם את דירוג לאחר התחרו
 במקום שני ושלישי בכל קטגוריה.

יום מתום  30המשפטן או רו"ח, אחד מהם ישמור את תוצאות התחרות חסויים למשך  15.4
 התחרות ואח"כ ישמיד את החומר.

ה להורות לוועדת יה רשאית ההנהלבמקרה של חשש אמיתי לאי סדרים בספירת הקולות, תה 15.5
יום מתום  60ובלבד שהבדיקה לא תעשה לפני הביקורת לבדוק כל עניין הקשור בספירה, 

 התחרות.
 

 האקדמיה.חברים לפחות את התקנון לפיו יחולק פרס  10הועד המנהל יקבע ברוב של   .16
 

 רק ברוב שלו אך הוראות התקנון של פרס האקדמיה ישונו כולן ו/או בחלקן ו/או יתווספו להן הוראות .17
 חברים מחברי מליאת הועד המנהל של העמותה. 13

 
יעשו ע"י רוב רגיל  15.1ומינוי רו"ח ומשפטן כאמור בסעיף  3לגבי תאריכים כאמור בסעיף  החלטות .13

 של הנוכחים בישיבת ההנהלה הרלוונטית.
 

 חברי הנהלה. 14ע"י  13.10.15התקנון המתוקן אושר בישיבת הנהלה מיום  .13


