◀ פרסי הטלוויזיה
לילדים ונוער ה־ 1
◁ קול קורא
←←←
ההרשמה לתחרות פרסי הטלוויזיה לילדים ונוער הראשונה נפתחה!
תכניות וסדרות טלוויזיה לילדים ונוער ששודרו בערוצי הטלוויזיה הישראלית מ־1
בינואר  2020ועד ה־ 31במאי  2021מוזמנות להירשם לתחרות לפי רשימת הקטגוריות
המעודכנת המפורסמת בתקנון התחרות.
היות וזו תחרות חדשה המתקיימת בפעם הראשונה ,אנו ממליצים מאד לקרוא את
התקנון במלואו.

←←←
תאריך אחרון למילוי טפסי הרשמה ותשלום דמי הרשמה:
יום שלישי  08.06.2021בשעה 12:00
דמי ההרשמה לתחרות פרסי האקדמיה הם כדלקמן:
— סדרות ותוכניות לתחרות₪ 2500:
— סדרות רכש מדובבות₪ 1000 :
— סדרות רשת₪ 1000 :
דמי הרשמה לפרסי בחירת הילדים הם כדלקמן:
— קטגוריות תגלית השנה וקאסט השחקנים בסדרה הן ללא תוספת תשלום עבור
סדרה שנרשמה לתחרות פרסי האקדמיה
— קטגוריות ״יוטיובר״ ו״קליפ״ הן בעלות  ₪ 500כל אחת

←←←
לוח זמנים*
— פרסום משתתפי התחרות באמצע יוני 2021
— סבב ההצבעה הראשון בתחילת יולי 2021
— לאחריו יוכרזו המתמודדים והמתמודדות בגמר התחרות
— סבב הצבעה שני בתחילת אוגוסט 2021
— טקס חלוקת הפרסים צפוי להיערך במהלך אוגוסט  2021בהתאם למגבלות

←←←
— להרשמה לסדרות ותכניות לחצו כאן

לנרשמים לסדרות רכש לפרס הדיבוב נא צרו קשר במייל office@israelfilmacademy.co.il
לצורך הסדרת ההרשמה והתשלום

— להרשמה לקטגורית ״סדרות רשת״ לחצו כאן
— להרשמה לקטגוריות ״יוטיובר״ ו״קליפ השנה״ לחצו כאן
— לשאלות ובירוריםoffice@israelfilmacademy.co.il :
— תקנון התחרות מופיע באתר האקדמיה
— * הזכות לשינויים ולקביעת מספר סבבי הצבעה שמורה להנהלת אקדמיה
— הזכות לשינויים בקטגוריות הפרס שמורה להנהלת האקדמיה

◀ פרסי הטלוויזיה
לילדים ונוער ה־ 1
◁ קטגוריות
.01

סדרת הדרמה הטובה ביותר (מ־ 6פרקים ומעלה)

.02

הסדרה הקומית הטובה ביותר מ־ 6פרקים ומעלה)

.03

סדרת התעודה הטובה ביותר (מ־ 3פרקים ומעלה)

 .04תכנית המגזין ,הבידור וההעשרה הטובה ביותר
.05

תכנית לגיל הרך הטובה ביותר (משוחקת או מונפשת)

 .06הדיבוב הטוב ביותר לסדרה
.07

סדרת הרשת הטובה ביותר

.08

השחקן הטוב ביותר בסדרת דרמה

 .09השחקנית הטובה ביותר בסדרת דרמה
.10

השחקן הטוב ביותר בסדרה קומית

.11

השחקנית הטובה ביותר בסדרה קומית

.12

הבימוי הטוב ביותר בסדרת דרמה

.13

הבימוי הטוב ביותר בסדרה קומית

.14

התסריט הטוב ביותר בסדרת דרמה

.15

התסריט הטוב ביותר בסדרה קומית

.16

הצילום הטוב ביותר

.17

עריכת התמונה הטובה ביותר

.18

הניהול האמנותי הטוב ביותר

.19

עיצוב התלבושות הטוב ביותר

.20

האיפור הטוב ביותר

.21

המוסיקה המקורית ו/או שיר הנושא הטובים ביותר

.22

עיצוב הפסקול ו/או ההקלטה הטובים ביותר

.23

הליהוק הטוב ביותר

.24

האפקטים ויזואליים הטובים ביותר

.25

האנימציה הטובה ביותר

