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  !2020 אופיר לתחרות הרשמתכם על ברכות

 הקרנות אקדמיה, )הקרנות הרגילה במתכונת 2020 אופיר תחרות את לקיים פועלים אנחנו

 .להנחיות בהתאם שניתן כמה עד (ישירה צפייה אתרו מפיקים

 תנאי את הצורך במידת ונעדכן גמישות על נשמור ובעולם, בארץ המשתנה המצב לאור זאת, עם

 הקריטריונים. אתו הזמנים לוחות את ,תהתחרו

 

 :תחרותה בתקנון מהותיים שינויים להלן לבכם, לתשומת

  עלי זכות ההצבעה קבלת זכות ההצבעה בתחרות לב, 2020החל מתחרות פרסי אופיר

בכל אחת מקטגוריות הפרס  לפחות סרטים 5 -בתינתן למי שצפה  העמותה(פי תקנון -על)

הראשיות: הסרט העלילתי הטוב ביותר, הסרט העלילתי הקצר הטוב ביותר, הסרט 

אם חבר בעל התיעודי הקצר הטוב ביותר, הסרט התיעודי הארוך הטוב ביותר. לדוגמה: 

תן לו זכות הצבעה בקטגוריית באורך מלא, תינסרטים עלילתיים  5 -זכות הצבעה צפה ב

; הנגזרות מתוך סרטים אלה קטגוריות הפרס האישיות 14-וב רט העלילתי הטוב ביותרהס

סרטי תעודה ארוכים, תינתן לו זכות הצבעה בקטגוריית הסרט התיעודי  5 -אם צפה ב

 הארוך, וכן הלאה.

  ההצבעה. סבבי לשני תקף זה כלל

 בסבב לקטגוריה הצבעה זכות קיבל ולא בקטגוריה סרטים 5-ב צפה שלא אקדמיה חבר

 לשלב ההצבעה זכות את ולקבל הראשונה ההצבעה לאחר הצפייה את להשלים יוכל א',

  הגמר.

 

  בסבב  מתחרים בכל הקטגוריות 3עד , ניתן יהיה לבחור 2020אופיר פרסי החל מתחרות

 .אחד בלבד בכל קטגוריהבוחרים מועמד  בשלב הגמר. א'

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 *לוח זמנים .1

 לוח הזמנים של התחרות נתון לשינויים. * 

  תאריך  בשבוע האחרון של יוני.של האקדמיה ייפתח החדש והמאובטח אתר הסטרימינג

 סופי יעודכן בהמשך.

 אביב. -לפחות הקרנה אחת בסינמטק תל לערוךהסרטים העלילתיים באורך מלא  על כל

 .פתיחת הסינמטקפי מועד -מועדי ההקרנות ייקבעו בהמשך ועל

  ולאחריה יפורסמו התוצאות. בתחילת אוגוסטההצבעה לסבב א' של התחרות תיערך 

 תאריך סופי להצבעה יעודכן בהמשך.

 וסט אביב במחצית השנייה של אוג-הקרנות הגמר של האקדמיה ייערכו בסינמטק תל

 ., בהתאם למועדי פתיחת הסינמטק ולמגבלות2020

 2020ספטמבר  של התחרות תיערך בתחילת הגמרה לסבב ההצבע. 

  בהתחשב במגבלות 2020ספטמבר יערך באמצע צפוי להטקס חלוקת פרסי אופיר ,

 לוח הזמנים של תחרותלשינויים בבהתאם עלול להשתנות הטקס מועד  .הנדרשות

 האוסקר האמריקאי.

 

 הרשמה ואישור מועמדים .2

  על המפיקים לאשר בהצהרה חתומה את אמיתות נתוני טופס ההרשמה, את שמות

והיות הסרט ישראלי או  ,היותם תושבי ו/או אזרחים ישראלים, המועמדים האישיים

 קופרודוקציה ישראלית.

 המועמדים האישיים לסרט רים המפיקים כי לא יהיו שינויים בהרשמתבהצהרה זו מאש. 

 רטים הנרשמים למסלול העלילתי באורך מלא מצהירים כי הינם מעודכנים בדרישות הס

. תאריכי התחרות אי בקטגוריית הסרט הבינלאומיהסף של תחרות האוסקר האמריק

 והדרישות מעודכנות בהתאם למצב בארה"ב והמידע העדכני יפורסם באתר האקדמיה.

 

 פרסומי התחרות .3

  וקרדיטיםיכלול תמונה של הסרט, תקציר ה יפורסם באתר האקדמי הסרטמידע מקיף על . 

  המבוססת על פרטי , שתופץ לכלל חברי האקדמיה דיגיטליתהאקדמיה תפיק תכנייה

 .טופס ההרשמה

  ,האקדמיה תפיק ניוזלטרים שבועיים עם מסרים אישיים מהמתחרים לחברי האקדמיה

 בהתאם לתוכן שיתקבל מנציגי הסרטים. 

 



 

 

 

 מסלול עלילתי ארוך –בסינמטק תל אביב  התחרותהקרנות  .4

 על נהלי ההקרנה,  עדכני לאחר פתיחת סינמטק תל אביב האקדמיה תפיץ למתחרים מידע

 עבודה מול חדר הקרנה בתל אביב, נהלי חלוקת כרטיסים וכו'.

  

 לצפייה בסרטי התחרות VOD-אתר ה .5

 אתר  האקדמיה הקימהVOD  סרטים בצפייה ייעודי מאובטח ברמה הגבוהה ביותר עבור

 .אתר זהגישה ל יש 2020נת חברי אקדמיה בתוקף לשלרק . מתחריםה

 באיכות האופטימלית לצפייה, על פי המפרט  באחריות מפיקי הסרטים לשלוח קבצים

 שלח. ייהטכני ש

  עד העלאת הסרט מרגע שליחת הלינק להורדה ו ימי עבודה 5בחשבון עד יש לקחת

 .לאתר

 שליחת . יאפשרהם להעלות את הסרט לאתר הסטרימינג בהקדם תחריאנו מעודדים מ

 לצמצם את חשיפתו בקרב חברי האקדמיה. הסרט באיחור עשויה 

  .במידה ונערכו שינויים בסרט אנא שלחו לאתר האקדמיה את הגירסה הסופית בלבד 

 

 נהלי שיווק וקידום הסרט .6

 ובו פירוט הדרכים לשיווק הסרט  2020לשנת עדכני נהלי שיווק מסמך  באתר מופיע

 המתחרה בקרב חברי האקדמיה.

 

 הקרנות העולים לגמר .7

  הקרנות של חמישיות הגמר ייערכו לקראת אמצע אוגוסט, ותהיה להן עלות נוספת אשר

 תפורסם בהמשך.

  הסינמטקמידע נוסף על הקרנות הגמר יישלח עם פתיחת. 

 

 המתחרים! לכל בהצלחה

 


