
 

 

 

 רב שלום יםמפיקו ותמפיק

 לדעת צריכים שאתם מה כל להלן .1202 אופיר תחרות את לפתוח ונרגשים שמחים אנחנו

  התחרות: לקראת

 : זכאות ונהלי ההצבעה בסבב א'

  יקבלו זכות הצבעה רק 2020, שהיו חברים בתוקף גם בשנת 2021חברי אקדמיה לשנת ,

 .(התקנוןפי על )סרטים בקטגוריה  5-שצפו לפחות ב לאחר

 :סרטים עלילתיים  5-במידה וחבר אקדמיה )עם שנתיים חברות רציפה( צפה ב לדוגמה

סרטים תיעודיים  5-באורך מלא, תינתן לו זכות ההצבעה לקטגוריה זו בלבד. במידה וצפה ב

 .לו זכות הצבעה לקטגוריה זו וכולי ןדקות, תינת 60באורך עד 

 עד שלושה מועמדים בכל קטגוריה. -בסבב הראשון ניתן להצביע ל 

 

VOD: 

  כל הסרטים המתחרים להיות מוצגים באתר ממליצים לאנחנוVOD  של האקדמיה כדי

 לאפשר לחברי אקדמיה צפייה מהבית. 

  אתר-VOD  מחמירה. האתר פתוח לחברי לפי סטנדרטים של אבטחה מאובטח שלנו

תוכלו  –בלבד. לפירוט נוסף על אמצעי האבטחה שנקטנו  2021אקדמיה בתוקף לשנת 

 כאן.לקרוא 

  צרו קשר על פי בקשתכם , לתאריכים מסוימיםגם לזמן מוגבלניתן להציג סרט באתר :

 עם המשרד לשאלות. 

 להציג את הסרט באתר בשלבים המוקדמים כדי להגדיל את חשיפתו בקרב  אנחנו ממליצים

 חברי האקדמיה.

 עם פרסום הסרטים  2021שבוע הראשון/שני של חודש יולי פתח לצפייה בהאתר עתיד להי ,

 .השמתתפים בתחרות ומועדי ההקרנות בסינמטק

 ה של קובץ הצפייה אנא הקפידו להעלות קובץ סופי, איכותי ותקין לאתר הצפיות. כל החלפ

 ₪. 100במהלך התחרות תחוייב במחיר של 

 

 

https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=1784&section=34
https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=1784&section=34
הסברי%20אבטחה%20למפיקים.pdf
הסברי%20אבטחה%20למפיקים.pdf


 

 

 

 :הקרנות אקדמיה סבב ראשון

  בסינמטק תל אביב.  ללא עלות הקרנהכל סרט עלילתי באורך מלא מקבל 

  21:30 / 19:00בשעות  29/7 – 12/7ההקרנות ייערכו בין התאריכים. 

 .תאריך ושעת ההקרנה לכל סרט ייקבעו לפי הגרלה  

 המדויק תימסר למפיקים  מועדהודעה על ה -בסוף חודש יוני בזום תיערך ההגרלה

 בהמשך.

 ייקבעו בהגרלה, עלות ההקרנה תעודכן בהמשך. שעת הקרנה שנייה 

  מי מחברי האקדמיה צפה בסרטכם.  תוכלו להתעדכןלאחר ההקרנה 

 ההגעה לסנימטק לאחר הגרלת ההקרנות ההקרנה יישלחו אליכם חדר מול עבודה נהלי ,

 .1/7צורך העברת הסרטים תחל ב ל

 

 הקרנות מפיקים:

 לוודא כי אינן מתואמות  חייביםהקרנה עצמאית, שאינה דרכנו, אמים תשמ מפיקים ומפיקות

 בתאריכי הקרנות האקדמיה!

 זה קובץחובה לעדכן את הפרטים של ההקרנה ב.  

 

 

 פרסום הסרטים במסגרת התחרות:

 פתוח לכולם(ה) בעמוד הסרט שלכם באתר האקדמיה מידע, קרדיטים, ותמונה יופיעו. 

  5/7ב' חברי האקדמיה ביום תכניה מעוצבת עם רשימת הסרטים המשתתפים מופצת לכל. 

  .הנחיות לשליחת חומרים כל שבוע יישלח ניוזלטר עם פוקוס על חלק מסרטי התחרות

 . ניוזלטר ראשון יישלח בשבוע הראשון של יולי .הקרוב השבוע בהמשך יעודכנו

  של האקדמיה. קלנדר בגוגללוח ההקרנות המעודכן מופיע 

 

 

 

https://forms.gle/G1dDxkPkdoBeAzDU6
https://forms.gle/G1dDxkPkdoBeAzDU6
https://calendar.google.com/calendar?cid=MjAxdGg3MnZ0bjJhdm1oMXFlODNsMmprMDhAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ


 

 

 

 שיווק הסרט שלכם 

 לשלוח מיילים בתפוצה רחבה לחברי אקדמיה!  חל איסור 

  ולפרסם שם מידע  האקדמיה תחרויותמזמינים אתכם להצטרף לקבוצת הפייסבוק של אנו

 ומסרים אישיים לחברי אקדמיה

 

 !המתחריםהסרטים בהצלחה לכל 

 office@israelfilmacademy.co.il  נטעלכל שאלה אפשר לפנות ל

  1שלוחה  6024355-03או בטלפון 

https://www.facebook.com/groups/425740994850356/
mailto:office@israelfilmacademy.co.il
mailto:office@israelfilmacademy.co.il

