
 

 

 

  רב שלום הקצרים העלילתיים הסרטים ומפיקי מפיקות

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

  התחרות:

 הקצרים: הסרטים לקטורת שלב

  ועדת כלל הסרטים העלילתיים הקצרים הנרשמים לתחרות יעמדו לשיפוט ע"י חברי

 לקטורה אשר יבחרו את רשימת המועמדים המצומצמת )השורטליסט(.ה

  חברי ועדת הלקטורה הינם חברי אקדמיה המתנדבים לקחת חלק בתהליך השיפוט

 הראשוני והם מאושרים ע"י חברי ועדת תחרות אופיר.

  יעבור לשלב השורטליסט, ובכדי להיכנס לתחרות הרשמית, ייגבה סכום במידה וסרטכם

 ₪. 250נוסף של 

 

 זכאות ונהלי ההצבעה בסבב א': 

 

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

 .התקנון(פי  לעסרטים בקטגוריה. ) 5-לאחר שצפו לפחות ב

 :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 דקות, תינתן 60באורך עד 

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

  מועד מדויק יימסר בהמשך2021תתקיים במהלך חודש אוגוסט ההצבעה .. 

 

VOD: 

  אנחנו ממליצים לכל הסרטים המתחרים להיות מוצגים באתרVOD  של האקדמיה כדי

 לאפשר לחברי אקדמיה צפייה מהבית. 

  אתר-VOD  לפי סטנדרטים של אבטחה מחמירה. האתר פתוח לחברי ובטח מאשלנו

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

 כאן.לקרוא 

  צרו קשר על פי בחירתכם גם לזמן מוגבל, לתאריכים מסוימיםניתן להציג סרט באתר :

 עם המשרד לשאלות. 
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  אנחנו ממליצים להציג את הסרט באתר בשלבים המוקדמים כדי להגדיל את חשיפתו בקרב

 חברי האקדמיה.

 עם פרסום הסרטים המשתתפים 2021תחילת יולי האתר עתיד להיפתח לצפייה ב ,

 .בתחרות.

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

 ₪. 100במהלך התחרות תחוייב במחיר של 

 

 פרסום הסרטים במסגרת התחרות:

 )מידע, קרדיטים, ותמונה יופיעו בעמוד הסרט שלכם באתר האקדמיה )הפתוח לכולם. 

  בשבוע תכניה מעוצבת עם רשימת הסרטים המשתתפים מופצת לכל חברי האקדמיה

 .2021 השני של יוליהראשון/

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

 .לוח הזמנים של הופעתכם בניוזלטר יעודכן בהמשךיעודכנו בהמשך השבוע. 

 

 שיווק הסרט שלכם 

 לשלוח מיילים בתפוצה רחבה לחברי אקדמיה!  חל איסור 

  ולפרסם שם מידע  תחרויות האקדמיהמזמינים אתכם להצטרף לקבוצת הפייסבוק של אנו

 .ומסרים אישיים לחברי אקדמיה

 

 !בהצלחה לכל המתחרים

 office@israelfilmacademy.co.il נטעללכל שאלה אפשר לפנות 

  1שלוחה  03-6024355או בטלפון 
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