
 

 

 

   מלא באורך העלילתי הסרט - 2022 אופיר פרסי תחרות נהלי 

  .2202 אופיר פרסי תחרות את לפתוח ונרגשים שמחים אנחנו ,רב שלום יםמפיקו ותמפיק

  התחרות: לקראת לדעת צריכים שאתם מה כל את מרכז זה מסמך

 : זכאות ונהלי ההצבעה בסבב א'

  יקבלו זכות הצבעה רק 2021, שהיו חברים בתוקף גם בשנת 2022חברי אקדמיה לשנת ,

 .(התקנוןעל פי ) בקטגוריה סרטים 5-שצפו לפחות ב לאחר

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

סרטים תיעודיים  5-צפה בחבר שזו בלבד. קטגוריה לבאורך מלא, תינתן לו זכות ההצבעה 

 .זו וכוליקטגוריה בלו זכות הצבעה  דקות, תינתן 60באורך עד 

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

 מועד מדויק יימסר בהמשך2022חודש אוגוסט  תחילתההצבעה תתקיים ב .. 

 

 :הקרנות אקדמיה סבב ראשון

 בסינמטק תל אביב.  ,ללא עלותאחת, הקרנה  מהאקדמיה כל סרט עלילתי באורך מלא מקבל 

 ככל שסרט ירצה הקרנה נוספת, האקדמיה שריינה את האולם במחיר מסובסד של       

 .עבור כל הקרנה מע"מכולל ₪  1500

  ה'.-, בימים א'21:30ו  19:00בשעות  28/7 – 3/7ההקרנות ייערכו בין התאריכים 

 בה ישתתפו נציגי הסרטים המועמדים ייקבעו לפי הגרלה יםסרטהלכל  ותהקרנמועדי ה . 

  לינק ך. . אנא שריינו את התארי12:00בשעה  621.ראשון ה ביום  ,בזוםתיערך ההגרלה

  .נציג אותו תבחר כל הפקהלמפיקים אשר ישלחו לזום יישלח 

  של האקדמיה. בגוגל קלנדרגם לוח ההקרנות המעודכן מופיע 

 בסרטכם.  וצפשחברי האקדמיה תישלח אליכם רשימה של הקרנה כל לאחר בבוקר ש 

 להגיע לחדר ההקרנה ללא  ניתן .19/6נמטק לצורך העברת הסרטים תחל ב יההגעה לס

 על גבי הארדיסק. DCPליובל את קובץ ה  להעבירתיאום מראש ו

 .toni@cinema.co.ilאת הטסטים להקרנות יש לתאם מול טוני במייל 
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 הקרנות מפיקים:

 לוודא כי אינן  חייבים ך האקדמיההקרנה עצמאית, שאינה דר קיימיםשמיקים פומ מפיקות

אקדמיה הינה הקרנת הסרט בשעות הקרנות ה בתאריכי הקרנות האקדמיה! מתקיימות

יכולות  כןהקרנות המתקיימות מחוץ לתל אביב ואזור המרכז  מנוגדת לנהלי התחרות.

 להתקיים במקביל להקרנות האקדמיה.

  זה קובץבה העצמאית הקרנהלעדכן את הפרטים של על מפיקי הסרט חובה.  

  של האקדמיה. בגוגל קלנדרהקרנות המפיקים יופיעו גם כן 

 

VOD: 

 ה  אתרVOD בסרטים  לצפות האפשרות את האקדמיה לחברי האקדמיה מעניק של

 המתחרים ולנהל את יומני הצפיה שלהם. 

נרשמות אוטומטית )בנוסף לצפיות שהחברים ממלאים באופן  VODבנוסף, הצפיות באתר ה 

  ידני(, ועל ידי כך מחושבת זכאות ההצבעה של חברי האקדמיה בכל קטגוריה.

כמו כן,  .של האקדמיהVOD  ה אנחנו ממליצים לכל הסרטים המתחרים להיות מוצגים באתר

ו ממליצים להציג את הסרט באתר בשלבים המוקדמים כדי להגדיל את חשיפתו בקרב אנ

 .חברי האקדמיה

  האתר-VOD  אשר . האתר פתוח לחברי אקדמיה מחמיריםלפי סטנדרטים מאובטח שלנו

 כאן.וא תוכלו לקר –. לפירוט נוסף על אמצעי האבטחה שנקטנו 2202בתוקף לשנת חברותם 

  על פי בקשתכם:  ,גם לזמן מוגבל, לתאריכים מסוימיםניתן להציג סרט באתר לנוחיותכם

לכתובת המייל  הרצויים התאריכים את מסודר במייל העבירו הסרט, זמינות להגדרת

   office@israelfilmacademy.co.il הבאה:

  עם פתיחת התחרות.לצפייה  ייפתח האתר 

 כל החלפה של קובץ הצפייה סטרימינגאנא הקפידו להעלות קובץ סופי, איכותי ותקין לאתר ה .

 ₪. 100במהלך התחרות תחוייב במחיר של 

  רשימות חברי האקדמיה שצפו בסרטיכם באתר הVOD  ישלחו אליכם בתאריכים שיקבעו ע"י

האקדמיה, בתדירות שלא תעלה על פעם אחת לשבוע, תוך התחשבות בצרכי המפיקים 

 לקראת ההצבעות.
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 פרסום הסרטים במסגרת התחרות:

 ותמונה יופיעו בעמוד הסרט שלכם באתר האקדמיה )הפתוח  , קרדיטיםאודות הסרט מידע

 .(קהל הרחבל

 בתחרות וכן מועדי משתתפים עלילתיים באורך מלא התכניה מעוצבת עם רשימת הסרטים ה

 .פתיחת התחרות לכל חברי האקדמיה ביוםההקרנות, תופץ 

 קרנות של ותזכורות בנוגע לה כל שבוע יישלח ניוזלטר עם פוקוס על חלק מסרטי התחרותב

 . השבוע הבא

 שם תוכלו  ".תחרויות האקדמיה"את סרטיכם בקבוצת הפייסבוק  קדםאנו ממליצים בחום ל

לפרסם פרטים ליצירת קשר על מנת לאפשר לחברי האקדמיה לפנות אליכם לקבלת פרטים 

 נוספים.

  כל הפרטים והמידע בנוגע לשיווק סרטכם במהלך התחרות נמצאים במסמך נהלי השיווק

 .לקראת פתיחת התחרות שלח אליכםשי

 לשלוח מיילים בתפוצה רחבה לחברי אקדמיה!  חל איסור 

 !המתחריםהסרטים בהצלחה לכל 

 office@israelfilmacademy.co.il  במייל לאדרלכל שאלה אפשר לפנות 

  1שלוחה  03-6024355או בטלפון 

 

 המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לכל המינים
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