
 

 

 

  הקצר העלילתי הסרט - 2022 אופיר פרסי תחרות נהלי

  .2202 אופיר תחרות את לפתוח ונרגשים שמחים נוא ,הקצרים העלילתיים הסרטים ומפיקי מפיקות

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

 הקצרים: הסרטים לקטורת שלב

  לתחרות יעמדו לשיפוט ע"י  ונרשמשעומדים בתנאי הסף וכלל הסרטים העלילתיים הקצרים

מידע  אשר יבחרו את רשימת המועמדים המצומצמת )השורטליסט(. ,לקטורהועדת החברי 

 .תקנון תחרות הסרט העלילתי הקצרבנוסף תוכלו למצוא 

  חברי ועדת הלקטורה הינם חברי אקדמיה המתנדבים לקחת חלק בתהליך השיפוט

 .תחרויות וטקסים והנהלת האקדמיההראשוני והם מאושרים ע"י חברי ועדת 

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

 ₪. 250נוסף של 

 

 זכאות ונהלי ההצבעה בסבב א': 

 

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

 .(התקנוןפי )על  קטגוריהבסרטים  5-לאחר שצפו לפחות ב

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

סרטים תיעודיים באורך עד  5-צפה בחבר שזו.  קטגוריהל, תינתן לו זכות ההצבעה קצרים

 זו וכולי. קטגוריהלדקות, תינתן לו זכות הצבעה  60

 ובסבב הגמר ניתן להציע  עד שלושה מועמדים בכל קטגוריה-בסבב הראשון ניתן להצביע ל

 . עמד אחדולמ

 מועד מדויק יימסר בהמשך2022חודש אוגוסט  תחילתב ות סבב א' יתקיימוהצבע .. 

 

VOD: 

  אתר הVOD בסרטים  לצפות אפשרותהאת  האקדמיה של האקדמיה מעניק לחברי

 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.
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. בנוסף, של האקדמיה VODלהיות מוצגים באתר ם המתחריאנחנו ממליצים לכל הסרטים 

נו ממליצים להציג את הסרט באתר בשלבים המוקדמים כדי להגדיל את חשיפתו בקרב א

 .חברי האקדמיה

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

 כאן.תוכלו לקרוא  –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 

 החלפה של קובץ הצפייה . כל 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.

 

 

 פרסום הסרטים במסגרת התחרות:

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

 (.לקהל הרחב

 לכל בתחרות תופץ משתתפים עלילתיים הקצרים התכניה מעוצבת עם רשימת הסרטים ה

 פתיחת התחרות. חברי האקדמיה ביום

 בי לשלותזכורות בנוגע  כל שבוע יישלח ניוזלטר עם פוקוס על חלק מסרטי התחרותב

 התחרות השונים.

 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.

  !חל איסור לשלוח מיילים בתפוצה רחבה לחברי אקדמיה 

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

 עם תחילת התחרות. שישלח אליכם
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 האקדמיה: הקרנות

  בסבב הראשון של התחרות ייתכן שנוכל לאפשר הקרנה של מקבץ סרטים קצרים כחלק

אנו נשלח אליכם מייל  במידה והדבר יתאפשר .בסינמטק תל אביב מהקרנות האקדמיה

בנושא, ואתם תוכלו להתקבץ יחדיו ולהקרין את סרטיכם. האקדמיה שריינה את האולם 

 כולל מע"מ, אשר יתחלק בין הסרטים שיתקבצו יחד.₪  1500במחיר מסובסד של 

 בקובץ לצורך העברת הסרטים  יש להגיע לסינמטק ,במידה ותרצו להקרין את סרטיכם 

DCP ולתאם טסט להקרנה.על גבי הארדיסק , 

  בתשלום ל אביבבסינמטק תאחת העולים לשלב הגמר תתאפשר הקרנה  הקצריםלסרטים 

 .מסובסד

 

 !בהצלחה לכל המתחרים

 office@israelfilmacademy.co.il במייל לאדרכל שאלה אפשר לפנות ב

  1שלוחה  03-6024355או בטלפון 

 

 המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לכל המינים
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