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 2022-2021 תקנון השתתפות בפרויקט הצהרת כוונות 

 שניות באנימציה   60פרוייקט המחבר בין תסריטאים לאנימטורים ליצירת סרט באורך 

 

 שלב א: הגשת הצעות ולקטורה

  רשאים להגיש צוותים בלבד הכוללים לפחות תסריטאי/ת אחד ולפחות יוצר/ת אנימציה אחד .1
 . בהתאמה התסריטאים ובאיגוד מקצועות האנימציה  איגודב ם חבריה

 רשאים להשתתף בצוותים תסריטאים/יות ויוצר/ות אנימציה בעלי רקע מקצועי מוכח.   .2
  ו/או שהיו  מםהפרויקט אינו מיועד לסטודנטים אלא ליוצרים שסיימו לימודים מקצועיים בתחו

 מעורבים בתחומם בהפקה מקצועית אחת לפחות שהגיעה לכדי גמר. 

 החומרים הנדרשים להגשה:  .3

 שם הסרט. ושמות המגישים, תפקידם בצוות (תסריטאי/ת או אנימטור/ית)  ובו   עמוד פתיחה  . א
 סינופסיס עד עמוד.  . ב
 שני דפי קונספט ארט.  . ג
 קורות חיים של המגישים.  . ד

 רשות: לינק ליצירה קודמת. 

 , submissions@writersguild.org.ilכל החומרים יוגשו באמצעות מייל לכתובת:  •
 שמות המגישים".  – בכותרת "הגשה לפרוייקט הצהרת כוונות 

לשלוח באמצעות קישור לסרטונים המאוחסנים לצפייה ישירה באתר    חומרי וידאו ניתן •
 . במידה והסרטון פרטי, יש לצרף את הסיסמה . Vimeo  או   YouTubeדוגמת 

 
 . פתיחההעמוד כולל   3את כל החומרים הנדרשים בסעיף כלול ל חייבת ה שגהה .4

 לא תתאפשר חברות של מגיש/ה ביותר מצוות אחד.  .5

 הגשת ההצעה מהווה הצהרה כי מלוא הזכויות בפרויקט בידי המגישים.  .6

 .  23:59בשעה  2.1.2022ותיסגר בתאריך   28.12.2021ההגשה תיפתח בתאריך  .7

 . ההגשהאישור על קבלת ההגשה יתקבל לא יאוחר משבוע מיום שליחת  .8

 שלב ב: לקטורה 

   .עשרה פרויקטים מצטיינים בסך הכל   לקטורה ייבחרושלב הב .9
  באופן שווהיחולקו   אשר לכל צוות ש"ח   1500הצוותים הנבחרים יקבלו מענק עידוד פיתוח בסך  .10

 בין האנימטור/ית לתסריטאי/ת. המענק יועבר לכל מגיש על ידי האיגוד אליו הוא משתייך. 

 צוות הלקטורה יורכב מנציגי שני האיגודים.  .11

 . 31.1.2022ישלחו עד לתאריך למגישים תשובות   .12

 

 (המשך בעמוד הבא) 
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 : פיתוח והפקת הסרטיםג שלב 

  סרטים. הפקת היעבדו על יצירת וגימור הסרטיםהצוותים , הפיתוחלאחר קבלת מענק עידוד  .13

 באחריות הצוותים. 

 שניות בלבד.  60ט הסופי המוגש לפרוייקט הצהרת כוונות יהיה באורך  הסר .14

לצורך עבודה על  האיגודים מתחייבים להפיק עד שני ימי סדנאות מרוכזים עבור הצוותים   .15

 הפרויקטים. תאריכי הסדנאות ייקבעו בהמשך. 

 2022: הקרנה ותחרות בפסטיבל אניניישן ד שלב 

 . 2022הסרטים יוצגו באירוע הקרנה מיוחד במסגרת פסטיבל אניניישן  .16

 ם.  במהלך ההקרנה תתקיים תחרות בין הסרטי .17

ש"ח    10,000 בסך הסרטים יתחרו על שני פרסים: הסרט הזוכה במקום הראשון יקבל פרס 

 ש"ח.  5,000והסרט הזוכה במקום השני יזכה בפרס בסך 

 . הפסטיבלומנציגי  צוות השופטים יורכב מנציגי שני האיגודים  .18

שתתף  לה  יוכללא   הפסטיבל,אשר לא יציג סרט גמור עד שבועיים לפני מועד  מגישים  צוות  .19

 ולהתחרות על הפרס.   בהקרנה


