כללים ונהלים להגשה -מועד קיץ 2021
 SHORTIMEהיא פלטפורמת  VODמקוונת ,ראשונה מסוגה בישראל להקרנת סרטים ישראלים קצרים .הפלטפורמה היא
חלק ממיזם הקולנוע הקצר "מנה ראשונה" ,יוזמת חברת ההפקות גרין פרודקשיינס וקרן גשר לקולנוע רב תרבותי.
תעשיית הקולנוע הישראלי מייצרת בשנים האחרונות מגוון רחב של סרטים קצרים אשר זוכים להצלחה רבה בארץ וברחבי
העולם .לאור התפתחות המרחב הדיגיטלי לצד משבר הקורונה העולמי ,עלה הצורך להרחיב את ערוצי החשיפה של
סרטים אלו ,כך שניתן יהיה לצפות בהם בקלות ,בנוחות וללא עלות SHORTIME .היא הפלטפורמה הראשונה בישראל
של סרטים ישראלים ,קצרים ואיכותיים ,אשר פתוחה לצפייה חינמית לכל צופה.
בקטלוג תוכלו למצוא סרטים מכל סוגה ,שאורכם עד  20דקות ,והם נעשו על ידי מגוון רחב של יוצרים ויוצרות ישראלים-
חלקם צעירים שזוהי יצירתם הראשונה והפורצת דרך ,לצד יוצרים מוכרים ובעלי שם ,בניהם :גיא נתיב ,שירה גפן ,אתגר
קרת ,עילית זקצר ,גור בנטוביץ ,רוני קידר ,תום שובל ,אלירן אליה ,וניה הימן ,אדם סנדרסון ,ארז תדמור ,מיכל ברזיס ועודד
בן נון ,נועה גוסקוב ,יאיר אגמון ,אימרי דקל קדוש ,סיגלית ליפשיץ ועוד.

איך מגישים ומתי?
 .1ההגשה פתוחה מתאריך  24.06.2021ועד לתאריך .24.7.2021
 .2ההגשה היא באתר  shortime.co.ilבעמוד יצירת קשר ,או באמצעות לחיצה על לינק זה
מהם כללי הגשה?
 .1ניתן להגיש סרטים גמורים בלבד ,שאורכם עד  20דקות.
 .2רשאים להגיש סרטים שנעשו בידי יוצרים.ות ישראלים.ות בלבד (במאי.ת  /מפיק.ה  /תסריטאי.ת).
 .3ניתן להגיש סרטים בכל שפה ומכל סוגה (קומדיה ,ניסיוני ,דרמה ,תיעודי ,אנימציה וכו').
 .4ניתן להגיש סרט פעם אחת בלבד -סרט שהוגש בעבר לפרויקט זה ,או לפרויקט מנה ראשונה ,לא ייבחן מחדש,
אלא אם כן נפסל בשל אורכו.
 .5תינתן העדפה לסרטים שנעשו בשלוש שנים האחרונות.
 .6זכויות יוצרים:

 .aראשיים להגיש :מגיש הסרט שכל זכויות היוצרים של הסרט בבעלותו ,או נציג ההפקה שפועל בשם
מחזיק זכויות היוצרים של הסרט ,או מי שבידיו אישור בכתב המאפשר הפצה של הסרט ללא קבלה של
מלוא זכויות היוצרים.
 .bניתן להגיש סרטים אשר נעשות במסגרת לימודית (סרט סטודנטים) -עם זאת במצב בו זכויות היוצרים
שייכות בחלקן או במלואן לבית הספר ,יש לציין את מצב זכויות היוצרים ולספק ריליס לזכויות הפצה
באינטרנט כבר בשלב ההגשה.
 .cעם הגשת הסרט לפרויקט ,היוצר.ת מצהיר.ה כי אין בסרט הפרה כלשהי של זכויות יוצרים.

השתתפות בפלטפורמה
 .1סרט יוקרן בפלטפורמה בכפוף לחתימה על הסכם מול חברת גרין פרודקשיינס.
 .2יוצרי.ות הסרטים מקבלים תמלוגים הנקבעים לפי מספר הצופים באתר והקרנות מיוחדות בסינמטקים
ובפסטיבלים בארץ במידה ויהיו .סכום התמלוגים נקבע בסיום כל שנה קלנדרית.
 .3על המגישים להיות מוכנים בעת הקבלה להעביר את סרט באיכות הקרנה ושידור גבוהות (מפרט מדויק יועבר
למתקבלים) ,וכן תמונות סטילס באיכות הדפסה ורשימת קרדיטים מלאה.
מידע נוסף ועדכונים שוטפים ניתן למצוא בעמוד הפרויקט בפייסבוק.
כמו כן ניתן ליצור קשר עם הנהלת המיזם במייל:

mrishona@greenproductions.co.il

