
 2022פברואר 

 הנחיות בעבריתמסמך  – 2022סטודיו דרום 

 
 

 ,מפיק/ה או במאי/ת יקר/ה

 ,2022חממת סטודיו דרום להשתתפות בת אנו מודים לך על כוונתך להגיש מועמדו

המקוון לחממת סטודיו למילוי טופס ההרשמה  בעברית נוחיותך, צירפנו מס' דגשים והנחיותל

  . 2022דרום 

 ir.ac.iltamirh@sapניתן לפנות במייל  סףנו או בירורלכל שאלה 

 

 מידע כללי:

)חמישה ימים רצופים( באזור הדרום,  29.5-2.6תאריכים חממת סטודיו דרום תתקיים ב •

, אמנות הפיצ', ות, ההפקהמתחומי התסריטא ות/בכיריםיות /נטוריםחיית צוות מהנב

 . צה מישראל ומצרפתוההפ
 

י תוח של סרט עלילנמצאים בשלב הפיתה ם של במאי/ת + מפיק/הת לצוותיעדהחממה מיו •

  ן להגיש פרויקט אשר אין לו מפיק/ה ובמאי/ת ודאיים.לא נית. באורך מלאראשון או שני 
 

 

פרויקטים ך: לתשומת לב .טטריטמנ אלא, ההגשה אין דרישה לתסריט מלא דבמעמ •

 עמודים 03-25או טריטמנט מורחב  אנגליתסריט מלא בתהגיש לשיתקבלו לחממה יידרשו 

 . .5.202215 –ילת החממה תחעד כשבועיים לפני באנגלית 
 

באתר  ההרשמה המקוון טופסבצעת באנגלית באמצעות ההגשה לחממת סטודיו דרום מת •

 ., צרפתאנטהיבשות בנ 3פסטיבל 
ישי שיונפק ת קוד א, באמצעוךה לנוחיותן לשמירה והמשך עבודפס האלקטרוני ניתהטו <<

 עבורך עם תחילת ההגשה. 

 7.4.2022, עד יום ה'ניתן להגיש פרויקטים << 

 24.4.2022א', ביום תפורסם הפרויקטים שהתקבלו לחממת סטודיו דרום  4הודעה על  <<

  בחןהגשה לא מלאה לא תי <<

 

 

 תנאי סף

 

 דרכון ישראליאו ישראלי ת"ז  נושאים/ות מפיק/ה והבמאי/תה .1

 גם משמש/תאין להגיש פרויקט שבוא הבמאי/ית ת ומפיק/ה )/לפרויקט קיימים במאי .2

 ה(/כמפיק
 הפרויקט המוגש הוא סרט באורך מלא בשלב פיתוח .3
ים לא רי / אנימציה / ופרויקטים טלוויזיוניהפרויקט המוגש הוא סרט עלילתי )דוקומנט .4

 יתקבלו(
 דק' לפחות 60ע יהיה באורך של הפרויקט המוצ .5
 באורך מלא / טלוויזיה / סרט קצרה יש ניסיון בהפקת סרט /למפיק .6
 ה או הבמאי/ת /ינ"ל מצד המפיקפרודוקציה ב-אין צורך בניסיון בקו .7
 פרודוקציה קיים לפרויקט-קו צורך בהסכםאין  .8
 מימון ודאיניתן להגיש פרויקט ללא  .9

mailto:tamirh@sapir.ac.il
https://form.zonefestival.com/?k=continents_f7ls


 2022פברואר 

 הנחיות בעבריתמסמך  – 2022סטודיו דרום 

 
 03-25או טריטמנט מורחב  באנגליתתסריט מלא נדרש  –סטודיו דרום במקרה של קבלה ל .10

 באנגלית  עמודים

 בכל שנה אחדרשית להגיש פרויקט חברת הפקה מו .11
 תית בלבדבאנגלית או בצרפטופס ההרשמה יוגש  .12
, כתיבה וקריאה ויוצרים/ות שהתקבלו לסטודיו דרום, נדרשים ליכולת שיחהות /מועמדים .13

 הקבוצתיים והאישים יתקיימו באנגלית(לית )כל המפגשים באנג

 

 ך,לתשומת לב

יורו  200סמלית בסך ממה כרוכה בעלות ההשתתפות בח מה:בלה לחמלאחר הודעה על ק •

זה לא יוחזר במקרה של ביטול השתתפות . סכום תאדמיניסטרטיביולצוות, לכיסוי עלויות 

 , לאחר תהליך הבחירה וההודעות לצוותים. מצד היוצרים

 . , הנסיעות והאירוח יכוסו במלואן ע"י פסטיבל קולנוע דרוםעלויות הלינהכל  •

 

 . בטופס ההרשמה האלקטרוני( 11ב לאה בשלם הדרושים להגשה )להערשימת המסמכי

  גשו באנגלית בלבד.כל המסמכים יו <<

 = שדה חובה דה הרלוונטישליד ה<< ריבוע אדום 

 מילים 600עד קצועית + ביוגרפיה מח קו"מפיק/ה:  .1
 עד –רלוונטיות של חממת סטודיו דרום עבור הפרויקט מכתב נלווה מטעם המפיק בנוגע ל .2

 עמוד אחד
 מילים 600ד קצועי + ביוגרפיה מקצועית עקו"ח מבמאי/ת:  .3

 עמוד אחדעד  –יס סופסינ .4
 ת/הצהרת כוונות הבמאי .5
 מנותי(דף טכני ) פורמט צילום, צוות טכני וא .6

 עמודים 10עד  –טמנט טרי .7
 תקציב משוער .8

 תקציבמתואמת  –כנית מימון משוערת ת .9

 ז הפקה משוערלו" .10
 במאי/ת לינקים לעבודות קודמות של ה .11
 חובהלא  –מהסרט  פריים  .12

 

 בהצלחה!!! 


