
 

 
 ידועית ילארשי עונלוקל ריל ןו תורחת ןונקת
  16-26/7/20 | םילשורי 37-ה עונלוקה לביטספ

 
  .ילארשיה עונלוקל םיסרפ תואשונ תויורחת ללש ,הנשה םג ,םייקי םילשורי 37-ה עונלוקה לביטספ
 
 .)"תורחתה" :ןלהל( ידועית ילארשי עונלוקל תורחתה תא לביטספה תלהנה םייקת לביטספה תרגסמב
 
 תא שיגהל תו/םיניינועמ רשא םיידועית םיטרס תו/ירצוי רובע בייחמה ןונקתה וניה ןלהל םסרפתמה תורחתה ןונקת
  .תורחתב תופתתשהל תודמעומל םהיטרס

      
  :ןוימה בלשל השגהה ידעומו ןוימה בלש .1
 
-2019 םינשה ןיב וקפוהש אלמ ךרואב םיידועית םיטרס תורחתב תופתתשהל תודמעומל שיגהל ןתינ )1.1(

 רבודמו הדימב .לארשיב קוחכ המושרו תילארשי ןהלש הקפהה תורבחמ תחא תוחפל רשא ,2020
 .ת/ילארשי תי/חרזא תויהל ת/בייח טרסה תו/יקיפממ דחא תוחפל - )הקפה תרבח אלל( תיאמצע הקפהב

 
 .תומדוק םינשב תורחתל ושגוה רשא םיטרס שיגהל ןיא )1.2(
 
 .תוקד 45-ל לעמ :"אלמ ךרואב ידועית טרס" תרדגה )1.3(
 
 תנרקה רשאו ליעל םיאנתב םידמועה םיטרסל סחיב קר תורחתב תופתתשהל תודמעומ שיגהל ןתינ )1.4(

 עונלוקה יתבב הצפהל ואצי אלש םיטרס ונייהד לביטספה תרגסמב םייקתת םהלש תילארשיה הרוכבה
 ,תילביטספ תרגסמב לארשיב וגצוה אלו VOD ה וא/ו היזיוולטה יצורעמ דחאב ורדוש אל ,לארשיב
 .לביטספב הנרקהה דעומל דע תרחא תרגסמ לכ וא/ו תיטנרטניא ,תיקטמניס

 
 םוחתמ עוצקמ תושנו ישנאמ בכרות ידעלבה התעד לוקיש יפל לביטספה תלהנה י"ע רחבית ןוימה תדעו )1.5(

  ולבקתיש םיטרסה תא תורחתב תודדומתהל ושגוהש םיטרסה ןיבמ רחבת ןוימה תדעו .עונלוקה
 םינוירטירקב ודמעי אלש םיטרס םג תורחתל לבקל תיאשר היהת לביטספה תלהנה יכ רהבומ .תורחתל
 רשא םיטרסה רפסמ .היתוטלחה תא קמנל תבייח היהת אל ןוימה תדעו .התעד לוקיש יפ לע ליעל
 .לביטספה תלהנהו ןוימה תדעו תעד לוקיש יפ לע עבקי תורחתב ופתתשי

 
 .תוצחב 10/5/20 ןושאר םויב םייתסתו 16/2/20 ןושאר םויב לחת תורחתל ןוימה בלשל המשרהה )1.6(

 
 היהת לביטספה תלהנה .)jff.filmchief.com( לביטספה לש יטנרטניאה לטרופב עצבתת המשרהה )1.7(

 תורחתל תודמעומ תשגהל ןורחא דעומה תא ךיראהלו תו/םירצויל תונוש תויחנה םסרפל תיאשר
 לביטספה רתאב ןכדעתהל תו/םירצויה תוירחאב .)www.jff.org.il( לביטספה רתאב םוסרפ תועצמאב
 .רומאכ

 
 התעד לוקיש יפ לע עירכת רשא ,ןוימה תדעו תוטלחה וא/ו לביטספה תלהנה תוטלחה לע רערעל ןתינ אל )1.8(

 רבדב תוברל ,תודמעומל טרס תשגהל ףסה יאנת םויקל רשאב תקולחמ וא הלאש לכב ידעלבהו אלמה
 .תורחתל ותלבק םצעלו תורחתב הירוגטקל טרס לש ותמאתה

 
      



 

   :השגהה טמרופ .2
    

 .לביטספה יתרש לא טרסה לש ץבוק תאלעה תועצמאב וניה ןוימה בלשל םיטרסה תשגה טמרופ )2.1(
      

  :תורחתל ןוימה בלשל המשרהה יאנת .3
  

 טרסה תצפהל תויוכזה אולמ לעב אוהש ימ וא ה/קיפמה י"ע שגות תורחתב ןוימה בלשל תודמעומ )3.1(
 .)"שיגמה" וא "םירצויה" :ןלהל( םלועבו לארשיב

 
 לכ תוברל ,ןיד לכ לש הרפה לכ וב ןיאו 'ג דצ לכ לש תורחא תויוכז וא/ו םירצוי תויוכז תרפה טרסב ןיא )3.2(

 .תרחא הלווע וא/ו ותויטרפ וא/ו 'ג דצ לכ לש בוטה ומשב העיגפ
 
 .המשרהה תעב תאז ןייצל שי ךא ,טרסה לש תיפוס אלה ותסרגב קתוע םג שיגהל ןתינ ןוימה בלשל )3.3(
 
 םיימוסרפ םירמוחלו טנרטניאה רתאל ,הינכתל לביטספה תא ושמשי המשרהה ספוטב ואלומיש םיטרפה )3.4(

 .םקוידלו םיטרפה תוניקת לע דיפקהל שי .םיפסונ
 
 ,תאז םע .תכרעמב וטלקנ םיטרפה יכ תרשאמה תינולח עיפות ינורטקלאה המשרהה ךילה םותב )3.5(

 ןפואב םירמוחה תלבק לע תורחתה להנממ רושיא תלבק רחאל קר תימשר רשואת ןוימה בלשל המשרהה
 .הז רושיא תלבק אדוול תו/םירצויה לעו ןיקת

         
 :םירמוח תשגהו תורחתל םיטרסה תלבק .4
 
 םע ,םייפוס הנרקה יקתוע שיגהל תורחתל ולבקתהו ןוימה בלש תא ורבע םהיטרסש תו/םירצויה לע )4.1(

 תילגנאבו תירבעב תונותיע קית תו/םירצויה ושיגי ןכ .24/5/20 ךיראתל דע ,טרסה ףוגב תילגנאב תויבותכ
 ,ת/יאמב תנומת ,הלעמו dpi300 תוכיאב טרסהמ סליטס תונומת שולש ,םיטידרק תמישר ,סיספוניס :ובו

  .טרסה ךותמ 'קד שולש ךרואב ואדיו עטקו ,טרסה תזרכמ םיקתוע השולש ,רליירט
 
 .DCP וניה לביטספב הנרקהל םיטרסה תשגה טמרופ  )4.2(
 
 להק .םינמזומ וקלחו םיסיטרכ שכור וקלחש להק ינפב לביטספב וגצוי תורחתל ולבקתיש םיטרסה )4.3(

 תלהנה ידי לע עבקת םינמזומה תומכ .םיטרסה תקפה ינמזומו לביטספה ינמזוממ בכרוי םינמזומה
 .לביטספה

 
  .לביטספה תלהנה י"ע ורחבייש םידעומב םיטפושה רבחל וגצוי תורחתל ולבקתיש םיטרסה )4.4(

      
  :םיסרפ .5

    
 קלוחי רתויב בוטה ידועיתה טרסל סרפה .תורחתב םיכוזה םיידועיתה םיטרסל וקנעוי תורחתה יסרפ )5.1(

 לע םימותחה תומשל המאתהב ,)יומיבל 50%-ו הקפהל 50%( םי/קיפמה ןיבל םי/יאמבה ןיב הווש ןפואב
  .המשרהה ספוט

 
 
 



 

 
 
 :תוירוגטקב םיסרפ וקנעוי תורחתב )5.2(

 רתויב בוטה טרסה 
  רתויב בוטה יומיבה

      
 םאתהב ,םיסרפה תוירוגטק תא םצמצל וא ביחרהל ,תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש לביטספה תלהנה )5.3(

  .התעד לוקישל
 
 םימרוגמ בכרויו ,ידעלבהו אלמה התעד לוקיש יפל ,לביטספה תלהנה י"ע עבקי תורחתב םיטפושה רבח )5.4(

 .ימואלניבה וא/ו ילארשיה עונלוקה ףנעב
 
 תא גיצהל תורחתב וכזי םהיטרסש תו/םירצויה תובייחתה וניה סרפה תלבקלו תורחתב תופתתשהל יאנת )5.5(

 לביטספה לש ימשר וגול ףוריצב ,תורחתב הייכזה תיירוגטק תא תראתמה תיפוקש םע דיתעב םטרס
 .לביטספה תלהנה רושיאל רבעותו טרסה תו/יקיפמ י"ע קפות תיפוקשה .תילגנאבו תירבעב

 
 ךיראתל דע תילגנאל םגרותמ טרסה לש יפוס קתוע חולשל ושרדי תורחתב וכזיש םיטרסה תו/ירצוי )5.6(

 .לביטספלו תורחתל םימרותל קתועה תא חולשל היהי ןתינש תנמ לע ,הייכזה תיפוקש תפסותב 3/9/20
 ."םימ תמתוח" וא "דוק םייט" קתועל ףיסוהל םירצויה תורשפאב

 
  ונממ ,וטורב םוכס וניה סרפה םוכס יכ רהבומ .לביטספה תלהנהו םימרותה תעד לוקישל ןותנ סרפה הבוג )5.7(

 .קוחכ ,ונשיו לככ רחא הבוח םולשת לכו םיסימ וכוני
   

  :יללכ .6
    

 אדוול תו/םירצויה תוירחאב .ןוימה בלשל לבקתי אלו ,תכרעמב טלקיי אל ,שרדנכ םתחנו אלומ אלש ספוט )6.1(
 .ליעל 3.5 ףיעסב רומאכ טרסה תשגה רבדב רושיא תלבק

 
 טרסה תו/ירצוימ ימל וא/ו ה/שיגמל ומרגיש קזנ וא האצוהל תוירחא לכב תאשונ הניא לביטספה תלהנה )6.2(

 .תורחתב תופתתשהל טרסה תלבק יא לשב תוברלו ,תורחתב םתופתתשה םע רשקב םמעטמ ימ וא/ו
 תויוחילש ןיגב תואצוה תוברל ,ןנשיו לוככ ,תורחתב תופתתשהה תואצוהב ואשיי תו/םישיגמה יכ רהבומ
  .לביטספה תלהנה תאמ יופיש וא יוציפ ,תואצוה רזחה ,םולשת לכל םיאכז ויהי אל םהו ,ושרדייו לככ

 
 ךלהמב הדי לע ורחבייש םידעומ רפסמב ,תורחתל לבקתהש טרס לכ ןירקהל תיאשר לביטספה תלהנה )6.3(

 תו/ירצוי .לביטספה תלהנה לש ידעלבה התעד לוקישב היהי ןמוקימו תונרקהה רפסמ .לביטספה ימי לכ
 ,תורחתב הכזש טרס ןירקהל תרזוח יתלב תוכז לביטספה תלהנהל תאזב םינתונ תורחתב וכזיש םיטרסה
 .הרומת אלל תאזו ,התעד לוקיש יפ לע עבקיש ןפואבו דעומב ,לביטספה םויק רחאל ,תפסונ תחא םעפ

 
 .הקמנה אללו תע לכב ידעלבה התעד לוקיש יפ לע תורחתה תא קיספהל תיאשר לביטספה תלהנה )6.4(
 
 תודמעומ ושיגהש םיטרסה ירצוי םע רשק תע לכב רוציל תיאשר המעטמ ימ וא/ו לביטספה תלהנה )6.5(

 .יטנוולר רשקהב םקלח וא םלוכ תורחתב תופתתשהל
 
 



 

 
 
 
 
 לוקיש יפל ,לביטספב ותנרקהמ ענמיהל וא/ו תורחתל טרס לש הלבק לטבל תיאשר לביטספה תלהנה )6.6(

 השגהה וא הלבקה יאנת םויק יאל התעד יפל ,ששח ררועתיו הדימב רתיה ןיבו ,ידעלבהו אלמה התעד
 ףותישו םירמוח תשגה ןיינעב תוברל ,תורחתה ןונקתל םאתהב טרסה ירצוי תויובייחתה םויק יא וא/ו

 .דחאכ םינימה ינשל הנופ ךא תוחונ ימעטמ רכז ןושלב חסונמ ןונקתה .לביטספה תלהנה םע הלועפ
 
 ,דספה וא/ו קזנ לכ ןיגב המעטמ וא/ו הידבועמ ימ לכו עונלוקה לביטספ תא תוצפל בייחתמ טרס שיגמ )6.7(

 וא/ו ,טרסל רשקב שיגמה לש תובייחתה וא/ו הרהצה תרפהמ האצותכ םרגיש ,תויטפשמ תואצוה תוברל
 .תורחתב תודמעומל ותשגה םצעל

 
 יסחי ךרעמ םע םואיתב ושעי תורחתל ולבקתיש םיטרסה תודוא תוריכמ םודיק וא/ו רוביצ יסחי ימוסרפ )6.8(

  .לביטספה לש רוביצה
 
 לש רוביצה יסחי ךרעמ םע אלמ ןפואב הלועפ ףתשל וביוחי תורחתל םילבקתמה םיטרסה תו/ירצוי )6.9(

 טרסה תנרקה תא םדקל תנמ לע ,תונוש תויתרושקת תומרופטלפל ןייארתהל תאז ללכבו ,לביטספה
 ותנרקה דעומל ךומסב אלש תירחסמ ץפוי וא ץפומ טרסה םהב םירקמב םג רומא רבדה .לביטספב
   .לביטספב

 
 תונמזה ,לביטספה יעוריאל האלמ היצטידרקאב וכזי תורחתב ףתתשמה טרס לש ה/קיפמו ת/יאמב )6.10(

 תנרקה לילב ןולמב חוריאו ,עונלוקה תיישעת יעוריאלו החיתפה עוריאל תונמזה ,לביטספה יעוריאל
 .)טרסל ןולמ ירדח ינשמ רתוי אלו ,ה/קיפמל דחא רדחו ת/יאמבל דחא רדח( םטרס לש הרוכבה

 
 תופתתשה וא/ו תודמעומ ןיינעל בייחמה חסונה אוה לביטספה לטרופבו רתאב םסרפתמה ןונקתה חסונ )6.11(

 תא וילע לבקמ אוה יכו ןונקתה תא ארק עיצמה יכ רושיא בשחי תורחתל דמעומכ טרס תשגה .תורחתב
 לכל ובייחיו וילע לוחי הז ןונקת יכ םיכסהש ימכ בשחי אוה ןונקתה תא ארק אל םא םגו ,ויתוארוה לולכמ
 םינימה ינשל הנופ ךא ,תוחונ ימעטמ השענ רבדה ,רכז ןושלב חסונמ ןונקתה םהב תומוקמב .ןיינעו רבד
 .דחאכ

 
 טרסב שומיש לכל וא/ו טרסל רשקב וא/ו הז ןונקתל עגונב ךוסכס לכל רשקב תידעלבה טופישה תוכמס )6.12(

 .םילשורי ריעב ךמסומה טפשמה תיבל רסמית לביטספל רושקה רחא ןיינע לכ וא/ו
      

 Israeli.cinema@jff.org.il  :ב ונילא תונפל ןתינ תופסונ תולאשל
      

 !לביטספב הארתנו החלצהב
 


