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 מוזיקאים עבור  – 2021קול קורא 

 הלי ההגשה מנוסחים בלשון זכר אך פונים לנשים ולגברים כאחדנ הבהרה:

, תושבי הגליל 25-40 איגילבצעירים מוזיקאים מזמינה )ע"ר(  החזית הצפונית.1

מוזיקאלי, שבו הם ילחינו -קולנועי רזידנסי להגיש מועמדות לפרויקטוהגולן, 

 השמורה, במרחב של אגמון החולהפס קול לסרטים תיעודיים שיצולמו 

 לפרויקט גם מרכיב קהילתי.  .הסמוכים נחלים/ובמעיינות

 

   :תיאור הפרויקט.2
מבוקשים מוזיקאים שהטבע ורחשיו מהווים עבורם מקור השראה, והמעוניינים 

קולנוע בימאי ליצורפו להלחין וליצור מוזיקה לסרטי קולנוע. המוזיקאים שיבחרו 

יעצימו את התוצרים הסופיים והם  החולה דוקומנטרי, המצלמים סרטים באגמון

ניתן להצטרף ליוצרי מרחב בו מתרחשת התוכנית. המוצאים השראה בבפסי קול 

הפעילות בתוכנית אינטנסיבית ומחייבת את המתקבלים קולנוע בשלב הגשת הבקשה. 

 אליה להשתתפות מלאה.

 

 : לתוכנית רשאים להגיש בקשה.3

 והגליל.   , ותושבי הגליל כהגדרתו בחוק הנגב שהם אזרחי מדינת ישראל מוזיקאים

 

 : כניתולביצוע התלוח זמנים .4

 .  2021סתיים בחודש יולי י: בחירהתהליך  .א

"החזית  מול 2021במחצית חודש יולי  יתקיימו הסכמי התקשרותחתימה על  .ב

 . הצפונית"

+ אינטראקציה  2021במהלך חודש אוגוסט  והקלטות סאונדצילומים  תחקיר .ג

 .בקהילה

 סרט המוגמרושילובו בצירת פס הקול, אוקטובר יחודש  .ד

קולנוע  בפסטיבל 2021אוקטובר  לקראת סוףהקרנת בכורה של הסרטים תתקיים  .ה

   .הרפתקהגליל לסרטי 

 

  :הבקשה אופן הגשת.5
"קולנוע אתר ב בלבד. הקישור יפורסם עשית בצורה מקוונתנ השתתפותהגשת בקשה ל

ובאתר "פסטיבל גליל לסרטי הרפתקה", ובדפי פייסבוק  צפון פורום היוצרים"

הצהרת כוונות קצרה )למה אני רוצה להשתתף  :. טופס ההגשה יכלולרלוונטים

גשת מוזיקאי המגיש. הוקורות חיים של ה עבודות קודמותקישור ל ,(?בפרויקט
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בהתאם להנחיות תוך שמירה על אנונימיות  הבקשה והחומרים המוזיקאליים,

 ללא שיוך לערוץ אישי וללא שמות היוצר על החומרים המוגשים.  גישיםהמ

, על 2019-מובהר בזאת כי החל מבאופן אנונימי.  בחינהעברות לוכל ההגשות מ

"המבחנים החדשים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות פי 

נעשית בעילום שם. על המגיש  בחינההעברת ההצעות ל ציבור בתחום הקולנוע"

למלא את טופס ההגשה במלואו, כולל פרטים מזהים, כמפורט בטופס. הטפסים 

 . התכנים המוגשים בעילום שם, יועברובעמותה הכוללים פרטים מזהים יישמרו

 . לבחינת הצוות המייעץ

  בקשות תמיכה יוגשו בעברית. –שפה 

 

  :תמיכה.6
באמצעות החזית הצפונית, ביוצרים וך תמיפסטיבל קולנוע גליל לסרטי הרפתקה, 

 מוסיקאים שיהוו צלע שותפה לפרויקט.

 
 :התקשרות הסכם.7

 
מוזיקאי בין ה התקשרות , הינו חתימת הסכםהצעהב "החזית הצפונית"תנאי לתמיכת 

החתום יחייב . ההסכם "חזית הצפוניתה"סח שיקבע על ידי ל"חזית הצפונית" בנו

את הצדדים ויבטל כל מצג, התחייבות, הצהרות או הבנות כלשהן שקדמו לחתימתו.

  
 בלי לגרוע מכל האמור בהסכמים, מובהר כלהלן:

מותנית באישור סופי ומחייב בדבר תמיכת משרד התרבות  חזית הצפונית"ה"תמיכת 

והמחייבים לשנת התקציב בתחום הרלוונטי, ובסכומי התמיכה הסופיים  פרויקטב

 לאותה שנת תקציב. עמותהשיאושרו ל

 חזית הצפונית"ה"ממתן הודעת  ימים 6בתוך  מוזיקאיהיה ולא ייחתם הסכם עם ה

רשאית לבטל את התמיכה בהודעה בכתב ליוצר. היה  עמותההעל אישור התמיכה, תהא 

יפר את ההסכם שנחתם, לרבות באופן של אי עמידה בלוחות הזמנים  מוזיקאיו

 רשאית לבטל את ההסכם, כאמור בתנאי ההסכם. עמותהה הי, תהתוכניתלהשלמת ה

היטל ו/או מס כלשהו, לרבות מס  ןמידה שיוטל על הסכום המשולם על ידי הקרב

 .מוזיקאיערך מוסף ולרבות שינוי בשיעורו של מס קיים, ישולם המס על ידי ה

 את המסמכים שלהלן, כהשלמה להסכם: "חזית הצפונית" יעביר ל מוזיקאיה

 תקציב מעודכן .א

 וניהול ספרים וי מסכלני ותאסמכתא .ב

 ומחייב לוח זמנים מעודכן .ג

 

  קרדיט ועותק של הסרט: – תוכניתהשלמת ה.8

 

"חזית )אולם אין בכך כדי לחייב את ה "חזית הצפונית"יאפשר ל המוזיקאי

בכל  מוזיקאלי של הסרט,הולחלק  ציבור הנוגעים לסרט   ( לנהל יחסי הצפונית"

 מדיה, בתיאום עמו ועם גורמים אחרים המשתתפים במימון הסרט. 

 

  כללים למניעת ניגוד עניינים:.9
, לקטורים או יועצים לא יהיו העמותהחברי ההנהלה, חברי העמותה, עובדי 

, בתקופת מילוי תפקידם כאמור. כל אחד עמותהל תהמוגש תוכניתמעורבים ב

קיום ניגוד עניינים בטרם יחל -יחתום על אישור איו/או היועצים מהלקטורים 

 . הגשותבקריאת ה
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לא תדון בבקשות שיוגשו  ית הצפונית,עמותת החזבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 

, לקטורים או יועצים בתקופת עמותהעל ידי חברי הנהלה, חברי עמותה, עובדי ה

 מילוי תפקידם.

 

במצב של ניגוד עניינים ביחס  עמותהנמצא חבר הנהלה, חבר עמותה או עובד ה

 עקב זיקתו לבקשה או לאנשים הקשורים בה, יודיע על כך עמותהלבקשה שהוגשה ל

. ההודעה תירשם בפרוטוקול וחבר ההנהלה, חבר העמותה או עובד עמותהלהנהלת ה

כאמור, לא ישתתף בדיונים הנוגעים לאותה בקשה ולא יעסוק בבקשה במסגרת  עמותהה

  .עמותהה

 

"הצהרות בדבר שמירה והגנה על סודיות ומניעת כל לקטור חייב לחתום על טופס 

במצב של ניגוד עניינים ביחס  עמותהיועץ ל". נמצא לקטור או ניגוד עניינים

, לא ישתתף עמותהלבקשה שהוגשה לקרן ונמסרה לטיפולו, יודיע על כך להנהלת ה

בעניינה ולא יעסוק בה במסגרת  עמותהבדיונים הנוגעים לאותה בקשה, לא ייעץ ל

 .עמותהה

 

הרשויות התוכנית והפעילות שבמסגרתה תבוצע במלואה בהתאם להנחיות של .10

המוסמכות ו/או על פי כללי התו הסגול ו/או בהתאם לכול מתווה ו/או תקנות 

 ו/או כללים כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי הרשויות המוסמכות.

 

 בצהריים 12:00בשעה  21.07.21 –מועד ינעל ב 

 קולנוע צפון פורום היוצריםהגשה מקוונת בלבד באתר 

w.w.w.kolnoagalil.com 

 

 
 קולנוע גליל )ע"ר( צוות קרן 

 )ע"ר( פסטיבל קולנוע גליל לסרטי הרפתקהצוות החזית הצפונית ו

  צוות אגמון החולה

  בהצלחה! ליוצרים יםמאחל

 

 

 

      

  

 


