
 

1 
 

 

 

 

  בימאי קולנוע תיעודייםעבור  – 2021קול קורא 

 הבהרה: נהלי ההגשה מנוסחים בלשון זכר אך פונים לנשים ולגברים כאחד

, תושבי הגליל 25-40 איגילבצעירים בימאים מזמינה קרן קולנוע גליל )ע"ר( .1

 2-3, של התיעודית הקולנועיתוהגולן, בעלי ניסיון של בימוי בתחום העשייה 

סרטים )כולל סרט גמר במוסד לימודים(, להגיש הצעות לסרטי תעודה קצרים באורך 

דקות העוסקים ביחסים בן האדם לסביבה ומתרחשים במרחב של אגמון  10 עד של

 .ובמעיינות/נחלים הסמוכים השמורה, החולה

   מסלול התמיכה:.2
הפקה הכולל מרכיב ו מסלול פיתוחרזידנסי בו במסגרת תכנית זו מסלול התמיכה הינ

של אינטראקציה עם הקהילה המקומית. ליוצרים הבימאים יצורפו יוצרים מוסיקאים 

שעניינם הוא הקשר בין מוסיקה לטבע אשר יעצימו את התוצרים הסופיים בפסי קול 

ם הפעילות בתוכנית אינטנסיבית ומחייבת את המתקבלימהמרחב בו מתרחשת התוכנית. 

 אליה להשתתפות מלאה.

  הצעות לתוכנית. 3-4מתוך כלל ההגשות ייבחרו 

 : לתוכנית רשאים להגיש בקשה.3

 בימאים שהם אזרחי מדינת ישראל.

במאים אשר אינם נמצאים במסגרת לימודים והתמיכה המבוקשת אינה עבור סרט גמר 

במוסד לימודי. התמיכה תינתן לסרט המוגדר כ"סרט ישראלי". לפירוט נא לפנות 

המפרט את  2005-)הכרה בסרט כסרט ישראלי(, תשס"התקנות הקולנוע לקישור: 

  (.1-התנאים להכרה בסרט כסרט ישראלי. התקנות מופיעות בנספח שלהלן )א

בקשות במועד זה ויוכל לקבל את תמיכת הקרן עבור  2להגיש עד  םרשאי בימאים

  הצעה אחד בלבד. 

 : כניתולביצוע התלוח זמנים .4

)קולנועיות,   הצעות 3-4יבחרו  .2021לקטורה: תסתיים בחודש יולי  .א

הסכמי חתימה על  על פי הדירוג הגבוה ביותר לאחר ניקוד. מוזיקליות(,

מוזיקאים מול קרן קולנוע גליל.  2021במחצית חודש יולי  יתקיימו התקשרות

 יחתמו על הסכמים מול "החזית הצפונית" השותפה לפרויקט.

+ אינטראקציה  2021ש אוגוסט במהלך חוד והקלטות סאונדצילומים  תחקיר .ב

 .בקהילה

-כולל הפקת מאסטר סופי לאחר אוןאוקטובר עריכה מואצת ספטמבר וחודש  .ג

 ליין ומיקס, כתוביות וכותרות. 

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

   .הרפתקהגליל לסרטי 

 

http://www.kerenmakor.org.il/wp-content/uploads/2018/01/תקנות-סרט-ישראלי.pdf
http://www.kerenmakor.org.il/wp-content/uploads/2018/01/תקנות-סרט-ישראלי.pdf
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  הגשה באתר: –אופן הגשת המיזם .5

הגשת בקשה לתמיכה נעשית בצורה מקוונת דרך אתר קרן קולנוע גליל בלבד עם 

פרסום "קול קורא", על פי ההנחיות בטופס ההגשה, אלא אם פורסם במפורש אחרת. 

סינופסיס  -הצעה/רעיוןקישור לטופס ההגשה לסרטים יופיע באתר והוא מכיל: 

  היוצרים.עבודות קודמות וקורות חיים של , דמויות קצר,

מומלץ, אך לא חובה, לצרף חומר מצולם אם קיים, ערוך ברצף סצנות  חומר מצולם:

דקות. כמו כן ניתן לצרף עבודות  3או כפרומו, טיזר וכו' שאינו עולה על 

קודמות עם קישור וסיסמה בטופס ההגשה. העברת חומרים מצולמים, פרומואים, 

היוצרים או חברת ההפקה, ללא שמות  זיהוי ללא פרטיסצנות, טיזרים וכו' תעשה 

וללא לוגואים המזהים את היוצרים המגישים. על החומר המוגש יש לציין את שם 

  ללא שיוך לערוץ אישי. . העלאת החומרים תתבצע,המיזם המוצע בלבד

, על 2019-מובהר בזאת כי החל מכל ההגשות מעוברות ללקטורים באופן אנונימי. 

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

העברת ההצעות ללקטורים נעשית בעילום שם. על המגיש  ציבור בתחום הקולנוע"

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

הכוללים פרטים מזהים יישמרו בקרן. התכנים המוגשים בעילום שם, יועברו 

 לקריאת הלקטורים. 

קישורים לעבודות קודמות של המגישים יישמרו בקרן וייחשפו לעיני הלקטורים רק 

 פי שיקול דעתו של מנכ"ל הקרן.בסבב ההחלטה האחרון, במידת הצורך ועל 

על יצירה קודמת )ספר / מחקר / וכד'( נדרש כתב הרשאה,  כתנסמ הצעהבמידה וה

הסכם או אופציה לקבלת הזכויות מבעל הזכויות המקורי, במעמד חתימת הסכם 

 .של הקרן עם המפיק או היוצר התקשרותה

  בקשות תמיכה יוגשו בעברית. –שפה 

 

  בהצעות:תמיכת הקרן .6
מובהר כי הקרן עשויה ורשאית לשנות את הנהלים, הייעודים, התחומים, ההיקפים 

ושיטות ההקצאה של התמיכות המפורטים במסמך זה בכל עת, לפי שיקול דעתה ובלבד 

מועצת הקולנוע ושינויים  –שהשינויים כאמור יתאמו את תבחיני מנהל התרבות 

  .אלה יובאו לידיעת הפונים
 

שיועברו ₪  35,000וע גליל תתמוך בכול הצעה שתתקבל לתוכנית בסכום של קרן קולנ

  ישירות אל היוצר.

בנוסף, פסטיבל קולנוע גליל לסרטי הרפתקה, יתמכו באמצעות החזית הצפונית, 

 ביוצרים מוסיקאים שיהוו צלע שותפה לפרויקט. 

 
 הסכם התקשרות:.7

התקשרות בין היוצר לקרן בנוסח תנאי לתמיכת הקרן בהצעה, הינו חתימת הסכם 

שיקבע על ידי הקרן. ההסכם החתום יחייב את הצדדים ויבטל כל מצג, התחייבות, 

  הצהרות או הבנות כלשהן שקדמו לחתימתו.
 

 בלי לגרוע מכל האמור בהסכמים, מובהר כלהלן:

 

תמיכת הקרנות מותנית באישור סופי ומחייב בדבר תמיכת משרד התרבות בקרן לשנת 

קציב בתחום הרלוונטי, ובסכומי התמיכה הסופיים והמחייבים שיאושרו לקרן הת

 לאותה שנת תקציב.
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ימים ממתן הודעת הקרן על אישור התמיכה,  6היה ולא ייחתם הסכם עם היוצר בתוך 

תהא הקרן רשאית לבטל את התמיכה בהודעה בכתב ליוצר. היה ויוצר יפר את ההסכם 

עמידה בלוחות הזמנים להשלמת התוכנית, תהיה הקרן שנחתם, לרבות באופן של אי 

 רשאיות לבטל את ההסכם, כאמור בתנאי ההסכם.

התמיכה של הקרן במיזם ניתנת כהשקעה לכל דבר. השקעתה הכספית של הקרנות תינתן 

. במידה בימאי לקרןלשיעורין לפי התקדמות ההפקה, בהתאם לתנאי ההסכם בין ה

היטל ו/או מס כלשהו, לרבות מס ערך מוסף  ןי הקרשיוטל על הסכום המשולם על יד

 .בימאיולרבות שינוי בשיעורו של מס קיים, ישולם המס על ידי ה

הקרן זכאית לקבל מתקבולי התוכנית את חלקה כקבוע בהסכם. הכנסות הקרן 

 מהתוכנית ישמשו להשקעה בתוכניות נוספות.

  .תוכניתלקרן לא יהיה חלק בפרסים כספיים שיקבל היוצר בגין ה

 

 היוצר יעביר לקרן את המסמכים שלהלן, כהשלמה להסכם:

 ביטוח .א

 תקציב מעודכן .ב

 וניהול ספרים וי מסכלני ותאסמכתא .ג

 לוח זמנים מעודכן .ד

 הסכם חתום )ריליס( מהמשתתפים המצטלמים .ה

 

  קרדיט ועותק של הסרט: – תוכניתהשלמת ה.8

  להעביר אל הקרן בסיום התוכנית עותק של הסרט. היוצר מתחייב

, סמלילים וקרדיטים על פי הנחיות שינתנו לכלול בפתיחה ובסיוםהיוצר מתחייב 

  על ידי הקרן.

היוצר יאפשר לקרן )אולם אין בכך כדי לחייב את הקרן( לנהל יחסי ציבור 

 הנוגעים לסרט בכל מדיה, בתיאום עמו ועם גורמים אחרים המשתתפים במימון הסרט. 

 

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

שת לקרן, בתקופת מילוי תפקידם כאמור. כל אחד מהלקטורים יחתום בתוכנית המוג

 קיום ניגוד עניינים בטרם יחל בקריאת ההגשות. -על אישור אי

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקרן לא תדון בבקשות שיוגשו על ידי חברי 

 הנהלה, חברי עמותה, עובדי הקרן, לקטורים או יועצים בתקופת מילוי תפקידם.

צא חבר הנהלה, חבר עמותה או עובד הקרן במצב של ניגוד עניינים ביחס לבקשה נמ

שהוגשה לקרן עקב זיקתו לבקשה או לאנשים הקשורים בה, יודיע על כך להנהלת 

הקרן. ההודעה תירשם בפרוטוקול וחבר ההנהלה, חבר העמותה או עובד הקרן כאמור, 

  ק בבקשה במסגרת הקרן.לא ישתתף בדיונים הנוגעים לאותה בקשה ולא יעסו

 

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

". נמצא לקטור או יועץ לקרן במצב של ניגוד עניינים ביחס לבקשה ניגוד עניינים

שהוגשה לקרן ונמסרה לטיפולו, יודיע על כך להנהלת הקרן, לא ישתתף בדיונים 

 בקשה, לא ייעץ לקרן בעניינה ולא יעסוק בה במסגרת הקרן.הנוגעים לאותה 

 

התוכנית והפעילות שבמסגרתה תבוצע במלואה בהתאם להנחיות של הרשויות .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.
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 בצהריים 12:00בשעה  21.07.21 –מועד ינעל ב 

הגשה מקוונת בלבד באתר קרן קולנוע גליל 

w.w.w.galilfilmfund.com 

 

 

 
 

 

 

 ת קרן קולנוע גליל )ע"ר( צוו

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

  צוות אגמון החולה

 מאחלים ליוצרים בהצלחה! 

 

 

 

קול קורא לאיתור מוזיקאים יפורסם בנפרד באמצעות עמותת החזית  •

 הצפונית.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

      

  

 


