
 

 
 

 מידע כללי לבקשה לתמיכת

 קרן קולנוע גליל )מיסודה של דוקווילאג'(

 2021 (ם )כלל הסוגותרטי גמר סטודנטיעבור ס

  (של הקרן לשנה זו שנימועד )

 

 11.11.2021 חמישי יוםינעל במועד ה

 בצהריים 12:00 הבשע

il.comfilmfundgalwww. 

 כללי

 תפועל ,קרן קולנוע גליל )מיסודה של דוקווילאג'(

באמצעות תכנית  2011 מאזבתחום סרטי גמר סטודנטים 

 ,בנוסף לכיתות האמן. אמן חודית של כיתותעבודה יי

במועד הגשה זה הפתוח גם במענקי תמיכה  הקרן מסייעת

, בישראללנוע ם לקולכלל הסטודנטים מבתי הספר הגבוהי

,  מהסוגות השונותת בכול אח ,אשר בחרו לביים סרט

 סרט הגמר שלהם.    קט במסגרת פרוי

 שיוגשו, יבחנו באמצעות לקטורה.  טיםויקהפר

, לוועדה מקצועית של הקרן בנוסףוועדה של לקטורים 

יקבעו  ,זוכי התמיכה וגובה המענקיגישו המלצותיהם. 

 .קרן קולנוע גלילישור הנהלת סופית בא

 ההצעות יש להגיש עד  תא

 ם.בצהריי 12:00 הבשע 11.11.2021 חמישיליום 

 א ייבחנו.ע להצעות שיוגשו לאחר המועד שנקב

 ההגשה תעשה באופן מקוון.

 info@filmfundgalil.comלמייל:  בכל שאלה ניתן לפנות

 לתשומת ליבכם:



מסמך חתום . יש לצרף בלבדההגשות מיועדות לסרטי גמר 

מוכר ויקט י הפר"י גורם מוסמך מבית הספר, המאשר כע

 .על ידו כסרט גמר

בי תושנק סטודנטים לקולנוע, ש בקשה למערשאים להגי

 ישראל המתגוררים בה דרך קבע.

של גרסה מתקדמת, להצעה  בקשה חוזרת ניתן להגיש

שנדחתה במועדים קודמים ובתנאי שחלו בה שינויים . 

וות הדעת של הלקטורים סטודנטים מוזמנים לבקש את ח

ות חוזרות יש לצרף אישור מטעם גשלה .םבעניין בקשת

 . טלימודים המעיד על התקדמות הפרויקמוסד ה

 נוהל ביצוע התמיכה:

ספי תמיכות של משרד על פי המבחנים החדשים לחלוקת כ

חובת הקרן להעביר לבחינת  2019התרבות, החל משנת 

הלקטורים הגשה בלא ציון שם המבקש )שמות הבימאי, 

תסריטאי, מפיק, צלם או עורך, יישמרו בקרן(. כך גם 

ת או יצירה מצולמים )עבודה קודמלגבי החומרים ה

 יך עבודה(. תהלב

ותכלול את:  PDFבמאגד  אנונימית צרופה ראשונה תוגש

 כותרת שם הפרויקט, תקציר, עמוד אחד של סינופסיס

)עבור הגשה  יסיסב רקיתחשני עמודים של  ,מורחב

)עבור הגשה  ע' 2-3וטריטמנט של  תיעודית(

ים ט של החומרתיאור מפור הצהרת כוונות,(.עלילתית

לוח זמנים , וכננים להשלמההמתהקיימים בסרט ואלו 

מפורט לכול שלבי ההפקה הכולל התייחסות למצב ההפקה 

מפורט )בטבלת אקסל( הכולל פירוט תקציב , הנוכחי

 ות הכנסה נוספים.ומקורצאות הו

אשר תכלול מסמכים שאינם אנונימיים תפסל  צרופה*

 .תמיידי

 PDF, במאגד ונימיתוגש באופן שאיננו אנצרופה שנייה 

קורות חיים של יוצרי  . צרופה זו תכלול:ר בקרןשאיות

ניתן להעביר בלינק במידה וקיים חומר מצולם, ט. הסר

  .סרט קודםאו ב תרגילב לינק לצפייה לצפייה.

ניתן להגיש בקשה חוזרת של גרסה מתקדמת להצעה שנדחתה 

יים. סטודנטים שחלו בה שינובמועד קודם ובתנאי 

של הלקטורים בעניין  דעתהמוזמנים לבקש את חוות 

 בקשתם.

*להגשה חוזרת יש לצרף אישור מטעם מוסד הלימודים 

  המעיד על התקדמות הפרויקט.



תשובות סופיות, וחוות דעת ימסרו אך ורק בתום הליך 

אין לראות במידע לפונה זה . הקריאה והמיון של המועד

 .משום התחייבות

סכם ועבר ליוצר/ת, בהתאם לעמידתו/ה בתנאי ההי מענקה

בעל/ת הזכויות  - ל מגיש/ה ההצעהשיחתם מראש, מו

בות הסדר אחר מחיי סיבותבפרויקט, אלא אם כן הנ

 .שיאושר ע"י הוועדה המקצועית

בהפקת הסרט תועבר ליוצר/ת בהתאם להתקדמות התמיכה 

עבודת ההפקה בשלביה השונים, ע"פ אבני דרך הכוללים 

 .את אחוז ההשקעה ולוחות זמנים שיפורטו בהסכם

בהפקתם, תתמוך  קרן קולנוע גליליוצרי/ות הסרטים ש

ת הלוגו וכן סיומו, אובמתחייבים לשבץ בפתח הסרט 

בכותרות הסרט כפי שיימסרו  הקרןלציין את מעורבות 

 ובכל הפרסומים אודותיו.  קרן קולנוע גלילע"י להם 

ליין ולקראת -שלב האוףלאחר אישור אבן דרך לסיום 

מרים הינה באחריות רת החועריכת האון ליין. העב

 .הסטודנט/ית

כויות בסרט ז יוצרי הפרויקטים מתחייבים כי לא יעניקו

לכל גורם נוסף ולא יגייסו משקיעים נוספים ולא 

נקת יתקשרו עמם לגבי היבטים כלשהם של הסרט לרבות הע

מראש  לילקרן קולנוע גזכויות כלשהן, ללא אישור 

  תב.ובכ

המפורטים רטים נוספים התאריכים, הכללים או כל פ

במסמך זה, עשויים להשתנות ולהתעדכן בשל סיבות בלתי 

נים יופיעו באתר קרים אלו הפרטים המעודכבמצפויות. 

במקרה של שינויים מהותיים תצא  קרן קולנוע גליל.

 .הודעה לכל מגישי ההצעות

תהיה  ן קולנוע גלילקרמתן האישור הסופי להצעות ש

קרן  לתקציבתלויות וכפופות  מעוניינת לתמוך בהפקתן,

, כפי שיימסר לה ובמועד 2021 לשנת קולנוע גליל

ע"פ המלצת המועצה הישראלית  ת,שיימסר לה ממשרד התרבו

 .לקולנוע

 

      

 

 


