
 כללים ונוהל

 א. מטרות:

 מציאות מדומה.העושה שימוש ב חברתית עיתקידום יצירה קולנו .1

 ליצור בתחום המציאות המדומה.המבקשים יוצרי קולנוע מנוסים בישראל סיוע ל. 2

בישראל באמצעות  VR-. העשרה של האפשרויות הטכניות העומדות לרשות יוצרי ה3

 שימוש בציוד הטכנולוגי המתקדם בתחום. 

 

 ב. כללים:

פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה, חברת אוטופיה חברת  ולנוע רב תרבותי,קרן גשר לק. 1

Micro Video )אתרי פרסמו את דבר קיום המיזם בי, וג'אנגל סאונד )להלן השותפים

 השותפים.

 7-5קצר באורך של  תיעודיעלילתי/למיזם יתקבלו הצעות כתובות ברמת תסריט לסרט . 2

 .VR360-מתאים לפורמט ה שתוכנןדקות 

 7/09/20171-עד לתאריך ה vr@haifaff.co.il במייל בכתובת: הצעות תתקבלנה. 3

 .13:30בשעה 

אשר יגישו את שימונו על ידי השותפים, ההצעות המוגשות יבחנו ע"י צוות לקטורים . 4

 הנבחר וללת את נציגי השותפים. הפרויקטהמקצועית של המיזם הכ המלצותיהם לוועדה

 יאושר ע"י הנהלת הגופים השותפים.

 בפני אנשי מקצוע ומנהלי המיזם במסגרת ינג'יזומנו לפיצ שיעלו שלבהפרויקטים . 5

 .10/10/17 שיתקיים בתאריך: הבינלאומי בחיפה סרטיםסטיבל הפ

 המענק המשולב.לקבלת סרט אחד  ינג יבחר'במסגרת אירוע הפיצ .6

בהקרנת בכורה  ןיוקר הסרט שיופק. באירוע הפיצ'ינגיוכרז  משולבבמענק ה ההזוכ. 7

 .2018הסרטים הבינלאומי חיפה מסגרת פסטיבל ב

תאושר מראש על מגישי ההצעות רשאים להציע שותפים נוספים ובלבד ששותפות זו . 8

 ונהלי הפרויקט.כללי  תעמוד בסתירה עםלא ידי השותפים ו

 מול קרן גשרלבין השותפים, בהפקת הסרט  הזכויות ורט בין בעלייחתם חוזה מפ. 9

 .לקולנוע רב תרבותי

ת וומחברמקרן גשר לקולנוע רב תרבותי  סיוע וליווי מקצועיהפרויקט הנבחר יקבל . 10

 .MicroVideo-ו , ג'אנגל סאונדאוטופיה

סרטים לקולנוע רב תרבותי, לפסטיבל ה לקרן גשר בעלי זיקה או עניין ישיר או עקיף. 11

ובכלל זה  - Micro Videoאו לחברת  ג'אנגל סאונדל, הבינלאומי חיפה, לחברת אוטופיה

 הצעות. לא יוכלו להגיש ,הוועדה המקצועיתחברי ו חברי הנהלה, לקטורים
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 ג. נוהל הגשת בקשות:

המתגוררים בה דרך קבע,  תושבי ישראלים עצמאיים, במאים זכאים להגיש בקשות יוצר. 1

בכללים אשר נקבעו לצורך הפקת סרט  הרשומים ופועלים דרך קבע בישראל והעומדים

 (הכרה בסרט כסרט ישראלי) עוכללי הקולנו 1999-ישראלי עפ"י חוק הקולנוע תשנ"ט

 .וכפי שישונו מעת לעת (לכללים 2לרבות סעיף ) 2001-התשס"א

באורך מלא וצרים בעלי ניסיון בעשיית סרט וי זם מיועד לבוגרי בתי ספר לקולנועהמי. 2

 לסטודנטים. ואינו מיועד ,שזכה להצלחה מוכחת, או בעשיית סרט קצר לפחות אחד

 

 ד. נוהל עבודה:

המלצותיהם להנהלת המיזם את יבחרו, יבחנו את ההצעות ויעבירו יהלקטורים ש. 1

 שייבחרו על ידם. לפרויקטים

 הנהלת המיזם תורכב מנציגי הגופים השותפים או מי שימונו מטעמם.. 2

 את מגישי ההצעה שיעלו לשלב השני. ינג'הנהלת המיזם תזמין לאירוע פיצ. 3

 המשולב. במענק שיזכה פרויקט אחדהוועדה המקצועית על בתום השלב השני תחליט . 4

 .התאם לחוזה שיחתם מול היוצרכפוף ובב ,ןתינת השקעה בפרויקטה. 5

 

 ה. נוהל ביצוע התמיכה:

יוצרי  לוח הזמנים שירשם בחוזה לגבי כל אחת מאבני הדרך בפיתוח התסריט מחייב את. 1

 הסרט.

 ההפקה בשלביה השונים ע"פ אחוזים התמיכה בפרויקט תינתן בצמוד להתקדמות. 2

 ולוחות זמנים שיפורטו בחוזה.

 מתחייב לפרסם בפתח הסרט ובסיומו, את הלוגו ,במידה ויופק ,בחריהפרויקט שי. 3

 .בשם כל השותפים ע"י קרן גשר לקולנוע רב תרבותי והכותרות שיימסרו לו

 

 ו. כללי:

ההצעות  לבחור בהצעה כלשהי מקרבהוועדה המקצועית שומרת לעצמה את הזכות שלא  .1

 ע"פ שיקול דעתה. ההצעה ראויה ע"פ כללים ונהלים אלה אומצא ישהוגשו, אם לא ת

( ת, לוח זמנים, חלוקת הכספים וכו'כולל בטחונו)הנושאים המשפטיים והכספיים  .2

הפרויקט  ינוסחו בחוזה שיחתם בין קרן גשר לקולנוע רב תרבותי לבין מקבלי התמיכות של

 לקבלת התמיכה. . חתימה על החוזה ע"י שני הצדדים תהווה תנאי מוקדםהנבחר



 

 :מסמכים נדרשים לצורך הגשת הבקשה למועד

 :לכתובת מייללהלן מובאים פרטי המסמכים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה שתישלח ב

vr@haifaff.co.il  13:30בשעה  09/2017/17-העד לתאריך. 

 

 נספח א'( רטים בו מלאים וברוריםשכל הפ ה/טופס בקשה חתום ע"י המגיש( 

  (עמוד אחד בלבד)סינופסיס 

  (מילים 50עד )תקציר 

 טריטמנט הכולל קונספט מפורט / תסריט מלא 

 ת/הצהרת כוונות של היוצר 

 הסבר על התאמת ההצעה למדיום המציאות המדומה 

 קורות חיים של התסריטאי/ת והבמאי/ת 

 ת של היוצר/תלינק לעבודה קודמ 

 בשקלים בלבד, הכולל פירוט הוצאות ומקורות מימון קיימים ו/או  תקציב מפורט

 צפויים.
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 נספח א'

 מציאות מדומהטופס בקשת תמיכה להפקת סרט 

 פרטי הפרויקט:

 _________________________________________________________ שם הפרויקט:

 _______________מפיק  _______________תסריטאי/ית  _______________במאי/ת 

 ________________________________הפקה שלב בפיתוח / ב

 ________________אורך משוער:  ________________לוח זמנים צפוי: 
 

 :ה/פרטי המגיש

 ________________ שה:יוזם/ת מגיש/ת הבק שם

 ________________קיד בהפקה: תפ__ ______________ מס' ת.ז / ח.פ

 ___________________________________________כתובת מלאה למשלוח דואר: 

 ________________נייד:  ________________פקס:  ________________מס' טלפון: 

 ______________________________________________________דואר אלקטרוני: 
 

 פרטי התקציב:

 _____________________________________________תקציב משוער: 

יש לצרף  – (פרטיים / קרנות ציבוריות / אחר /גופים משדרים )מקורות מימון צפויים 

 אישור בכתב

 ________________גובה התמיכה  ________________ מקור מימון:

 ________________גובה התמיכה  ________________ מקור מימון:

 

על ידי: אם כן,  ________________האם התסריט קיבל כבר מענק פיתוח? 
________________ 

 

ה בזאת כי כל הזכויות הקשורות לפרויקט זה שייכות ל: יר/אני, הח"מ, מצה

 כל הפרטים שמסרתי במסמך זה ובנספחים המצורפים אליו נכונים. וכי ______________

 ______________תאריך ________________חתימה  ________________שם ומשפחה 

גיש למייל: , יש לההמסמכים הנלוויםת השאלון המלא והחתום בצירוף א

vr@haifaff.co.il  

 .13:30בשעה  17/09/2017-לתאריך העד 
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