
 ע"ש דני לרנר סיכוי"" למענק כללים נוהל ו

 מיסודם של משפחת לרנר וקרן גשר לקולנוע רב תרבותי בשיתוף פסטיבל הסרטים חיפה

 

 א. מטרות:

 . באורך מלאישראלים פיתוח סרטים עלילתיים וסיוע לקידום  .1

פני לעסוק בתכנים הנותנים סיכוי לתהליכים חברתיים לשיפור יוצרי קולנוע בישראל עידוד . 2

 מעניקים השראה ותקווה לעתיד טוב יותר. ההחברה בישראל ו

. חשיפת סרטים ישראלים בשלבי פיתוח לאנשי מקצוע בינ"ל לטובת משוב ואפשרויות 3

 לשיתוף פעולה עתידי. 

סיוע ליוצרים לבנות חבילת הפקה מקצועית ברמה בינ"ל הכוללת תסריט בשל לצילומים, . 4

 מלא וכיו"ב. ליהוק, אתרי צילום, תקצוב 

 טרם עת.ב. הנצחתו של המפיק והבמאי הבינ"ל דני לרנר שהלך לעולמו 5

 

 ב. כללים:

יפרסמו את דבר קיום  פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפהו . קרן גשר לקולנוע רב תרבותי1

 באתרי השותפים. ענקהמ

, העונות על מלאלסרט עלילתי באורך  טריטמנטכתובות ברמת היתקבלו הצעות  ענק. למ2

מהווה רוח המענק, ואשר מפיק מנוסה )עם ניסיון של סרט עלילתי באורך מלא אחד לפחות( 

 פרויקט.  חלק מצוות ה

-עד לתאריך ה  לינק( -)כתובת  ת תוגשנה בהגשה מקוונת באתר קרן גשרהצעוה. 3

 .23:59בשעה  17/09/2017

אשר יגישו את ו על ידי השותפיםשימונו ע"י צוות לקטורים  הבחנההצעות המוגשות תי. 4

ים וללת את נציגי השותפים. הפרויקטהכ ענקהמקצועית של המ המלצותיהם לוועדה

 ע"י הנהלת הגופים השותפים. ויאושרים הנבחר

במסגרת אירוע "הסיפור שלנו" בפסטיבל חיפה יזומנו לפיצ'ינג  שיעלו שלב. הפרויקטים 5

שימונה בינ"ל וישראלי וצוות שיפוט  יםמקצוע בינלאומיבפני אנשי  9.10.17שיתקיים בתאריך 

  שמות הפרויקטים הנבחרים יפורסמו כשבוע לפני מועד האירוע.לבחירת ההצעה הזוכה. 

 התמודדות על המענק מחייבת השתתפות באירוע הפיצ'ינג.. 6

 ללא הגשהבמסגרת הפיצ'ינג, ייבחנו למענק  ,"סיפור שלנו"שנבחרו להשתתף ב. יוצרים 7

 נוספת. 

 .חיפהפסטיבל הסרטים עדיפות לפרויקטים אשר יוצגו לראשונה ב. 7

להציג את הצעותיהם בפיצ'ינג יוזמנו להכנה לפיצ'ינג ע"י מנטורים בינ"ל  והיוצרים שייבחר. 8

 .8.10.17 אשר תיערך בתאריך

  ש"ח 300השתתפות בפורום הפיצ'ינג בתשלום של בהתאם לכללי "הסיפור שלנו", . 9

 . הסיום של הפסטיבליוכרז באירוע במענק  הזוכה .11

. פיתוח הסרט, כולל תסריט מלא, חבילת הפקה הכוללת צוות, ליהוק, אתרי צילום, 12

 .31.8.2018 – התקציב, וכיו"ב, יסתיים לא יאוחר מ



 מול קרן גשרלבין השותפים, בהפקת הסרט  . ייחתם חוזה מפורט בין בעל הזכויות13

 .לקולנוע רב תרבותי

 מקרן גשר לקולנוע רב תרבותי  סיוע וליווי מקצועי. הפרויקט הנבחר יקבל 14

לקולנוע רב תרבותי, לפסטיבל הסרטים  לקרן גשר . בעלי זיקה או עניין ישיר או עקיף15

לא יוכלו  ,חברי הוועדה המקצועיתובכלל זה חברי הנהלה, לקטורים והבינלאומי חיפה, 

 הצעות. להגיש

 ג. נוהל הגשת בקשות:

המתגוררים בה  תושבי ישראלומפיקים ים עצמאיים, במאים זכאים להגיש בקשות יוצר. 1

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

 (הכרה בסרט כסרט ישראלי) וכללי הקולנוע 1999-סרט ישראלי עפ"י חוק הקולנוע תשנ"ט

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

שהופק והוקרן  לפחות אחדבאורך מלא וצרים בעלי ניסיון בעשיית סרט ילמיועד  ענקהמ. 2

ואינו )במאי/תסריטאי(  שזכה להצלחה מוכחתאו בעשיית סרט קצר )מפיק( , בבתי קולנוע

 לסטודנטים. מיועד

 ה. נוהל ביצוע התמיכה:

יוצרי  חייב אתיל אחת מאבני הדרך בפיתוח התסריט לוח הזמנים שירשם בחוזה לגבי כ. 1

 הסרט.

אבני דרך השונים ע"פ  ובשלביפיתוח התמיכה בפרויקט תינתן בצמוד להתקדמות ה. 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 הכותרות שיימסרו לוו

 ו. כללי:

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

 ע"פ שיקול דעתה. ההצעה ראויה ע"פ כללים ונהלים אלה אוימצא וגשו, אם לא תיש

ינוסחו ת, לוח זמנים, חלוקת הכספים וכו'( בטחונוכולל הנושאים המשפטיים והכספיים ).2

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

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

 :מסמכים נדרשים לצורך הגשת הבקשה למועד

 בעברית  יםתקצירהקיים באתר, כולל רטים בו מלאים וברורים טופס בקשה שכל הפ

 (שם הפרויקט ושמות היוצרים בעברית ובאנגלית (*כ"א מילים 50)עד , ובאנגלית

 (*בלבדים עמודעד שני ) הכולל קונספט קולנועי ותיאור דמויות סינופסיס 

  (*עמודים 3)מהלך האירועים את  המציגטריטמנט 

 עד עמוד אחד המענק למטרותהתאמת ההצעה  תהכולל הצהרת כוונות של היוצר(*) 

 והמפיק/ה הבמאי/ת, של התסריטאי/ת ניסיון מקצועי 

 ו/או  קיימיםמקורות מימון הכולל פירוט משוער הפקה כנגד תקציב  תכנית מימון

  צפויים

 בקטלוג האירוע.מייצג של הפרויקט ושניתן להציגו )תמונה, איור(  אלמנט גרפי 

 * חריגה מאורך המסמכים כפי שצוין לעיל, תביא לפסילת בחינת הפרויקט   


