מידע כללי
להגשת בקשה להשתתפות במיזם

"זרעים של שינוי"
מיזם מיוחד לפיתוח סרטים קצרים לתסריטאים עם מוגבלות או
לצוותים המשלבים תסריטאי/ת עם מוגבלות

2018
מועד אחרון להגשה21.4.2018 :
בשעה 23:59

כללים ונהלים
א.

מטרות:
 .1עידוד יוצרי קולנוע עם מוגבלות לעסוק בז'אנר הסרט הקצר.

ב.

כללים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ג.

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ואיגוד התסריטאים (להלן "השותפים") ,יפרסמו בציבור
באמצעות אתרי האינטרנט של כל אחד מהגופים את דבר קיום המיזם.
ייבחנו בקשות של יוצרים בוגרי בתי הספר לקולנוע ו/או סטודנטים בבתי ספר לקולנוע
או בוגרי קורס תסריטאות המוכר ע"י איגוד התסריטאים בעלי ניסיון בהפקת סרט
אחד לפחות.
את הבקשות יש לשלוח לכתובת המייל  submissions@writersguild.org.ilלא
יאוחר מיום ה 21.4.2018-בשעה  .23:59ההצעות ייבחנו ע"י הוועדה המקצועית (להלן :
הוועדה) שתורכב מנציגי קרן גשר לקולנוע רב תרבותי או מי שימונו מטעמם.
לאחר קבלת התסריטים המלאים תבחר הוועדה בין  3תסריטים אשר יזכו למענק
פיתוח מקרן גשר לקולנוע רב תרבותי .
תסריטים אלו יפותחו בסיוע חונכי תסריט ויסיימו את עבודתם עד לתאריך דצמבר
2018
היוצרים הזוכים בפרויקט יוכרזו באירוע מיוחד שיתקיים במסגרת פסטיבל יוצרים
מציאות  2018ב31.5.2018
בעלי זיקה או עניין ישיר או עקיף לקרן גשר לקולנוע רב תרבותי ו/או לאיגוד
התסריטאים ,ובכלל זה חברי הנהלה ,לקטורים ,וחברי הוועדה המקצועית ,לא יוכלו
להגיש בקשות.
קרן גשר ואיגוד התסריטאים מבהירים כי התקציב העומד לרשות המיזם מותנה
באישור וקבלת תקציב ממנהל התרבות .אי לכך השותפים במיזם שומרים את הזכות
לבטלו מחמת העדר תקציב.

נוהל הגשת בקשות:
 .1זכאים להגיש בקשות יוצרים עצמאיים ,במאים ותסריטאים שהם תושבי ישראל
המתגוררים בה דרך קבע ,הרשומים ופועלים דרך קבע בישראל והעומדים בכללים אשר
נקבעו לצורך הפקת סרט ישראלי עפ"י חוק הקולנוע תשנ"ט 1999 -וכללי הקולנוע
(הכרה בסרט כסרט ישראלי) התשס"א( 2001-לרבות סעיף  2לכללים) וכפי שישונו מעת
לעת ,וכן בכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.
 .2רשאים להשתתף בצוותים תסריטאים/יות חברי איגוד התסריטאים או בעלי רקע
מקצועי מוכח (בהתאם לדרישות האיגוד .1 :מי שכתב יצירה לקולנוע או לטלוויזיה
שהופקה ושודרה .2 .מי שסיים לימודי תסריטאות בבית ספר גבוה או בקורס מוכר ע"י
האיגוד).
 .3המיזם מיועד לבוגרי בתי הספר לקולנוע או סטודנטים בבתי הספר לקולנוע או יוצרים
בעלי ניסיון בעשיית סרט אחד לפחות.

ד.

נוהל עבודה:
 .1הוועדה תבחן את הבקשות ותבחר ב 3הצעות אשר יזכו במענק פיתוח וליווי מקצועי
לשלב כתיבת התסריט .
 .2הזוכים בפרויקט יוכרזו באירוע שיתקיים בפסטיבל יוצרים מציאות בסוף מאי .2018
 .3משך כתיבת התסריטים תתבצע עד ל  -דצמבר 2018

ה.

כללי:
 .1הוועדה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור בהצעה כלשהי מבין ההצעות שהוגשו,
אם לא תמצא הצעה הראויה למיזם ע"פ כללים ונהלים אלה או ע"פ שיקול דעתה.
 .2התאריכים אינם סופיים ועשויים להידחות או להקדים במספר ימים ,שינויים במידה
ויהיו יעודכנו באתרי האיגודים וימסרו למשתתפים.

פרטי המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה:
את הבקשות יש להגיש לכתובת המייל submissions@writersguild.org.il :
אישור על קבלת ההגשה יישלח במייל חוזר .אם לא קיבלתם אישור בתום שני ימי עבודה מרגע הגשתכם,
אנא צרו קשר עם איגוד התסריטאים בטלפון.03-5669457 :


טופס בקשה (מצ"ב)



סינופסיס בין  1-2עמודים



קורות חיים הכוללים ניסיון מקצועי של התסריטאי/ת ו והבמאי/ת.



תקציר לסרט קצר באורך של עד  500מילה.



הצהרת כוונות הכוללת את נימוקי היוצר/ת לבקשת ההשתתפות בפרויקט ,עד  250מילה.



לינק לסרט גמר או עבודה קודמת עלילתיים של לפחות אחד מחברי צוות המגישים .לא
תיבחנה הצעות שצירפו סרטים תיעודיים.

נספח א'

טופס הגשה למועד "זרעים של שינוי"
2018

פרטים כללי:
שם היזם-מגיש הבקשה_________________________________________________ :
מס' ת.ז  /ח.פ _______________________
כתובת מלאה למשלוח דואר_______________________________________________ :
מס' טלפון ______________ :פקס ________________ :נייד__________________ :
דואר אלקטרוני_______________________________________________________ :
שם הפרויקט_______________________________ :
שלב בפיתוח _____________________ :אורך משוער___________ :
הסרט המצורף לבקשה שיצר הבמאי בעבר:
שם הסרט_____________________________________:.
בית הספר לקולנוע בו למד  /לומד היוצר ____________________ :
אורכו בדקות___________________________________:
האם התסריט  /הסינופסיס קיבל כבר מענק פיתוח? ___________
אם כן ,על ידי____________________ :
גובה התמיכה שנתקבלה _____________

***************************************************************************************
אני ,הח"מ,מצהיר/ה בזאת כי כל הזכויות הקשורות לפרויקט ___________________
המצורף למסמך זה שייכות לי וכי קראתי את הנהלים והכללים אשר פורסמו בדבר המיזם וכן כי
כל הפרטים שמסרתי במסמך זה ובנספחים המצורפים אליו נכונים .במידה ואבחר הנני מתחייב
להשתתף בסדנה ולעמוד בלוחות הזמנים לכתיבת התסריט

שם ומשפחה _____________________ חתימה ______________ תאריך___________

