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 תקנון:

 

ל תדמור פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה גאה להציג את המזקקה לתסריט חיפה, יוזמה ש

ט פרויק -קרן רבינוביץ  אנטרטיינמנט ישראל בשותפות פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה ובשיתוף

 ור קונטנט.קולנוע, קשת אינטרנשיונל ואנדו

 

פיתוח לעלילתיים באורך מלא ולסרטים המזקקה לתסריט חיפה היא מעבדה לפיתוח תסריטים 

Paper Formats אומי לסדרות טלוויזיה בשפה האנגלית, המיועדים לקהל רחב בשוק הבינל

 רחבת באופקים והדרכה בינלאומית להשבחת יצירתם.הלאפשר ליוצרים זמן איכות, מטרתה ו

 

י יוענקו מענק ם, להיהולטלוויזלקולנוע  פרויקטיםעד שמונה  יכללוהראשון של המזקקה  במחזור

כן מנטורים לליווי תהליך הכתיבה ו. בנוסף, לכל פרוייקט יצוותו ש״ח לפרויקט 50,000פיתוח בסך 

 תחנות עבודה קבוצתיות לאורך שנת המזקקה. יתקיימו 

 

 :זמנים ותלוח

 

  02.09.18דד ליין להגשה:  –ונים של פיתוח קול קורא לפרויקטים בשלבים ש .1

 

בפסטיבל  שלב הפרזנטציותליבחרו  פרויקטיםשיוגשו, מספר מצומצם של  הפרויקטיםמתוך  .2

 הסרטים הבינלאומי חיפה.

 

 מזקקה לתסריט חיפה.למחזור הראשון של ה פרויקטיםעד שמונה מתוך קבוצה זו יבחרו  .3

 

 .2018 , ספטמברבפסטיבל הסרטים חיפה הראשון תימסר המחזור נבחרתהודעה על  .4

 

 אשר יעבדו על הפרויקטים יחד עם היוצרים. מנטוריםהמזקקה יצוותו  לחברי .5

 

 .2019 בחורףבחיפה של המזקקה תתקיים  קבוצתית תחנת עבודה ראשונה .6

 

של קשת בירושלים  INTVבמושב סגור בכנס  מיועדת להיערךשל המזקקה תחנת עבודה שניה  .7

 .2019בחודש מרץ 

 

יחשפו ובו  2019, ספטמבר בפסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה םיתתקי תחנת עבודה שלישית .8

 לשוק הבינ"ל. הפרויקטים

 

חברי בין מענקי המזקקה יועברו על פי תחנות העבודה ובשלבים כמפורט בהסכם שייחתם  .9

 לבין שותפי המזקקה. נבחרת המזקקה
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 חיפה בפסטיבל הסרטים ישראליתוקרנו בבכורה ת הטלוויזיה של המזקקה יווסדרהקולנוע סרטי  .10

 על פי תאום משותף עם פסטיבלים בעולם.

 

. חברי נבחרת המזקקה יחתמו על הסכם בתום לב כנהוג בתעשייה,  עם שותפי המזקקה 11

במסגרתו יתחייבו לתת לשותפי המזקקה אופציה ראשונה להפקת הפרויקט והפצה וזאת לתקופה 

(. חברי נבחרת המזקקה אשר זכו 2022פטמבר שנים ממועד חשיפת הפרויקט, )כלומר עד ס 3של 

פרויקט קולנוע, יתחייבו כי האופציה הנ״ל תינתן לשותפי המזקקה  -למענק מטעם קרן רבינוביץ 

 כמשקיעים ולא כמפיקים בלעדיים.

 

ש״ח כל אחד  50,000הסרטים הישראלים העלילתיים באורך מלא שיזכו לתמיכת פיתוח בסך  .11

ולנוע, יקבלו ליווי מקצועי ועריכת תסריט מטעם הקרן, תמיכת הקרן פרויקט ק -מקרן רבינוביץ 

מותנית בקבלת כספי התמיכה המיועדים לפרויקט זה ממשרד התרבות והספורט, ובחתימת 

 תנאי התמיכה בין הקרן לבין הזוכה.הסכם המכיל את מלוא 

 

 היא שנת השקת הפרויקט, ויתכנו שינויים על פי צורך. 2018שנת  .12

 

 הגשה: 

 לפרויקטים לקולנוע:

 . הגשה לתסריטאים בעלי יכולת כתיבה בשפה האנגלית, עם או בלי מפיק מיועד •

טופס רישום ופרטי פרוייקט, משפט מפתח, סינופסיס קצר, הצהרת כוונות, תקציר יש להגיש  •

עמודים, קורות חיים, שותפים ותמיכות ציבוריות אם יש, הצהרה על זכויות  3מורחב של עד 

 לתקנון.והסכמה 

 

 :לפרויקטים לטלוויזיה

 ההגשה לתסריטאים בלבד •

עמודים שכולל  3-5של הכולל: מסמך  Paper Formatטופס רישום ופרטי פרויקט,  •

את קונספט הסדרה, דף דמויות, קו עלילה כללי, תמצית הקונספט, היתכנות 

ההתכוונות  ,(אין צורך בפרק או בטריטמנט)עלילתית לעונות נוספות של הסדרה. 

לפורמט אוניברסלי עם פוטנציאל לעיבוד מקומי בכמה שיותר טריטוריות בעולם, 

 הצהרה על זכויות והסכמה לתקנון.

 

 כאחד ולגברים לנשים המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה** 
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 מי אנחנו:

 
 פסטיבל הסרטים חיפה

פסטיבלי  50" –פסטיבל הקולנוע הוותיק, הגדול והחשוב בישראל, אשר נבחר ע"י המגזין היוקרתי "וראייטי" לאחד מ 

פנינה בלייר, נבחרה לאחרונה  –הסרטים שאסור להחמיץ". המנהלת האמנותית של פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה 

על התרבות הישראלית. 'אירועי התעשייה' והכנסים האנשים המשפיעים ביותר  100ע"י עיתון "הארץ" לאחת מבין 

הבינ"ל במסגרת הפסטיבל בהובלת רות לב ארי, יוצרת ומפיקה, מהוויים נדבך מרכזי בפסטיבל ומקום מפגש בין יוצרים, 

 מפיקים ובכירים ישראלים בתחומי הקולנוע והטלוויזיה מהארץ ומהעולם. 

 

 תדמור אנטרטיינמנט

, הוקמה בישראל בבעלותו של איש העסקים גדעון תדמור, מבכירי תעשיית הנפט והגז חברת תדמור אנטרטיינמנט

 ופועלת בניו יורק ובלוס אנג׳לס והינה חברת יזמות, מימון, פיתוח תוכן והפקות, המבצעת פרויקטים  2012בשנת 

. הזרוע הישראלית לשוק הקולנוע והטלוויזיה האמריקאים ונחשבת לאחת מחברת ההפקה החדשניות בתחוםהמיועדים 

בניהולו של גלעד אמיליו שנקר מתכננת לשמש כחברת פיתוח בינ״ל לפרויקטים המיועדים לשוק הקולנוע, הטלוויזיה 

 ין היוצרים הישראלים לשוק הבינ"ל המבעבע.והאינטרנט ולהפוך גשר ב

 

Keshet International 

חברות ההפצה  10הזרות הגדולות לשוק האמריקאי, ובין  ספקיות התוכן הבינלאומיות  5-קשת אינטרנשיונל היא אחת מ

 .לטלוויזיה הגדולות בעולם

 ,Keshet Digital Studios-לקשת אינטרנשיונל חברות בת בבריטניה, ארה"ב, אסיה וגרמניה, לצד אחזקתה ב

Keshet films. .יקו, דרך בשנה החולפת עשרות פורמטים של הקבוצה שודרו ברחבי העולם; מארה"ב, קנדה, מקס

בין ההישגים הגדולים של קשת אינטרנשיונל לאחרונה: עונה השנייה לגרסה הבריטית ל"פלפלים  .אנגליה, הודו וסין

; מכירת "כפולים" Channel 4של  VOD-, מכירת הסדרה "להיות איתה" לאמזון העולמית ולשירות הBBC1-צהובים" ב

 .HBO-ו CBS, NBC, ABC להולו לסטרימינג בארה"ב; פיתוח והפקת סדרות עבור

 

Endeavor Content 

Endeavor Content  וסרטי קולנוע.  םדוקומנטריי, סרטים הטלוויזימתמחה במימון, מכירות, פיתוח ויעוץ לסדרות

 מטרתה העיקרית היא העצמת יוצרים על ידי מתן חופש יצירתי ככל האפשר במסעם במרחבי עולמות המדיה. 

Endeavor Content  היא חטיבה בחברתEndeavor  לשעבר(WME | IMG  אחת מהחברות הגדולות, המשפיעות )

 מדינות. 30-והחשובות בעולם בתחומי המדיה, בידור, אופנה וספורט והיא פעילה בלמעלה מ

 

 קולנוע פרויקט –קרן רבינוביץ לאמנויות 

, במסגרת קרן 1988החל לפעול בשנת  הפרויקטאביב. -קולנוע" הוא מיזם של קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות תל פרויקט"

רבינוביץ ובניהולה. הקרן תומכת בהפקת, השלמת ופיתוח סרטים ישראליים עלילתיים באורך מלא, סרטי תעודה 

התורמים לקידום  ובפרויקטיםמים מיוחדים ישראלים וסרטי גמר של סטודנטים לקולנוע. כמו כן, תומכת הקרן במיז

תרבות, ה מנהל –קולנוע פועל בתמיכת משרד התרבות והספורט  פרויקטהקולנוע הישראלים באופן מערכתי, ולפיתוחו. 

 .והמועצה הישראלית לקולנוע


