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קול קורא:

"חממת נשים" לפיתוח קולנוע תיעודי ליוצרות יהודיות וערביות
בעקבות שנה ראשונה ומוצלחת של חממת הנשים ,הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה פותחת מועד חדש ומזמינה:
נשים יוצרות להגיש פרויקטים דוקומנטריים בשלב פיתוח ,לתכנית חממה ייחודית ,שמבוססת על מודל פרויקט
"גרינהאוס" הבינלאומי.
מטרת התכנית היא לתמוך בנשים מוכשרות ממגוון רקעים ,דתות ,עדות ותרבויות ,ולסייע להן לפתח סרטי תעודה
עוצמתיים ויצירתיים בנושאים חברתיים; ליצור דיאלוג רב תרבותי ולכונן קהילה בין יוצרות קולנוע תיעודי המחויבות
לשינוי חברתי; לקדם ערכים של הבנה הדדית ,כבוד ,שוויון ושלום ,באמצעות פיתוח סרטים המשפיעים על החברה
והנעשים מתוך נקודת מבט נשית רחבה.
התכנית מיועדת ליוצרות קולנוע שזהו סרטן הדוקומנטרי הארוך הראשון או השני (לא כולל סרטי גמר) ,שיש להן רקע
או ניסיון קולנועי קודם (לימודי קולנוע ,בין אם במסגרת אקדמאית או במסגרת קורסים והשתלמויות או ניסיון מקצועי
קולנועי/עיתונאי).
צוות הלקטורים המקצועי יבחר  12פרויקטים ,שיוצרותיהם ישתתפו בתכנית אינטנסיבית אך מתגמלת ,הכוללת שלושה
סמינרים בני  5ימים כל אחד ,במסגרתם יכוסו כל עלויות המשתתפות [לינה ,ארוחות ונסיעות] .לכל פרויקט תוצמד
מנטורית וצוות הפרויקט ילווה את היוצרות בפיתוח ההצעה הכתובה שהגישו ,לכדי יצירה מגובשת המוכנה להפקה
והכוללת טריילר איכותי ,תקציב ,סינופסיס ושאר פרטי "תיק הפקה" ברמה בינלאומית גבוהה.
צוות גרינהאוס והמנטוריות ימשיכו ללוות כל יוצרת גם בין הסמינרים ,במשימות פרטניות ובייעוץ.
בסמינר השלישי והאחרון של כל סבב פעילות ,תצגנה היוצרות המשתתפות את הפרויקטים באירוע פיצ'ינג ייחודי אליו
יוזמנו מנהלי ערוצים מתחנות טלוויזיה נבחרות.
הפעילות המקצועית תתבסס על המודל המצליח של תכנית "גרינהאוס" הבינלאומית של הקרן ,ותכלול כיתות אמן של
יוצרי תעודה מובילים ,כתיבת תסריט ,הכנת תקציב ,סדנת עריכה ויצירת טריילרים ,סדנת פיצ'ינג לקניינים ,שיווק ,גיוס
תקציבי הפקה ועוד.
נהלי הגשה:
ההגשה תתבצע באתר הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה  www.nfct.org.ilבעזרת טופס הגשה מקוון ,שאליו יש לצרף
את הפריטים הבאים ,כולם על אותו מסמך ,למעט התקציב והקישור לעבודה קודמת:
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סינופסיס (עד עמוד)  +תקציר עד  50מילים (להכנסה בטופס ההגשה המקוון)
הצהרת כוונות (עד עמוד)
תיאור דמויות (במידה ויש)
תקציב ראשוני
תקציר ביוגרפיה מקצועית
קישור ( )YOUTUBE, VIMEOלעבודה קודמת המשקפת יכולות ויזואליות (סרט קצר ,עבודת וידאו)
 2-1המלצות מאנשים בתחום הקולנוע/טלוויזיה/תקשורת
חומרים מצולמים של הפרויקט המוגש (במידה ויש)
 ידע בסיסי בשפה האנגלית יהווה יתרון להשתתפות בתוכנית.

מועד הגשה אחרון 15 :באפריל  2015בשעה 16:00
* לשאלות ,אנא צרו קשר בכתובתwomen@nfct.org.il :
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دعوة:
"حاضنة نساء" لتطوير سيامن واثئقيه ملبدعات هيودايت وعربيات
في اعقاب السنه االولى والناجحه لحاضنة نساء ,صندوق السينما والتلفزيون يعلن عن موعد جديد وتدعوكن:
نساء خمرجات ،لتقدمي مشاريع واثئقية يف مرحةل التطوير ،لربانمج حاضن خاص ،مبين عىل منوذج مرشوع "غرين هاوس" ادلويل.
هيدف الربانمج اىل دمع النساء املبدعات من عدة خلفيات ،دايانت ،طوائف وثقافات ،ويدمعهن يف تطوير افالم واثئقية قوية ومبدعة يف شؤون اجامتعية ،من اجل
خلق حوار متعدد الثقافات وخلق مجموعة من املبدعات يف السيامن الواثئقية امللزتمة ابلتغيري الاجامتعي ،من اجل دمع مبادئ التفامه املشرتك ،الاحرتام ،املساواة
والسالم ،من خالل تطوير افالم من وهجة نظر نسائية واسعة تؤثر عىل اجملمتع.
الربانمج خمصص خملرجات سيامن ،حبيث يكون هذا الفيمل الواثئقي الاول لهن (ال يشمل افالم اهناء التعلمي) ،صاحبات خلفية او جتربة سيامنئية سابقة (تعلمي سيامن ،مضن
اطار ااكدميي او دورات وتمكيليات(هش تلمويوت) او جتربة معلية سيامنئية\حصفية).
طامق التقيمي املهين س يختار  12مرشوع ،لتشرتك منتجاهتم يف برانمج مكثف ومرثي ،يشمل ثالثة ورشات ملدة  5اايم لك واحدة ،مضهنا ستمت تغطية لك تاكليف
املشرتاكت (مبيت ،وجبات وسفرايت) .سريافق لك مرشوع مرشد وطامق الربانمج سريافق املنتجات بتطوير الاقرتاح املكتوب واذلي مت تقدميه ،اىل ان يصبح منتوج
متشلك معد لالخراج واليت تشمل تريلري ذو جودة ،مزيانية ،سينوبسيس وتفاصيل اخرى من "ملف الانتاج" مبس توى دويل عايل.
املرشدات س يواكنب ويتابعن لك خمرجه بني الورشات ،مبهام خاصة واستشارة.
ب
يف الورشة الثالثة والاخري للك جوةل نشاطات ،س تعرض اخملرجات املشرتاكت مشاريعهن يف برانمج " يتشينغ" خاص س يدعى اليه ممولني ,مديرات ومدراء حمطات
تلفزيون.
النشاط املهين س يتبىن منوذج برانمج "غرين هاوس" ادلويل التابع للصندوق ،ويشمل صفوف فن خملرجات وخمرجني واثئقيني رائدين ،حصص يف كتابة القصة ،كتابة
السيناريو ،حتضري
مزيانية ،ورشة حترير وخلق تريلري ،فيتشينغ ملمولني ،تسويق ،جتنيد مزيانيات ،اخراج واملزيد..

كيفية التقدمي:
يمت التقدمي ابللغه العربيه فقط من خالل موقع الصندوق اجلديد للسيامن والتلفزيون  www.nfct.org.ilمن خالل منوذج تسجيل الكرتوين ،كام ويرفق ما ييل:
.1
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سينوبسيس -رسد القصه (حىت صفحة) +ملخص حىت  50لكمه (جيب ادخالها يف الاس امتره الانرتنيتيه يف املوقع)
اعالن نوااي (حىت صفحة)
وصف خشصيات (اذا وجد)
مزيانية اولية
تلخيص سرية ذاتية همنية
رابط ( )YOUTUBE, VIMEOلعمل سابق يعكس القدرات البرصية (فيمل قصري ,معل فيديو)
 2-1توصيات من اشخاص من جمال السيامن\التلفزيون\الاعالم
 مواد مصورة للمرشوع املقدم (اذا وجد)
معرفة اللغة الاجنلزيية مبس توى اسايس يشلك افضلية للمشاركة يف الربانمج

املوعد الهنايئ للتقدمي 15 :نيسان\ابريل  2015الساعة 16:00
* للتفاصيل ،ميكنك التواصل عىل عنوانwomen@nfct.org.il :

