מסלול כרטיס ביקור מורחב
הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה גאה להכריז על פתיחת המועד החדש של מסלול כרטיס ביקור
– לפיתוח והפקת סרטי ביכורים
זוהי השנה התשיעית בה יופעל המסלול ,במסגרתו פותחו עשרות פרויקטים ,והופקו עד היום יותר
מ 03-סרטי ביכורים זוכי פרסים:
פתלתל * מול התוהו שבה * הום מובי * להיות כמו אבי * תלויים באוויר * אובססיה התעלומה
במכולה הירוקה * הטוקבקיסטים * החיפושית * ורבים אחרים...
שימו לב :השנה יכולים להגיש הצעות גם יוצרים שכבר ביימו בעבר סרט תיעודי אחד באורך 05
דק' ומעלה ,ומעוניינים לפתח את סרטם השני
למי שזהו סרטו הארוך הראשון:


שלב א'
ייבחרו עד  6פרויקטים .היוצרים יקבלו ייעוץ והנחיה להמשך התחקיר ,פיתוח התסריט ותחילת
הצילומים .הפרויקטים הנבחרים יקבלו מענק פיתוח ראשוני של עד .₪ 5,333



שלב ב'
כעבור חודשיים יידרשו היוצרים להגיש סינופסיס מעודכן של הפרויקט ,סיכום תחקיר וחומר
מצולם וערוך .ייבחרו עד  0פרויקטים להמשך תהליך הפיתוח .היוצרים הנבחרים יקבלו מענק
פיתוח נוסף בסך של עד ₪ 03,333
שימו לב :בשלב זה נדרש צירוף מפיק לפרויקט.



שלב ג'
כעבור ארבעה חודשים יידרשו היוצרים להגיש תיק הפקה מלא.

למי שזהו סרטו הארוך השני:
נדרש לצרף מפיק כבר בשלב ההגשה.


שלב א'
ייבחרו עד  4פרויקטים .היוצרים יקבלו ייעוץ ויקיימו תהליך של מחשבה ודיאלוג עם צוות
המנטורים לצורך המשך התחקיר ,פיתוח התסריט ותחילת הצילומים .הפרויקטים הנבחרים
יקבלו מענק פיתוח של עד .₪ 03,333



שלב ב'
כעבור חודשיים יידרשו היוצרים להגיש סינופסיס מעודכן של הפרויקט ,סיכום תחקיר וחומר
מצולם וערוך ,ולקיים פגישות הערכה וייעוץ עם צוות המנטורים לגבי המשך התקדמות תהליך
הפיתוח .ייבחרו עד  2פרויקטים להמשך תהליך הפיתוח .היוצרים הנבחרים יקבלו מענק פיתוח
נוסף של עד .₪ 03,333



שלב ג'
כעבור ארבעה חודשים יידרשו היוצרים להגיש תיק הפקה מלא.

*מתוך הפרויקטים בשני המסלולים ייבחרו עד שני פרויקטים שיזכו במענק הפקה שישלים את
סכום הפיתוח שקיבלו במסגרת המסלול ל₪ 055,555 -

דרישות הגשה:


סינופסיס (עד  033מילה)



תקציר ביוגרפיה מקצועית של היוצר/ת (עמוד אחד כ"א)



חומר מצולם באורך של  0עד  5דקות (לינק לצפייה ישירה  YouTubeאו  Vimeoהחומרים
צריכים להיות זמינים און-ליין במשך ארבעה חודשים לפחות) .ניתן לצרף כל חומר ויזואלי
שיכול להעיד על אופי הפרויקט המתוכנן ,כולל חומרים מהאינטרנט או תמונות סטילס.



לינק לעבודה קודמת

ניתן להגיש הצעה מקוונת ,עד לתאריך 50.0.0551
באתר הקרן

למידע נוסףinfo@nfct.org.il :

בהצלחה!

