דוקו-קומי
שידורי רשת-ערוץ  ,13הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה ע"ר ופסטיבל דוקאביב
מזמינים חברות הפקה ומפיקים/ות להגיש הצעות להפקת סרט תעודה בן  74דקות לפחות שיוקרן
במסגרת פסטיבל דוקאביב  2019וישודר ברשת.
אנחנו מחפשים קומדיה דוקומנטרית איכותית שתצליח להשתלב בלוח השידורים בשעות הפריים טיים
של רשת!
שלבי המסלול:
1
2
3
4

בשלב ראשון המציעים שיעמדו בדרישות הסף לעיל ,יעברו סינון לקטורה שייערך על-ידי נציגי השותפים
למועד.
המועמדים הסופיים יוזמנו לפרזנטציה בפני נציגי השותפים ,שבסיומה יבחר פרויקט אחד.
השותפים ייבחנו את ההצעה ויחליטו אם היא מוכנה להפקה ואם היוצרים יכולים לעמוד בלוח הזמנים.
ייקבעו שלבים בהם יעודכנו השותפים לגבי התקדמות הפרויקט והקרנות ראף-קאט משותפות.

יובהר כי הפרויקט הנבחר מחויב להשלים את הפקת הסרט בתקציבים הנזכרים ועד לפסטיבל דוקאביב 2019
תמיכת רשת  ₪ 300,000 :תמיכת הקרן ₪ 200,000 :

את ההצעות ניתן להגיש עד לתאריך1.4.2018 :
המגישים נדרשים לעמוד בתנאי הסף הבאים:


על המפיק/ה להיות מפיק/ה פעיל עם ניסיון מקצועי מוכח בהפקה של סרט תיעודי או עלילתי באורך של 74
דקות לפחות (שאינו סרט גמר) אשר הופק בתמיכת גוף משדר/קרן קולנוע ואשר הוקרן בבתי קולנוע ו/או
שודר בטלוויזיה ו/או זכה לחשיפה בפסטיבלים בארץ ובעולם.



על הבמאי/ת להיות בעל/ת ניסיון בימוי או הפקה של סרט תיעודי או עלילתי באורך של  50דקות לפחות או
בעל/ת ניסיון בימוי של סרט גמר במסגרת לימודי קולנוע.

דרישות הגשה:
א .חומר כתוב אנא צרפו את כל המסמכים בקובץ אחד ,לפי הסדר הבא):
 סינופסיס (עד עמוד)
 הצהרת כוונות של יוצר/י הסרט (כחצי עמוד)
 הצעת תסריט (עד  3עמודים הכוללים התייחסות למבנה הסרט ,דמויות מרכזיות ,תמה ,נקודת מבט וסגנון
ויזואלי)
 לוח זמנים מתוכנן
 ביוגרפיה מקצועית של במאי הסרט ומפיק הסרט (עד עמוד לכל יוצר)
**בטופס ההגשה המקוון יש לכתוב תקציר לסרט עד  50מילה.

ב .תקציב:
קובץ אקסל אחד כולל מקורות מימון קיימים ומתוכננים.
ג .חומר מצולם אופציונאלי:
חומר מצולם –  5-10דקות (טריילר  /סצינות נבחרות  /הצגת הגיבור/ים).
אין בהזמנה זו בכדי לחייב את המזמינים לקבל הצעה כלשהי ,או להזמין הצעה כלשהי כולה או חלקה ,והמזמינים
שומרים לעצמם את הזכות לסרב לכל הצעת הפקה שתוגש ואף לא לקבל כל הצעה ,בכל שלב שהוא .יובהר כי
למציע לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמינים ו/או מי מטעמם בשל כך.

