Docummunity
הזמנה ליוצרים  -להשתתפות במיזם קולנוע חברתי ,לפיתוח והפקת סרטים
 Docummunityהוא מיזם קולנוע חברתי שמטרתו לשלב יוצרי קולנוע בעבודה קהילתית וחברתית,
באמצעות קולנוע ווידאותרפיה בקבוצות מהדרום.
המיזם הוא שיתוף פעולה של קרן קולנוע מדרום (ביוזמת הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה ע”ר ומרכז
תרבות מצפה רמון) מפעל הפיס ,מועצה מקומית מצפה רמון ,עיריית רהט ,המועצה האזורית נווה מדבר
ומנהלת ויוצרת המיזם שרית חיימיאן ,מפתחת מודל  Videosenseלעבודה עם קולנוע ווידאותרפיה ככלי
להובלת שינוי אישי וחברתי .מטרת המיזם היא לסייע ליוצרים בתקופה המאתגרת הזו לפתח אפיק יצירה
ותעסוקה חדש ,תוך קידום שינוי חברתי ותרומה לקהילה ולחברה.
היוצרים והיוצרות יעברו הכשרה מקצועית להנחיית קבוצות ועבודה עם וידאותרפיה וקולנוע במסגרת
קהילתית ,ובמקביל ינחו תהליך קבוצתי (שימשך כ 10-שבועות) בקבוצות במצפה רמון ,רהט ויישובי וכפרי
נווה מדבר ,שבסופו ייווצר סרט דוקומנטרי עם הקבוצה ,שיעלה לרשתות החברתיות ,ואף יוקרן במרכזים
הקהילתיים ,בסינמטקים הדרומיים ובהקרנות ברחבי הארץ.
הנושאים שבהם יעסקו הסרטים יתמקדו בהקשרים של צדק חברתי תוך כדי מתן נראות לאוכלוסיות
מוחלשות ,באופן שיביא לידי ביטוי סיפורים שאינם מקבלים מספיק נראות תקשורתית בימינו.
היוצרים יעבדו תחת הדרכתה הצמודה של שרית חיימיאן ,היוצרת והמנהלת האמנותית של המיזם .שרית
היא במאית ויוצרת דוקומנטרית ותיקה ,מתמחה בתחום הוידאותרפיה ובהנחיית תהליכים חברתיים
וקהילתיים עם צילום ,מקימת וראש התכנית לשעבר לוידאותרפיה באוניברסיטה הפתוחה ,מפתחת
מודל ® VideoSenseלעבודה עם וידאו ככלי המחולל שינוי בתהליכים חברתיים ,קהילתיים ,חינוכיים
וטיפוליים.
אנו מזמינים יוצרים דוקומנטריים שמתגוררים בדרום (הפרויקט לא מיועד לסטודנטים) להשתתף במיזם
ולקבל מלגת לימוד לקורס ההכשרה ולצבור במקביל ניסיון בעבודת שטח קהילתית וחברתית ,שתהווה
כרטיס ביקור להשתלבות בעבודה בתחום לאחר מכן .היוצרים יקבלו מענק עבור הנחיית הקבוצה ומימון
מלא להוצאות הפקת הסרט.
* מחפשות גם יוצרים ויוצרות דוברי ודוברות ערבית.
תנאי קבלה:
 יוצרים המתגוררים באזור הנגב ורשומים בתעודת זהות כתושבי הנגב (לפי הגדרתו ,רשימת
רשויות בנגב – להורדה)
 רזומה והצגת עבודות קודמות – לפחות סרט דוקומנטרי אחד ששודר והוקרן
 ניסיון בעריכת וידאו ויכולת לערוך בבית
 ניסיון בהנחיה של פעילות חברתית/חינוכית
יש להגיש הצהרת כוונות עם התייחסות לתכנים הבאים (עד עמוד):
 למה חשוב לי להשתתף במיזם
 עם איזו אוכלוסייה היה מעניין אותי לעבוד
 איזה תכנים חברתיים חשוב לי לקדם באופן אישי
 ביוגרפיה מקצועית (במסמך נפרד)
מחויבות היוצרים:
 השתתפות בקורס ההכשרה בוידאותרפיה (שמונה מפגשי ההדרכה – מפגש אחד פרונטלי ושבעה
מפגשי זום)
 הנחיה בשטח של תהליך קבוצתי ( 10מפגשים ,מפגש של שעתיים פעם בשבוע בקבוצות ברחבי
הדרום)
 יצירת סרט עם הקבוצה  -צילומים ועריכות
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