
 
  

        
 

 

 סרטי תעודה קצרים לקול קורא 
 מוזיאון תל אביב לאמנותהקמתו של שנה ל 90לרגל חגיגות 

 

 הצעות יוצרי קולנוע להגיש  מזמינים הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה ע"ר ומוזיאון תל אביב לאמנות

 לאמנות אביבמוזיאון תל במרקם התרבותי של דקות, העוסקים  20–15 באורךסרטי תעודה קצרים ל

 

 

שנה של אמנות, מסורת ומודרניזם הדרים בכפיפה אחת. הסודות הטמונים בין כותלי המוסד  90מוזיאון תל אביב לאמנות חוגג 

הוותיק מגלים סיפורים מרתקים, לעיתים מפתיעים. סיפורן של יצירות התרבות שהוצגו במהלך שנות קיומו, שלובות בקורות 

מנדטורית ומדינת ישראל המודרנית. המוזיאון מעודד אנשי קולנוע ליצור סרטי תעודה קצרים יפו, ארץ ישראל ה-העיר תל אביב

שיבחנו מנקודות מבט מקוריות ומגוונות את פעילות המוזיאון לאורך כל שנות קיומו. מי היו היוצרים, האוצרים ואנשי הרוח 

ריה המורכבת של המוסד האמנותי הוותיק באירועים שעיצבו את המקום? איך התגלגלו היצירות אל פתחו, ואיך כרוכה ההיסטו

 ושל המדינה? ומה עוד ניתן לגלות על אחד מעמודי התווך התרבותיים של ישראל? יפו –אביבמכוננים של העיר תל 

המוזיאון פותח את שעריו ומזמין יוצרים לנבור בארכיונים, בתיקי האמן ובתיקי היצירות, במסמכים ההיסטוריים ובמחסנים. 

מוזיאון יעמיד לרשות היוצרים הנבחרים את אוספיו, אלפי מסמכים, התכתבויות, צילומים והקלטות, זאת לצד צוות העובדים ה

 ולרובם שלל סיפורים מרתקים. -וותיקי המוזיאון אשר אוחזים בזיכרון הקולקטיבי של המוסד 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 הפקות ודנהחברת ההפקה של הפרויקט: שולה ההצעות שייבחרו יופקו על ידי 

 2022עד דצמבר  מוכניםלהיות על הסרטים 
 

 16/01/2022בקשות יוגשו דרך אתר הקרן עד תאריך: ה
museum-https://nfct.org.il/blog/TA 

 

  

 (שריג אלעד: צילום) 2011, לאמנות אביב תל מוזיאון, אבנר־בר לולה ש"ע הפסלים גן

 מקדים במוזיאון תל אביב לאמנות. , יתקיים מפגש16:30, בשעה 22/12/2022 יום ד',ב

במפגש יינתנו דגשים להגשה לקול הקורא, אפשרויות לפיתוח כיווני תוכן, וכן הכוונה למחלקות המוזיאון 

 שאליהן ניתן לפנות לצורך גיבוש רעיונות.

  m.comfilms@tamuseu  יש לאשר הגעה בדוא"ל:להשתתפות במפגש 

https://nfct.org.il/blog/TA-museum
mailto:films@tamuseum.com


 
  

        
 

 

 

 שנה למוזיאון תל אביב לאמנות" 90הלי הפרויקט "ונ

  דקות כל אחד. 20–15 סרטים בני 4–3הפרויקט יכלול  

  ומעלה. 18רשאים להגיש הצעות: במאים ויוצרים מתחומים שונים, תושבי ישראל בני 

  .פרסום מכרז זה אינו מהווה התחייבות של הקרן והמוזיאון להשקיע במי מהפרויקטים שיוגשו 

 

 לסרטהגשת הצעה להוראות 

  (מילים 50עד )בטופס ההגשה המקוון יש לכתוב תקציר. 

 חומר כתוב .א

  עמודים( 2)עד  1 מסמך

 הבא: הסדר, לפי מגישי ההצעה ם שלציון שמות ופרטי ללא [PDFאו  Wordקובץ אחד ]

 סינופסיס )עד עמוד( .1

 )עד עמוד(הצהרת כוונות  .2

 2 מסמך

  :תקציר ביוגרפיה מקצועית

 לא יועבר לבחינת הלקטורים(, במאי/ת, תסריטאי/ת ומפיק/ה )עד עמוד אחד כ"א

 חומרים מצולמים .ב

 קישור לחומרים ויזואליים התומכים בהצעה  :אופציונאלי .1

לצפייה  ניםוכו'( הזמי YouTube ,Vimeo) לצפיית אונליין יםקישור קישור לעבודה קודמת. :חובה .2

 לפחות ארבעה חודשים מרגע שליחת ההגשה. 

 

 

 

 www.nfct.org.ilהיכנסו לאתר הקרן פרטים נוספים לו הקרןהלי ולנ
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