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 שמיטה

 

יםיםקצרקצר  יםיםעלילתיעלילתיהפקת סרטים הפקת סרטים ללמיזם מיזם    
 

 

 קרן אבי חי , קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ביוזמת

 ומשרד התרבות בית אבי חי 

 ובשיתוף פורום היוצרים בצפון
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ּה ִתְשְמֶטנָּה ְוַהְשִביִעת ם ,ַעֶמָך ֶאְביֹנֵי ְוָאְכלּו ,ּונְַטְשתָּ ֶדה תַחיַַּ תֹאַכל ְויְִתרָּ  .ְלזֵיֶתָך ,ְלַכְרְמָך ַתֲעֶשה-ֵכן ;ַהשָּ

 ג"כ ,שמות
לקחת הפסקה של שנה, לעשות שינוי, לנשום אויר ולשמוט את החובות וההתחייבויות 
והאחריויות... לקחת תקופה של מנוחה, של ריענון והתחדשות, העשרה והעצמה... לתת 

חדש, לצמצם פערים ולחולל מקום לעצמך, ל"אחר", לסביבה, לאפשר לחלש להתחיל מ
 התרבותי והחברתי. האישי, הציבורי שינוי במרחב החיים 

 אלו הם רק חלק מהערכים הנלווים לרעיון ה"שמיטה".
 

המאפשרות מנוחה של  מצוות השמיטהאת לאורך כל הדורות קיימו בכל שבע שנים 
בות לקראת שנת השמיטה הקרובה, יזמו משרד התרהאדמה ופנאי לעיסוק רוחני. 

והספורט, קרן גשר לקולנוע רב תרבותי, קרן אבי חי, בית אבי חי וגשר ובשיתוף פורום 
 "שמיטההיוצרים בצפון,  מיזם להפקת סרטים קצרים, השואבים השראה מהמושג "

 .והתאמתו למציאות המודרניתו"שדה" 
 

 לרשותכם קובץ חומרי רקע בנושא:
http://musaf.bac.org.il/project/shvmtym 

 
 

 קט פרוימטרות ה

 

ביטוי ויזואלי  מתןתוך  ישראלית-עידוד יוצרי קולנוע לעסוק בתרבות היהודית .1

 לפרשנויות השונות לנושא השמיטה.

 נר זה.סרטים בז'אליוצרי קולנוע בפיתוח והפקת קידום סוגת הסרט הקצר וסיוע  .2

אשר יציגו מארג של יצירה  ,נושא המשותףתחת הרטים קצרים הפקת מקבץ ס .3

 השמיטה, מזוויות שונות.קולנועית בנושא 

 בצפון הארץת הקולנוע קידום תעשיי .4

 
 

 שלבים: 3 כולל" שמיטה" מיזם

 

  םהשקת הפרויקט ובחירת היוצרים המשתתפי .1

 5 -כל ידה שימונו עלקטורים הושל המיזם במסגרת זו ייבחרו ע"י הוועדה המקצועית 

עלילתי לסרט להפקת   ₪ 08,888  -כ שלולקבל מענק מיזם באשר יזכו להשתתף  יוצרים

 דקות. 5קצר באורך של 

 

 

http://musaf.bac.org.il/project/shvmtym
http://musaf.bac.org.il/project/shvmtym
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  המיזםפיתוח התסריטים במסגרת  .2

 

נקודות המבט ומקורות ההשראה  להרחבת ףמשות לימוד מפגש םיתקיי המיזםמסגרת ב

כלול מפגשים, הרצאות יו 14...4-5תקיים ביום חמישי ושישי ה  המפגש י .היצירל

 וסדנאות העשרה סביב נושא השמיטה והסרט הקצר. 

 

  הסרטים תהפק .3

מקצועי פרטני לאורך כל שלב הפקת הסרט ליווי היוצרים יקבלו  תום תהליך הפיתוח,עם 

 דק'(. 5הקצר )עד 

 לוח זמנים
 

 6.8.14 הצעהמועד הגשת 
 15.8.14 במענק הפקהבחירת זוכים 

 4-5/5.9.14 בבית אבי חי ה בנושא שמיטה העשר סדנת
 23.10.14 הגשת תסריטים גמורים

 1.2.15 סרטים מוכנים להקרנה ושידורהגשת 
 
 

 כללים ונהלים
 

וכן  השלהאינטרנט  אתרבאמצעות  בציבורתפרסם  קרן גשר לקולנוע רב תרבותי .1

אגודים המקצועיים ורשימות התפוצה של הרכזי בתי הספר  באמצעות

 .המיזםאת דבר קיום   עייםהמקצו

 קצרלסרט עלילתי סינופסיס מורחב יתקבלו הצעות כתובות הכוללות  מיזםל .2

בקריטריונים לחלוקת תמיכות של משרד התרבות העומד , סביב נושא השמיטה

 .והספורט

מתקציב ההוצאות להפקת הסרט  58% שלפחות להתחייבעל היוצרים הפונים  .3

 יושקעו בצפון הארץ. 

כך שבמידה וייבחרו  המפורט מעלהם הפונים להתחייב לעמוד בלו"ז על היוצרי .4

 .1.2.15הצעותיהם יוכלו לעמוד בהפקת הסרט והגשתו עד ל 
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ירושלים. את ההגשות  18הצעות  תתקבלנה במשרדי קרן גשר ברח' דוד המלך  .5

 12:88 בשעה 6.0.14לתאריך ניתן להגיש עד 

 המלצותיהם להנהלת המיזם שיגישו אתבקשות אלה יבחנו  ע"י  הלקטורים 

  .תינתן עדיפות ליוצרים המתגוררים בצפון

כפי שיפורטו בהסכם שייחתם לעמוד באבני הדרך יתחייבו  מיזםהמשתתפים ב .6

 .בין היזם לקרן

על בסיס התסריט  סרט קצרמענק הפקה להפקת יקבלו  מיזםמשתתפי ה .7

על חוזה הפקה מפורט  לחתוםיתבקשו  יםרהיוצ  דק'. 5של עד באורך שפיתחו 

, בין מגיש הבקשה בעלי הזכויות בהפקת ובפיתוח התסריט והסרט לבין קרן גשר

 ושיקוליהן. והגופים השותפים לפי החלטת הקרנות

בית נטרנט של יהאבאתר יוקרנו  מיזםהבמסגרת הסרטים הקצרים אשר יופקו  .0

פברואר ל 4 ב ובתערוכה שתועלה בבית אבי חי ובאתרים השותפים לה,אבי חי 

2815. 

קרן אבי חי, , בעלי זיקה או עניין ישיר או עקיף לקרן גשר לקולנוע רב תרבותי ..

ובכלל זה חברי הנהלה, לקטורים, וחברי הוועדה המקצועית לא  בית אבי חי ו

 יוכלו להגיש הצעות.

 התקציב אישורתקציב העומד לרשות המיזם מותנה בכי ה המצהיר קרן גשר .18

 המיזםתקציב את את הזכות לשנות  הלעצמ הקרן תשומראי לכך . 2814לשנת 

  .מחמת העדר תקציב ואו לבטל הדעתעל פי שיקול 

 

 נוהל הגשת בקשות:

, במאים ותסריטאים שהם תושבי ישראל עצמאיים כאים להגיש בקשות יוצריםז .1

המתגוררים בה דרך קבע, הרשומים ופועלים דרך קבע בישראל והעומדים בכללים 

וכללי  ...1 -פקת סרט ישראלי עפ"י חוק הקולנוע תשנ"טאשר נקבעו לצורך ה

לכללים(  2)לרבות סעיף  2881-הקולנוע )הכרה בסרט כסרט ישראלי( התשס"א

 ובכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.

 .מיועד לסטודנטים ואינהמיזם  .2

ותקים המאוגדים כל אחד בנפרד ע 5 -גשר בבקשה  תוגש בדואר למשרדי קרן  כל .3

 מסודרת וברורה . בצורה
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 כללי:

 יוצרים שהגישו הצעות לא יוכלו לקבל חזרה את ההצעות. .1

הוועדה המקצועית שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור בהצעה כלשהי מקרב  .2

ההצעות שהוגשו, אם לא תמצא את ההצעה ראויה ע"פ כללים ונהלים אלה או ע"פ 

 .שיקול דעתה

 

 ורך הגשת הבקשהלהלן מובאים פרטי המסמכים הנדרשים לצ

 

 )נספח א'(   גיש שכל הפרטים בו מלאים וברוריםטופס בקשה חתום ע"י המ .1

 להפיקאודות הפרויקט אותו הם מעוניינים מילים  188תקציר עד  .2

 תוח והפקהיבאורך של עמוד או רעיון מגובש לפסינופסיס מורחב  .3

 עמוד אחד -הצהרת כוונות .4

  ניסיון מקצועי של היוצרים  .5

 

 שת העותקים המודפסים יש להעביר את כל חומרי ההגשה בקבציםבנוסף להג

 surid@zahav.net.il  ,oritc@gesher.co.ilבפורמט וורד לכתובות הדוא"ל: 

 

keren@gesher.co.il ,2008226-20 ופרטים נוספים: לשאלות 

mailto:keren@gesher.co.il
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 נספח א'

 טופס בקשת השתתפות בחממת  "שמיטה"

  
 

 
 הבקשה ______________________________________ /תשם מגיש

 ____________________________כתובת:___________________

 _____________________נייד:___ ________________מס' טלפון:  

 ____________________________דואר אלקטרוני: _____________

 

 ________________________________שם הפרויקט: __________

 _______ _______האם התסריט קיבל כבר מענק פיתוח? ___________

 _______________________________________:_____אם כן ע"י  

 

............................................................................................................................ 

 

מצהיר/ה בזאת כי כל הזכויות הקשורות לפרויקט זה שייכות ל: אני, הח"מ, 

 קראתי בעיון את הנהלים והכללים ותנאי המיזם,וכי  _________________________

 כל הפרטים שמסרתי במסמך זה ובנספחים המצורפים אליו נכונים.

 

 

 _____________ ךתארי____________  חתימה_______ _________שם ומשפחה 

 

............................................................................................................................ 

 

 

 

 

  :ל באמצעות המייל WORDלשלוח בפורמט נלווים, יש המסמכים האת הטופס המלא והחתום בצירוף 

surid@zahav.net.il , oritc@gesher.co.il 

  "שמיטה מיזםירושלים, עבור " 18למשרדי קרן גשר ברח' דוד המלך  עותקים 5ב להגיש ו

 12:88בשעה  6.0.14עד לתאריך 

 
 

 


