
 

 

 תחום סרטי גמר 

  2019 קיץמועד 

 מידע כללי להגשת בקשות תמיכה

 

   כללי .1

מכל בתי הספר הגבוהים לקולנוע בסרטים משקיעה בתחום סרטי גמר  קרן גשר לקולנוע רב תרבותי

יוזמת הקרן תכניות עבודה וסדנאות מיוחדות, לצד סיוע בגיוס ומכל רחבי הארץ. בנוסף למענקי הפקה, 

 , מפגשים אישיים עם צוות הקרן ועוד.ות/מקצועיים ות/ויועצים ות/גוף שידור, ליווי של חונכים

על מנת לתת מענה בנקודות  ,מועד חורף ומועד קיץ -מועדי הגשה בשנה בתחום הקרן מפרסמת שני 

קה של סרטי הגמר ועל מנת לאפשר קבלת המענק בשלב רלוונטי תהליך הפיתוח וההפלזמן שונות 

 ית. /לסטודנט

את מגוון ההצעות המתקבלות. לאחר שקלול חוות הדעת של  בוחניםשונים  ות/לקטורים 3כל מועד ב

שהפרויקטים שלהם הומלצו, מוזמנים לפרזנטציה בפני הוועדה המורכבת  ות/, היוצריםות/הלקטורים

. הפרויקטים הזוכים וגובה ההשקעה נקבעים סופית באישור הקרן ות/ונציגי, ות/הלקטוריםמשלושת 

הקרן מלווה את תהליך הפיתוח וההפקה על שלביהם השונים באמצעות מתן משוב צוות הנהלת הקרן. 

 המותאמים לשלב בו נמצא הפרויקט.  ות/מקצועיים ות/רציף ובסיוע חונכים

 דנט/ית לקולנוע ובכל מגוון הז'אנרים. מועד ההגשה לסרטי גמר פתוח בפני כל סטו

 בין התכניות המיוחדות המופעלות בתחום סרטי גמר:

 מענק ברנשטיין

תרבותי, מקיימים זו השנה -הקרן לירושלים, בשיתוף פסטיבל הקולנוע ירושלים וקרן גשר לקולנוע רב

לירושלים והסינמטק. התשיעית תחרות למענק לזכרו של לורד אלכס ברנשטיין, ידיד ותיק של הקרן 

ת לפיתוח והפקת סרט גמר /הנבחר ית/המענק ניתן באדיבות בני משפחת ברנשטיין ומוענק לסטודנט

 תיעודי.

ש"ח להפקת סרטים  65,000במסגרת התחרות מוענקים בכל שנה שני מענקים בסך כולל של 

ים הזוכים מוקרנים הסרט ש"ח. 25,000ש"ח ומענק שני בסך  40,000מענק ראשון על סך  -תיעודיים

 בהקרנה חגיגית במהלך פסטיבל ירושלים הראשון לאחר זכייתם. 

 דוקוyesשת"פ עם  –תעודת גמר 

דוקו וקרן גשר לקולנוע רב תרבותי לשיתוף פעולה ראשון מסוגו בארץ,  yesחברו ערוץ  2011בשנת 

טיים טלוויזיוני. עשרות במסגרתו נבחרים סרטי גמר תיעודיים הזוכים במענקי הפקה ובשידור בפריים 

ות הסרטים זוכים /סרטים נתמכו עד היום במסגרת זו, זכו בפסטיבלים ושודרו בהצלחה בערוץ. יוצרי

 ות תסריט, בימוי ועריכה, מהמובילים בתחום היצירה התיעודית בישראל. /לליווי של חונכי

 ₪: 50,000של עד הסרטים הנבחרים יוכלו לזכות  על פי התקדמותם במענקי הפקה בסך כולל 

I. דקות יזכו למענק הפקה ראשוני שיעמוד  30-50סרטי גמר תיעודיים שאורכם  -מסלול הפקה

 ₪.  21,000על סך 



 

 

II. סרטים אשר זכו במענק ההפקה המשותף, ייבחנו למסלול זה לאחר צפייה  - מסלול פריים טיים

נק נוסף של עד בראפ קאט של הסרט. במידה והסרט ימצא ראוי לשידור, תיבחן אפשרות למע

9,000 .₪ 

III. סרטים אשר לאחר הצפייה בראפ קאט יימצאו בולטים באיכויותיהם  -מסלול מצוינות

 ₪. 20,000הקולנועיות, ובמידה ותקציבם מתאים, יזכו במענק נוסף של עד 

 

 סדנאות פיצ'ינג לסטודנטים

מאז החלו לפעול. קרן גשר מעורבת בסדנאות הפיצ'ינג המרכזיות לסטודנטים המתקיימות בכל שנה 

הקרן מעניקה את שלושת המענקים המרכזיים בכל אחד מאירועי הפיצינג המתקיימים בפסטיבל 

)לסרטים תיעודיים(, בפסטיבל דוקאביב )לסרטים תיעודיים(, ובפסטיבל חיפה )לסרטים  קולנוע דרום

 עלילתיים(. 

 מפגשים בבתי הספר לקולנוע 

תעשיית הקולנוע בישראל יכולה להיות חוויה לא פשוטה. היציאה מחממת בית הספר אל תוך סבך 

ה /ה למצוא את עצמו/כתיבת דיאלוגים ובניית פריימים, יכולבה /ה, שעד עכשיו עסק/צעיר ת/יוצר

מתקשה בהתמודדות מול קרנות הקולנוע, חברות הפקה, גופי שידור, פסטיבלים בין לאומיים ועוד. לכן 

, להגיע אליהם בתחומי בית הספר, ולהסביר מעט על ות/ודנטיםראינו צורך לקרב את התעשייה לסט

 התחום שהם עתידים לצאת אליו. 

דוקו, וזיו נוה, מנכ"לית קרן גשר, והם נעשים בתיאום  yesאת המפגשים מובילים גיא לביא, מנהל ערוץ 

 עם בתי הספר לקולנוע בכל הארץ. 

 

 הזכאים להגשת בקשות לקרן .2

 .בעישראל המתגוררים בה דרך ק ות/ות לקולנוע, תושבי/סטודנטיםלמענק רשאים להגיש 

 

 בחירת הסרטים הראויים לעידוד והשקעה .3

בסמכות הנהלת הקרן. הינם האישור הסופי להשקעת הקרן בהפקתו של סרט וקביעת היקף ההשקעה 

המנהל הקרן, בחוות הדעת של  בתהליך קבלת ההחלטות מסתייעת ההנהלה, בהמלצות מנהל

במסלול המשותף עם . בחירת הסרטים שיזכו במענק הפקה ידםשמונו על  האומנותי ושל הלקטורים

 ומנהליו. דוקו yesיעשו בשיתוף פעולה עם נציגי  דוקו, yesערוץ 

 בעת הדיון וקבלת ההחלטות תשקול הנהלת הקרן בין השאר את:

  לרבות השפה הקולנועית המקצועית של התסריטאיכותו 

  הסיפור וייחודומקוריות 

  קולנוע הישראליהסרט במסגרת החשיבות נושא 

 ליצירה לעולם התוכן בו עוסק הסרט ות/הקשר של השותפים 

  ואומנותית תקציבית  מבחינה הפרויקט היתכנות 



 

 

 

 נוהל עבודה .4

  על פי המבחנים החדשים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט

, חובת המוסד להעביר לבחינת 2019למוסדות ציבור בתחום הקולנוע, החל משנת 

הלקטורים תסריט בלא ציון שם המבקש )תסריטאי, במאי או מפיק(. לפיכך שמות 

ו במערכת. כמו כן היוצרים )במאי, מפיק ותסריטאי( לא יועברו ללקטורים ויישמר

חומרים מצולמים )כגון: עבודות קודמות, יצירה בתהליך עבודה וכו'(, יוגשו לקרן ללא 

פרטים מזהים מלבד שם היצירה. שימו לב שאין להכניס בכל מסמכי ההגשה, מלבד 

בטופס הבקשה, את שם המפיק/ במאי/ תסריטאי. הגשה אשר תכלול מסמכים עם 

 תיפסל. שם המפיק/ במאי / תסריטאי 

 הקרן נציגי בפני  ות שהצעותיהם יעלו שלב יוזמנו לפרזנטציה/הסטודנטים

 .ות/והלקטורים

 שיעלו לשלב הפרזנטציות יזומנו להציג את הצעתם בפני  התעודהות סרטי /יוצרי

. סטודנטים המבקשים שלא להיבחן במסגרת רצועת דוקו yesהנהלת הקרן והנהלת 

נו את הקרן עם תמיכה מגוף משדר אחר, יעדכו/או קיבלו  דוקו yesהשידור של 

 הזמנתם לפרזנטציה.

  ,)תמיכה הפרויקטים יומלצו להנהלה בתום שלב הצגת הפרויקטים )פרזנטציה

תימסר הודעה לכל מגישי ההצעות לקרן עם אישור ההנהלה ו הנבחרים להשקעה

 במועד זה.

  וכפוף תלוי  ,בהפקתןלהשקיע מתן האישור הסופי להצעות שהקרן תהיה מעוניינת

, כפי שיימסר לה ובמועד שיימסר לה ממשרד התרבות, 2019 לתקציב הקרן לשנת

 ע"פ המלצת המועצה הישראלית לקולנוע. 

  תנאי ההסכם שיחתם מראש בת בהתאם לעמידה /ליוצרההשקעה בהפקה תועבר

ת הזכויות בפרויקט, אלא אם כן הנסיבות מחייבות הסדר /בעל -ה ההצעה/מול מגיש

 שיאושר ע"י הוועדה המקצועית.אחר 

 

 נוהל ביצוע התמיכה .5

 ת בהתאם להתקדמות עבודת ההפקה /ההשקעה בהפקת הסרט תועבר ליוצר

את אחוז ההשקעה ולוחות זמנים שיפורטו הכוללות בשלביה השונים, ע"פ אבני דרך 

 .בהסכם

 מתחייבים לשבץ בפתח הסרט ובסיומו  הסרטים שהקרן תשקיע בהפקתם, ות/יוצרי

את הלוגו הדינמי של קרן גשר לקולנוע רב תרבותי וכן לציין את מעורבות הקרן 

  ובכל הפרסומים אודותיו. ,קרן גשרנציג כפי שיימסרו להם ע"י  ,בכותרות הסרט

 הפרויקטים מתחייבים כי לא יעניקו זכויות בסרט לכל גורם נוסף ולא יגייסו  יוצרי/ות

קיעים נוספים ולא יתקשרו עמם לגבי היבטים כלשהם של הסרט לרבות הענקת מש

 זכויות כלשהן, ללא אישור הקרן מראש ובכתב.

 



 

 

 הגשה חוזרת וערעורים .6

 ניתן להגיש לקרן בקשה חוזרת של אותו פרויקט במועד הבא, ובתנאי שחלו -הגשה חוזרת 

אישור מטעם מוסד הלימודים המעיד . להגשות חוזרות יש לצרף משמעותיים בהגשה שינויים

 אנא ציינו בהגשתכם כי הפרויקט הוגש כבר בעבר בכפתור המיועד. על התקדמות הפרויקט.

 ת להגיש ערעור. הערעור /נדחתה בפעם השלישית רשאי ה/שהגשתו ת/כל יוצר -ערעורים

ת יום לאחר קבלת התשובה השלילית ויכלול נימוקים מפורטים לבקש 30יוגש בכתב, עד 

 הערעור. בקשת הערעור תיבחן בהתאם לקריטריונים הבאים:

 איכותו של הפרויקט .1

 היתכנות ההפקה של הפרויקט .2

 אפשרויות התקציב של הקרן אל מול פרויקטים אחרים הנבחנים באותה שנת תקציב .3

, תועבר ההצעה לבחינת וועדת 3או  2במידה ונמצא כי ההצעה לא נפסלה מסיבות המופיעות בסעיפים 

 הערעורים של הקרן שתכלול את מנכ"ל הקרן ונציג ההנהלה הציבורית שלה.

 

 כללי .7

  ום הליך הקריאה והמיון של המועד.אך ורק בת שלחויתשובות סופיות וחוות דעת 

 .אין לראות במידע לפונה זה משום התחייבות 

  התאריכים, הכללים או כל פרטים נוספים המפורטים במסמך זה, עשויים להשתנות

 .באתררים אלו הפרטים המעודכנים יפורסמו ולהתעדכן בשל סיבות בלתי צפויות. במק

 ת והבהרות נוספות נא לפנות במייל: לשאלוkeren@gesher.co.il 

 

 בהצלחה!
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