
 

 

 
 

 

 

 מידע כללי

 

  המשלבים יםפרויקטמענק להפקת 

 קולנוע ומעורבות חברתית

 אזרחי ישראל ים/יותערב י קולנועיוצרל

 

  גשר לקולנוע רב תרבותיקרן צדיק וקרן יוזמת ב

 

 מועד אחרון להגשה:

7.1.2019 

  



 

 

 
 

 ונהליםכללים 

 ערבית אחרי עברית 

 :כללי מידע

אזרחי  יות/יםערב ות/יםמשותף ליוצרבשיתוף קרן צדיק משיקים מענק גשר לקולנוע רב תרבותי  ןקר

  .המשלבים קולנוע ומעורבות חברתיתלפרוייקטים ישראל 

  היצירה, המשלבים שיתוף של הקהילה בתהליך ,בתחום הקולנוע טיםעודד פרויקלהמענק מטרת 

חברתי בקהילה ומתוך שאיפה לקדם שוויון הזדמנויות ושילוב האוכלוסייה ליצור שינוי  במטרה

 .הערבית במרקם התרבותי והחברתי בישראל

 לפרוייקט הנבחר. יוענק ₪  35,000 סך במענק 

 :ונהלים כללים

 .מענקהיפרסמו בציבור את דבר קיום  קרן צדיקי וקרן גשר לקולנוע רב תרבות .א

 ים/ותהעומד ישראל ים/ותיאזרח יות/יםערב ות/יםיוצרלהגיש  ים/ותירשאמענק ל .ב

 בקריטריונים לחלוקת תמיכות של משרד התרבות והספורט.

באמצעות רויקטים פל הצעות להגיש ות/יםמוזמנ בקריטריונים ות/יםהעומד, יםות/יוצר .ג

)בקשת טופס והחזרתו:  צדיק קרן מייל אלקטרוני שללכתובת הבאמצעות מקוונת הגשה 

 tsadik.fellow@gmail.com ):7.1.2019 עד לתאריך . 

 ן/םשהצעותיה ים/היוצרות וועדה מקצועית שתמונה ע"י הנהלת המיזם.הגשות ייבחנו ע"י ה .ד

 . בפני הוועדה לפרזנטציהיוזמנו  יבחרו לעלות שלב

 מול קרן גשר ובכפוףהסכם על  החתימב מותנה ,לפרויקט הנבחרשיוענק  ₪ 35,000 מענק בסך ה .ה

 . שיפורטו בהסכם דרךהאבני ל

ובכלל זה , ו/או לקרן צדיקגשר לקולנוע רב תרבותי זיקה או עניין ישיר או עקיף לקרן  בעלי .ו

 הוועדה המקצועית לא יוכלו להגיש הצעות. ים/ות, וחברים/ותיהנהלה, לקטור י/ותחבר

 ומול קרן גשר. הפרויקט הנבחריוצר/ת בין חוזה מפורט ייחתם  .ז

 הפרויקט.  יוצר/תבחוזה לגבי כל אחת מאבני הדרך מחייב את  קבעלוח הזמנים שי .ח

מדיה חברתית או אמצעי תקשורת אחרים  מי,רסובכל מסמך פ פרסםל ר/ת מחוייב/תהיוצ .ט

ע"י מצעות הלוגו והכותרות שיימסרו בא את מעורבות הגופים השותפים הקשורים לפרויקט

 .קרן גשר לקולנוע רב תרבותי

הוועדה המקצועית שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור בהצעה כלשהי מבין ההצעות  .י

ע"פ כללים ונהלים אלה או ע"פ  ותראוי הצעותמצא יאם לא  , המענקאו לבטל את  שהוגשו,

 שיקול דעתה.
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 ةمعلومات عام

 

ن السينما والمداخلة االجتماعية  منحة إلنتاج يدمج بي 

ي إرسائيل
 لمنتجات/ين عرب مواطنن

 

 ةالمتعددجيشر للألفالم ( وصندوق Tsadik Fellowshipبمبادرة منحة صديق )

 (Gesher Film Multicultural film fundالحضارات )

 

حات:  ي لتسليم المقتر
 
 الموعد النهائ

7.1.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

وط  واإلجراءات الشر

ي العربية  تم اعداد  مالحظة: 
ية هو الملزم.  ألهدافالنص فن  التسهيل وسيكون النص باللغة العبر

 معلومات عامه: 

ن صديقبالتعاون مع مؤسسة  طلق صندوق جيشر لألفالم المتعددة الحضاراتي كة للفناني  ، منحة مشبر

ن لالعرب  ن اإلرسائيليي   االجتماعية.  السينما والمداخلةمشاري    ع تجمع بي 

، من المنحة هو تشجيع إنتاج مشاري    ع سينمهدف ال تعزيز  وذلك من اجلائية تهدف إىل خلق تغيب  إجتماعي

ي واالجتماعي ج السكان العر تكافؤ الفرص ودم
ن
ي النسيج الثقاف

ن
ي ب ف

ن
 إرسائيل. ف

ي عام 
ن
وع  اقلش 35,000سيتم منح منحة بقيمة  2019ف  . المختار للمشر

وطال  واإلجراءات:  شر

 عن هذه المنحة. العام باإلعالن لألفالم المتعدد الحضارات ومنحة صديق سيقوم صندوق جيشر  .أ

ن الذين يستوفون معايب  منتجات/ون عرب لمنحة من قبل التقديم ليمكن  .ب من  دعمال استحقاقإرسائيليي 

 وزارة الثقافة والرياضة. 

يمكنهم التقديم للمنحة من خالل النموذج المحوسب وارساله  اعاله معايب  الالذين يستوفون منتجات/ون  .ج

ي لمعبر ال
ونن يد اإللكبر : وتسليمه بالعنوانباإلمكان طلب النموذج ) صديق نحةبر

tsadik.fellow@gmail.com) 7.1.2019 الموعد األقىص لتقديم الطلبات . 

حاتطلباتالجميع بفحص  مختصةستقوم لجنة  .د سيدع أصحاب  التالية،للمرحلة  ، وسيتم اختيار مقبر

حات   . المختصة اللجنةعرض تقديمي امام  إللقاءالمقبر

حلل شاقل 35,000سيتم منح منحة بقيمة  .ه   مقبر
 
ط توقيع اتفاقية ووفقا  . فيها الموضحة  بنود لل المختار بشر

ة أملمنع ي .و ي صندوق جيشر لألفالم المتعددة ن لديهم مصلحة مبارسر
ن
ة ف منحة و / أو الحضارات و غب  مبارسر

ي ذلك أعضاء اإلدارة و صديق
ن
 . نحةلمالتقديم لوأعضاء اللجنة المهنية الهيئة المختصة ، بما ف

ن  ةتفصيلي اتفاقيةسيتم توقيع  .ز وع المختار و  مبادر بي  .  صندوقالمشر  جيشر

ي  .ح
وع الجدول الزمنن ي اال  لمنصوصاللمراحل الرئيسية للمشر

ن
وع.  المقيم عىليلزم تفاقية ف  المشر

ي أي وثيقة إعالنية  قيميجب عىل الم .ط
ن
وع أن ينشر ف ي المرتبطة بالمشر

ن
وسائل التواصل االجتماعي أو وسائل ف

يكة من خالل  دعماألخرى  عالماال  سلالمنظمات الشر ي سب 
 ها صندوق جيشر ارفاق الشعار والعناوين النر

وع لألفالم المتعددة الثقافات  . لصاحب المشر

حات المقدمة أو إلغاء المنحة إذا لم يتم  .ي ي عدم اختيار أي من المقبر
ن
التوصل تحتفظ اللجنة المهنية بالحق ف

ا لهذه الاىل 
 
حات مناسبة وفق وط و مقبر ا لتقديرها. شر

 
 اإلجراءات أو وفق
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