מידע כללי
מענק להפקת פרויקטים המשלבים

קולנוע ומעורבות חברתית
ליוצרי קולנוע ערביות/ים אזרחי ישראל

ביוזמת קרן צדיק וקרן גשר לקולנוע רב תרבותי

מועד אחרון להגשה:

7.1.2019

כללים ונהלים
ערבית אחרי עברית
מידע כללי:
קרן גשר לקולנוע רב תרבותי בשיתוף קרן צדיק משיקים מענק משותף ליוצרות/ים ערביות/ים אזרחי
ישראל לפרוייקטים המשלבים קולנוע ומעורבות חברתית.
מטרת המענק לעודד פרויקטים בתחום הקולנוע ,המשלבים שיתוף של הקהילה בתהליך היצירה,
במטרה ליצור שינוי חברתי בקהילה ומתוך שאיפה לקדם שוויון הזדמנויות ושילוב האוכלוסייה
הערבית במרקם התרבותי והחברתי בישראל.
מענק בסך  ₪ 35,000יוענק לפרוייקט הנבחר.
כללים ונהלים:
א.
ב.
ג.

ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

י.

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי וקרן צדיק יפרסמו בציבור את דבר קיום המענק.
למענק רשאיות/ים להגיש יוצרות/ים ערביות/ים אזרחיות/ים ישראל העומדות/ים
בקריטריונים לחלוקת תמיכות של משרד התרבות והספורט.
יוצרות/ים ,העומדות/ים בקריטריונים מוזמנות/ים להגיש הצעות לפרויקטים באמצעות
הגשה מקוונת באמצעות לכתובת המייל אלקטרוני של קרן צדיק (בקשת טופס והחזרתו:
 )tsadik.fellow@gmail.comעד לתאריך.7.1.2019 :
ההגשות ייבחנו ע"י וועדה מקצועית שתמונה ע"י הנהלת המיזם .היוצרות/ים שהצעותיהן/ם
יבחרו לעלות שלב יוזמנו לפרזנטציה בפני הוועדה.
המענק בסך  ₪ 35,000שיוענק לפרויקט הנבחר ,מותנה בחתימה על הסכם מול קרן גשר ובכפוף
לאבני הדרך שיפורטו בהסכם.
בעלי זיקה או עניין ישיר או עקיף לקרן גשר לקולנוע רב תרבותי ו/או לקרן צדיק ,ובכלל זה
חברות/י הנהלה ,לקטוריות/ים ,וחברות/ים הוועדה המקצועית לא יוכלו להגיש הצעות.
חוזה מפורט ייחתם בין יוצר/ת הפרויקט הנבחר ומול קרן גשר.
לוח הזמנים שיקבע בחוזה לגבי כל אחת מאבני הדרך מחייב את יוצר/ת הפרויקט.
היוצר/ת מחוייב/ת לפרסם בכל מסמך פרסומי ,מדיה חברתית או אמצעי תקשורת אחרים
הקשורים לפרויקט את מעורבות הגופים השותפים באמצעות הלוגו והכותרות שיימסרו ע"י
קרן גשר לקולנוע רב תרבותי.
הוועדה המקצועית שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור בהצעה כלשהי מבין ההצעות
שהוגשו ,או לבטל את המענק ,אם לא ימצא הצעות ראויות ע"פ כללים ונהלים אלה או ע"פ
שיקול דעתה.

معلومات عامة
منحة إلنتاج يدمج ن
بي السينما والمداخلة االجتماعية
ن
مواطن إرسائيل
لمنتجات/ين عرب
ي
بمبادرة منحة صديق ( )Tsadik Fellowshipوصندوق ر
جيش للألفالم المتعددة
الحضارات ()Gesher Film Multicultural film fund

ر
المقتحات:
النهائ لتسليم
الموعد
ي

7.1.2019

ر
الشوط واإلجراءات

ن
العبية هو الملزم.
مالحظة :تم اعداد النص يف العربية ألهداف التسهيل وسيكون النص باللغة ر
معلومات عامه:
ر
يطلق صندوق ر
ن
للفناني
مشبكة
جيش لألفالم المتعددة الحضارات بالتعاون مع مؤسسة صديق ،منحة
ائيليي لمشاري ع تجمع ن
ن
بي السينما والمداخلة االجتماعية.
العرب اإلرس
إجتماع ،وذلك من اجل تعزيز
الهدف من المنحة هو تشجيع إنتاج مشاري ع سينمائية تهدف إىل خلق تغيب
ي
ن
ن
واالجتماع ن يف إرسائيل.
الثقاف
تكافؤ الفرص ودمج السكان العرب يف النسيج
ي
ي
نف عام  2019سيتم منح منحة بقيمة  35,000شاقل ر
للمشوع المختار.
ي
ال رشوط واإلجراءات:
أ.

سيقوم صندوق ر
جيش لألفالم المتعدد الحضارات ومنحة صديق باإلعالن العام عن هذه المنحة.

ن
ائيليي الذين يستوفون معايب استحقاق الدعم من
ب .يمكن التقديم للمنحة من قبل منتجات/ون عرب إرس
وزارة الثقافة والرياضة.
ج .منتجات/ون الذين يستوفون المعايب اعاله يمكنهم التقديم للمنحة من خالل النموذج المحوسب وارساله
ر ن
ون لمنحة صديق (باإلمكان طلب النموذج وتسليمه بالعنوان:
ر
عب ال ربيد اإللكب ي
 )tsadik.fellow@gmail.comالموعد األقىص لتقديم الطلبات .7.1.2019
د .ستقوم لجنة مختصة بفحص جميع الطلبات ،وسيتم اختيار ر
مقبحات للمرحلة التالية ،سيدع أصحاب
ر
تقديم امام اللجنة المختصة.
المقبحات إللقاء عرض
ي
ه .سيتم منح منحة بقيمة  35,000شاقل لل ر
مقبح المختار ر
بشط توقيع اتفاقية ووفقا للبنود الموضحة فيها.
و.

ز.
ح.
ط.

ي.

مبارسة أو غب ر
يمنع لمن لديهم مصلحة ر
مبارسة نف صندوق ر
جيش لألفالم المتعددة الحضارات و  /أو منحة
ي
صديق ،بما ن يف ذلك أعضاء اإلدارة والهيئة المختصة وأعضاء اللجنة المهنية التقديم للمنحة.
المشوع المختار وصندوق ر
بي مبادر ر
سيتم توقيع اتفاقية تفصيلية ن
جيش.
للمشوع المنصوص نف االتفاقية يلزم المقيم عىل ر
الزمن للمراحل الرئيسية ر
ن
المشوع.
الجدول
ي
ي
ن
ر ن
ر
االجتماع أو وسائل
بالمشوع يف وسائل التواصل
ينش يف أي وثيقة إعالنية المرتبطة
يجب عىل المقيم أن
ي
الن سبسلها صندوق ر
ر
ر
جيش
االعالم األخرى دعم المنظمات الشيكة من خالل ارفاق الشعار والعناوين ي
لألفالم المتعددة الثقافات لصاحب ر
المشوع.
ن
ر
المقبحات المقدمة أو إلغاء المنحة إذا لم يتم التوصل
تحتفظ اللجنة المهنية بالحق يف عدم اختيار أي من
اىل ر
مقبحات مناسبة وفقا لهذه ال رشوط واإلجراءات أو وفقا لتقديرها.

