
 
 

 
 קרן גשר לקולנוע רב תרבותי מענק 

 אמנות/או העוסקת בתרבות וקולנועית עידוד יצירה ל
 הפסטיבל הבינלאומי לסרטי תרבות ואמנות –בשיתוף אפוס

 
 סרטי גמר סטודנטיםמיועד ל

 כללי .א

תושבי ישראל המתגוררים בה  ת לקולנוע,ו/יםלהגיש סטודנט םלמענק רשאי .1
 דרך קבע

סרט לפרויקט המוכר על ידי המוסד בו לומד/ת הסטודנט/ית כהמענק מיועד  .2
 .גמר בלבד

 נוהל עבודה   .ב

הלקטורים שימונו  לבחינת ההצעות  יעבירו את חוות דעתם והמלצותיהם  .1
ושל ואמנות הפסטיבל הבינלאומי לסרטי תרבות  –לוועדה המשותפת של אפוס 
 במענק ההפקה .   אשר תבחר  את ההצעה הזוכה ,קרן גשר לקולנוע רב תרבותי

לקולנוע רב מותנה באישור תקציב קרן גשר  ,מענקהתקציב העומד לרשות ה .2
 . 2014לשנת  תרבותי

בהפקה תועבר ליוצר/ת, בהתאם לעמידתו/ה בתנאי ההסכם שיחתם  הההשקע .3
בעל/ת הזכויות בפרויקט אל מול קרן גשר  -מראש, מול מגיש/ה ההצעה

 .לקולנוע רב תרבותי

תועבר ליוצר/ת בהתאם להתקדמות ההפקה בשלביה  ,הסרטההשקעה בהפקת  .4
השונים, ע"פ אבני דרך הכוללים את אחוז ההשקעה ולוחות זמנים שיפורטו 

 בהסכם. 

לעצמם את הזכות לשנות את גובה המענק על פי שיקול השותפים שומרים  .5
 תקציב.דעתם או לבטלו מחמת העדר 

בחור בהצעה כלשהי הוועדה המקצועית שומרת לעצמה את הזכות שלא ל .6
מקרב ההצעות שהוגשו, אם לא תמצא הצעה ראויה ע"פ כללים ונהלים אלה 

 או ע"פ שיקול דעתה.

 כללי .ג

 .תשובות יימסרו אך ורק בתום הליך הקריאה והמיון  .1

 אין לראות במידע לפונה זה משום התחייבות. .2

התאריכים, הכללים או כל פרטים נוספים המפורטים במסמך זה, עשויים  .3
להשתנות ולהתעדכן בשל סיבות בלתי צפויות. במקרים אלו הפרטים המעודכנים 

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי  יופיעו במידע לפונה באתר
www.gesherfilmfund.org.il   הפסטיבל הבינלאומי לסרטי  –אפוס ובאתר

במקרה של שינויים מהותיים תצא הודעה . www.filmart.co.ilתרבות ואמנות, 
 לכל מגישי ההצעות.

 לא ניתן לאסוף את ההגשות והחומרים המצורפים בתום המועד. .4

 

 

http://www.filmart.co.il/


 רך הגשת הבקשה לצוהמסמכים הנדרשים  .ד

הפסטיבל הבינלאומי לסרטי תרבות ואמנות עד  –למשרדי אפוס הבקשה יש להגיש את 
 , תל אביב22שדרות שאול המלך  בכתובת : 00:11בשעה יום א'  2102למרץ  2 לתאריך ה

. 

.  מומלץ לצרף חומר מצולם באופן רהוט ונהירקים המאוגדים כל אחד בנפרד עות 4 -ב

 דק'.  20ובאורך של עד  DVDבמידה וקיים בפורמט 

 
 להלן  פרטי המסמכים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה בעותקים המודפסים:

 
 
 מלאים וברורים )נספח א'(   שכל הפרטים בוחתום ע"י המגיש/ה  בקשההגשת  טופס 

 מסמך חתום ע"י גורם מוסמך מבית הספר, המאשר כי מדובר  - אישור סרט גמר
 בסרט גמר.

 של היוצר/ת הצהרת כוונות 

 עמוד אחד בלבד( סינופסיס( 

  מילים(  50)עד תקציר 

 במידה ויש  -וליהוק מתוכנן )לעלילתי או דרמה( תיאור הדמויות 

 טריטמנט)במידה וקיים( או  ט מלאתסרי 

יש לכלול תיאור מפורט של ההתרחשויות בסרט, דיאלוגים וקריינות, לסרטי אנימציה
 כולל  פירוט החומרים הקיימים בסרט ואלו המתוכננים להשלמת הסרט

 ות למצב ההפקה הנוכחילוח זמנים מפורט לכל שלבי ההפקה הכולל התייחס 

  במידה וקיים( יש להעביר בפורמט חומר מצולם(DVD עותקים 4-ב. 

 DVDבפורמט(במידה וקיים)Show Reel-יש להגיש סטוריבורד ולסרטי אנימציה 

 המרכזי השותפים/ות בצוות ביוגרפיה של היוצרים/ות 

 הכולל פירוט הוצאות ומקורות הכנסה נוספים  ב מפורטתקצי 

 
 
 

 
 

 בהצלחה!
  



 
 

 א':טופס הגשת בקשה  נספח
 

 הפרויקט:שם 
 

            
 
 

         
 שם בית הספר:

 
 

            
 

  
 )אנא סמנו בעיגול( אחר  אנימציה  תיעודי   דרמה  ז'אנר:

 
           ט: פורמ

    
           אורך הסרט: 

     
           ו"ז להפקה: ל
 

         :הפרויקט /השם מגיש
 

          תפקיד בהפקה:
 

           כתובת מלאה:
 

    נייד:   טל.    כתובת מייל:
 

    : /המפיק     :/תבמאי
  

 
     :/תעורך     :/תצלם

 
 סמנו בעיגול(אנא )      פיתוח /   הפקה  /  עריכה:     שלב בו נמצא הפרויקט

 
 (וקיימיםבמידה ) מקורות מימון נוספיםסך     תקציב הסרט:

 
            

 
 
 
 
 
 

 ה :הצהר
 

מצהיר/ה בזאת כי כל הזכויות הקשורות לפרויקט זה שייכות לח"מ בלבד וכי כל  הנני
 הפרטים במסמך זה נכונים.

 
 

_______________  ___________________       ____________ 
 מהחתי   מגיש הפרויקטשם     ךריאת
 
 
 
 

        


