
 

 מטרות המוסד
 

ידוד ע (, באמצעות 'פרוייקט הקולנוע הגלילי', תשקוד עלמרכז תרבות נוף הגליל )ע"ר .1
והתמיכה בו, תוך הקפדה על חירות היצירה והביטוי באזור הגליל הקולנוע הישראלי 

תרבותי מקורי  החיוניים לקיומה של אמנות בכלל ואמנות הקולנוע בפרט, פיתוח צביון
פות השונות הרווחות בה ישראלי ומתן ביטוי למגוון התרבותי של החברה בישראל, להשק

 ולערכיה. 
 

והפצה של סרטים ישראליים, לרבות  , פיתוח, השלמה, שיווקקידום ועידוד יצירה, הפקה .2
 .תעודה סרטיסרטים קצרים וסרטים עלילתיים באורך מלא, 

, לרבות באמצעות עידוד תנאי באזור הגליל עידודו של היוצר בתחום הקולנוע הישראלי .3
 .הפקה נאותים

 
 .קידום ועידוד יצירה ועשייה קולנועית של נשים .4
 .עשייה חדשנית ושילוב טכנולוגיות מתקדמותעידוד  .5
 תפרודוקציות קולנועיו-, כולל תמיכה בקולאומי בתחום הקולנוע–עידוד שיתוף פעולה בין .6

 בינלאומיות בשותפות ישראלית.
יווק של סרטים לציבור לתכניות מיוחדות להפצה ולש לרבות סיועקידום הסרט הישראלי,  .7

הרחב או לקהלים מיוחדים, שלא בדרך של הקרנה בבית קולנוע, כגון הקרנה במתנ"סים, 
 לחיילים, לתלמידים וכיוצא באלה. 

 
 .בחוץ לארץבארץ והישראלית הקולנועית של היצירה והפצה שיווק ותמיכה בקידום  .8

 
סוגות נים, כולל יצירה בקידום ועידוד יצירה קולנועית לקהלים מסוגים שונים ומגוו .9

 .)ז'אנרים( שאינן מקבלות ביטוי מספיק בקולנוע הישראלי

 
קידום ועידוד יצירה קולנועית בתקציבים מלאים, לצד קידום ועידוד יצירה קולנועית  .10

 תקציב.-בהיקפים דלי

 
 ועידוד עידוד יוצרי קולנוע עצמאיים וותיקים, בעלי מוניטין ומנוסים לצד קידוםקידום ו .11

 יוצרים צעירים, חדשים ומבטיחים והכוונתם.
 

עידוד היצירה בקרב יוצרים מהפריפריה הישראלית ועידוד היצירה על אודות הפריפריה  .12
הישראלית, על כל חלקיה וגווניה, במטרה לאפשר ביטוי לחלקים מהחברה הישראלית 

 שלרוב אינם מקבלים חשיפה רבה.
השאר, על פי אמות מידה של איכות, ניסיון סיוע לסרטים של יוצרים ישראליים, בין  .13

 במגמה לתרום ליצירת קולנוע ישראלי ,קולנועי, כשרון בתחום הקולנוע וביטוי אישי
 הקרן.עמיק, רלוונטי, ייחודי ומשמעותי, העונה על מטרות מ

 
 .זיקה לקבוצה חברתית או אידיאולוגית מסוימתמאזור הגליל, ללא הפקות לוליווי סיוע  .14

 

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט הבדרישות  ודתעמ הקרן .15
לביקורת המשרד,  העמיד את עצמתבתחום הקולנוע, ובכלל זה  למוסדות ציבור
, הוראות הנוהל והחלטות ההמועצה, בהתאם לדינים החלים עלי בהתייעצות עם

, בחירות עמידתו בתנאים למתן תמיכה בלי לפגוע בחופש היצירה הממשלה להבטחת
 . הביטוי האמנותית ובחופש

 

 


