
 
 ל לבחינת בקשות ולעבודת הלקטורים בתחום הקולנוענוה

 :שלב א'

הקרן תפרסם הזמנות להגשת בקשות לסיוע להפקת סרטים, לפיתוח תסריטים  .1
של  הקולנוע הגליליופרויקטים ולהשלמת הפקת סרטים באתר האינטרנט של פרוייקט 

ימים לפני (. פרסום ההזמנה יהיה לפחות חודש  www.cinemaproject.org.il) הקרן 
המועד האחרון להגשת בקשות לסיוע. ההזמנות להגשת בקשות כאמור יהיו פתוחות 

 לכול.

 
כל סבב של בחינת בקשות לסיוע, כל תסריט ייבחן בידי שלושה לקטורים לפחות, ובכל ב .2

, אלא אם מבחני התמיכה של משרד זוגי-הרכב הלקטורים בכל סבב כאמור יהיה אי מקרה
מקרב מאגר יועסקו לקטורים התרבות והספורט יגדירו מספר לקטורים מינימלי אחר. 

 של משרד התרבות והספורט, ככל שיהיה מאגר כזה.הלקטורים 

 
(. עביר לבחינת הלקטורים תסריט בלא ציון שם המבקש )תסריטאי, במאי או מפיקהקרן ת .3

או  הגשת בקשות לתמיכה אשר מופיעים במסמכיהן על כן חל איסור מוחלט על
במאי התסריטאי, , בכל מקום שהוא, שם המבקש, הבחומרי הצפייה המצורפים להן

על זכויות  ה, להצהרמסמכי קורות החיים, לפרט למסמך טופס הבקשה המקוון) מפיקהאו 
יאת , שיוותרו בידי הקרן ולא יועברו לקרולהצהרה על ההגשות הקודמותבפרוייקט 
בקשת תמיכה שתוגש תוך הפרת כלל זה עלולה להיפסל על הסף, ללא  .(הלקטורים

 נימוק נוסף.
   

חוות דעת מפורטת ומנומקת לגבי בקשה לסיוע שנבחנה לקרן חובתו של לקטור להגיש  .4
יכלול, בין השאר, פירוט של ההיבטים הנבחנים בנוגע לבקשה , שעל ידו, על גבי טופס

. הטפסים שימולאו על ידי הלקטורים והמדרג לפיו תדורג יקודאחיד לנ לסיוע ומדרג
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד בלדוגמה  הבקשה יהיו בהתאם לטפסים

 .התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע
 

 שלב ב':

 

המלצות הלקטורים יועברו לועדה מייעצת, בה יהיו חברים מנכ"ל הקרן, המנהל האמנותי  .1
המנהל האמנותי יו"ר הועדה יהיה מנהל ההפקות של הקרן. פרוייקט הקולנוע הגלילי ושל 

 של פרוייקט הקולנוע הגלילי.
 

תקבע אמות מידה הועדה המייעצת תדון בבקשות התמיכה ובהמלצות הלקטורים,  .2
ותמליץ על תמיכה בהפקת סרטים, בהשלמות להפקת סרטים, להערכת בקשות התמיכה, 

וסרטים, בשיווק סרטים והפצתם, במיזמים לשיווק מערכתי של הקולנוע בפיתוח תסריטים 
הישראלי ובפרויקטים ויוזמות אחרות בתחום הקולנוע. המלצות הועדה המייעצת, 

ובהתאם  , יהיו לאור המלצות הלקטוריםבסרטים לתמיכות בסרטים ולסכומי התמיכה
 .מיכהלניקוד שהעניקה הועדה על פי אמות המידה הנ"ל לכל בקשת ת

 

 ':גשלב 

 
 
המלצות הועדה המייעצת יועברו לאישור ולהחלטת הנהלת פרוייקט הקולנוע  .1

הישראלי. החלטות הנהלת פרוייקט הקולנוע הישראלי יובאו לאישור הדירקטוריון 
 הקרן )הועד המנהל(. 



 
 
דירקטוריון הקרן )הועד המנהל( הוא הגורם המוסמך בקרן המחליט על רשימת  .2

 ., לאור המלצות הלקטוריםסיוע התסריטים שיקבלו
 

 כללי:

 
ארבעה  פרק זמן מרבי לבחינת בקשות לסיוע ולקבלת החלטה לגביהן לא יעלה על .1

 .חודשים מהמועד האחרון להגשת בקשות אם נקבע מועד כאמור
 

, בסמוך לאחר קבלת החלטה בבקשה לסיוע, מענה בקשת תמיכה עביר למבקשהקרן ת .2
המענה יועבר כתובת  .עת של הלקטורים בלא ציון שמםחוות הד כתוב ומנומק, בצירוף

הדוא"ל שנמסרה לקרן בבקשת התמיכה. באחריות המבקש לוודא כי תיבת הדוא"ל 
פעילה וזמינה, וכי מסננים למיניהם לא מונעים את קבלת תכתובות והודעות הדוא"ל 

 מהקרן. 

 
ותר מכהונה כהונתם של הלקטורים מוגבלת לתקופה שלא תעלה על שנתיים, ולא י .3

אחת ברציפות בקרן; לעניין זה, העדר רציפות תיחשב הפסקה בכהונת הלקטור 
 שמשכה כמשך הכהונה האחרונה שלו בקרן.

 
פעמים בקשה לסיוע לגבי אותו סרט, ובמקרה כזה תידון כל  3 קרןזכותו של יוצר להגיש ל .4

 .צוות לקטורים אחר בקשה על ידי

 
הלקטורים שבחנו את הבקשה לסיוע שהוגשה לגביו, עניק סיוע לסרט אם רוב תלא הקרן  .5

 .לתמוך בו המליצו שלא

 
 השגה;לקרן להגיש יהיה זכאי  שבקשתו לסיוע נדחתה לאחר שלושה סבבים כאמוריוצר  .6

שתורכב משלושה חברים: שניים מקרב חברי הוועד קרן ההשגה תידון לפני ועדה של ה
הנהלת יקת ההשגות יועברו להחלטת . המלצות הועדה לבדונציג ציבורקרן המנהל של ה

 .הקולנוע הישראלי ולהחלטת דירקטוריון הקרן )הועד המנהל( פרוייקט
 

נסיבות מיוחדות, בבקשות לתמיכה בכל עת על באת הזכות לדון,  הלעצמ הקרן שומרת .7
 במקרה כזה, הדיון יתקיים במסגרת הועדה לבקשות חריגות.. הפי שיקול דעת

 
 
 


