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כללי
מרכז רב-תרבותי לפרויקטים תיעודיים דוקווילאג' פועל בתחום סרטי גמר
סטודנטים מאז  2011באמצעות תכנית עבודה ייחודית של כיתות אמן בינלאומיות
דוקווילאג' .בנוסף לכיתות האמן ,יסייע דוקווילאג' גם במענקי תמיכה במועד הגשה
זה הפתוח לכלל הסטודנטים מבתי הספר הגבוהים לקולנוע בישראל ,אשר בחרו
לביים סרט תיעודי בנושא רב-תרבותי במסגרת פרויקט סרט הגמר שלהם.
הפרויקטים שיוגשו ,יבחנו באמצעות לקטורה .וועדה של לקטורים בנוסף למנהל
תכנית כיתות אמן דוקווילאג' ומנהלת מרכז רב תרבותי לפרויקטים תיעודיים
דוקווילאג' ,יגישו המלצותיהם .זוכי התמיכה וגובה המענק ,יקבעו סופית באישור
הנהלת דוקווילאג'.

את ההצעות יש להגיש עד ליום ראשון  17.07.16בשעה 17:00
הצעות שיוגשו לאחר המועד שנקבע לא ייבחנו.
את ההצעות יש לשלוח למיילdocuvillage.info@gmail.com :

לתשומת ליבכם:
ההגשות מיועדות לסרטי גמר בלבד בתחום התיעודי .יש לצרף מסמך חתום ע"י
גורם מוסמך מבית הספר ,המאשר כי הפרויקט מוכר על ידו כסרט גמר.
רשאים להגיש בקשה למענק סטודנטים לקולנוע ,תושבי ישראל המתגוררים בה דרך
קבע.
ניתן להגיש בקשה חוזרת של גרסה מתקדמת ,להצעה שנדחתה במועדים קודמים
ובתנאי שחלו בה שינויים  .סטודנטים מוזמנים לבקש את חוות הדעת של
הלקטורים בעניין בקשתם .להגשות חוזרות יש לצרף אישור מטעם מוסד הלימודים
המעיד על התקדמות הפרויקט.

המסמכים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה:
 .1טופס בקשה (טופס א') חתום על ידי המגיש/ה שכול הפרטים בו מלאים וברורים.
 .2הצהרת כוונות של היוצר/ת
 .3הגשת ע' אחד של סינופסיס ,שני עמודים של תחקיר בסיסי וטריטמנט של  2-3ע'
 .4תיאור מפורט של החומרים הקיימים בסרט ואלו המתוכננים להשלמה.
 .5לוח זמנים מפורט לכול שלבי ההפקה הכולל התייחסות למצב ההפקה הנוכחי.

 .6במידה וקיים חומר מצולם ,ניתן להעביר בלינק לצפייה.
 .7תקציב מפורט (בטבלת אקסל) הכולל פירוט הוצאות ומקורות הכנסה נוספים.
 .8הגשת תרגיל/סרט קודם (לא מחייב תיעודי) ,בהגשה אינטרנטית.
 C.V .9של יוצרי הסרט
 .10מכתב המלצת בית ספר ללימודים גבוהים בתחומי הקולנוע המאשר את
הפרויקט כסרט גמר.
.11סטודנטים שיגישו הגשה חוזרת לדוקווילאג' יצרפו להגשה אישור מטעם בית
הספר על התקדמות הפרויקט .
נוהל ביצוע התמיכה:
תשובות סופיות ,וחוות דעת ימסרו אך ורק בתום הליך הקריאה והמיון של המועד.
אין לראות במידע לפונה זה משום התחייבות.
ההשקעה בהפקה תועבר ליוצר/ת ,בהתאם לעמידתו/ה בתנאי ההסכם שיחתם
מראש ,מול מגיש/ה ההצעה -בעל/ת הזכויות בפרויקט ,אלא אם כן הנסיבות
מחייבות הסדר אחר שיאושר ע"י הוועדה המקצועית.
התמיכה בהפקת הסרט תועבר ליוצר/ת בהתאם להתקדמות עבודת ההפקה
בשלביה השונים ,ע"פ אבני דרך הכוללים את אחוז ההשקעה ולוחות זמנים שיפורטו
בהסכם.
יוצרי/ות הסרטים שדוקווילאג' תתמוך בהפקתם ,מתחייבים לשבץ בפתח הסרט
ובסיומו ,את הלוגו וכן לציין את מעורבות דוקווילאג' בכותרות הסרט כפי שיימסרו
להם ע"י דוקווילאג' ובכל הפרסומים אודותיו.
לאחר אישור אבן דרך לסיום שלב האוף-ליין ולקראת עריכת האון ליין .העברת
החומרים הינה באחריות הסטודנט/ית
יוצרי הפרויקטים מתחייבים כי לא יעניקו זכויות בסרט לכל גורם נוסף ולא יגייסו
משקיעים נוספים ולא יתקשרו עמם לגבי היבטים כלשהם של הסרט לרבות הענקת
זכויות כלשהן ,ללא אישור דוקווילאג' מראש ובכתב .
התאריכים ,הכללים או כל פרטים נוספים המפורטים במסמך זה ,עשויים להשתנות
ולהתעדכן בשל סיבות בלתי צפויות .במקרים אלו הפרטים המעודכנים יופיעו באתר
דוקווילאג' .במקרה של שינויים מהותיים תצא הודעה לכל מגישי ההצעות.
מתן האישור הסופי להצעות שדוקווילאג' תהיה מעוניינת לתמוך בהפקתן ,תלויות
וכפופות לתקציב דוקווילאג' לשנת  , 2016כפי שיימסר לה ובמועד שיימסר לה
ממשרד התרבות ,ע"פ המלצת המועצה הישראלית לקולנוע.
השתתפותם של יוצרי הפרויקטים בהם דוקווילאג' תהיה מעוניינת לתמוך מובטח
בכיתות אמן המתקיימות בחוה"ס .2016

טופס בקשה לתמיכת דוקווילאג' בפרויקט סרטי גמר סטודנטים (תיעודי)
טופס א'
שם מגיש/ת הבקשה_________________________________________:
תפקיד בהפקה_____________________________________:
שם בית הספר_____________________________________________:
תואר ראשון/שני ,לומד/ת בשנה___________________________:
כתובת מלאה:
מס' נייד:
כתובת מייל____________________________________________:
האם התסריט קיבל מענק ותמיכה?__________ על ידי______________:
אורך הסרט_________________________________ :
לוח זמנים להתנהלות ההפקה________________________________________:
שלב בו נמצא הפרויקט :פיתוח  /צילומים  /עריכה
צוות הפקה:
מפיק/ה (שם ,כתובת מייל ונייד) -
_________________________________________________________________
בימאי/ת (שם  ,כתובת מייל ונייד) -
__________________________________________________________________
צלם/ת (שם  ,כתובת מייל ונייד) -
___________________________________________________________________
עורך/ת (שם ,כתובת מייל ונייד)-
___________________________________________________________________
סך תקציב ההפקה_______________________________ :
סכום התמיכה המבוקש מדוקווילאג'__________________________________:
*מקורות מימון נוספים ,אם קיימים ,חייבים להופיע בצירוף טבלת התקציב.

הצהרה  :הנני מצהיר/ה בזאת כי כל הזכויות הקשורות לפרויקט זה שייכות לח"מ
בלבד וכי כל הפרטים במסמך זה נכונים.
שם ומשפחה
חתימה
בהצלחה!

תאריך

