הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה ע"ר וקרן וייל בלוך מכריזות על

וייל בלוך
השנתי וייל
הקולנוע השנתי
פרס הקולנוע
פרס
בלוך
לפרויקטים בעבודה בנושא חברה משותפת בישראל
לפרויקטים בעבודה בנושא חברה משותפת בישראל
יוצרי/ות קולנוע מוזמנים/ות להגיש בטופס המקוון בהתאם לתנאי הסף והוראות ההגשה:

• סינופסיס – עד עמוד וללא שמות היוצרים  -בעברית ובאנגלית

** פרס ראשון בסך ** $50,000
** פרס חבר השופטים בסך ** $40,000

** פרס נוסף בסך של עד  $15,000בהתאם להחלטת השופטים **

מועד אחרון להגשה – 28/09/2022
מועד משוער לקבלת תשובות – 28/01/2023

• הצהרת כוונות – עד עמוד וללא שמות היוצרים  -בעברית ובאנגלית

בהצלחה!

• חומר מצולם – ראף-קאט מלא או אסמבלי באורך שעה וחצי לכל היותר וללא שמות היוצרים
• ביוגרפיה מקצועית של היוצרים – עד עמוד כ"א  -בעברית ובאנגלית (לא מועבר ללקטורים)

בשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"לinfo@nfct.org.il :

תנאי סף ודגשים להגשה:

• לא ניתן להגיש פרויקטים שהוגשו בעבר למועמדות לפרס וייל בלוך.

• הגשות יתקבלו רק מיוצרים שמלאו להם  18שנים.

• במסמך הצהרת הכוונות יש להתייחס להגדרת ופירוט היעדים להשלמת הפרויקט :תכנית המשך
עריכה/פוסט ,צילומי השלמה/חומרי ארכיון (במידה שנדרש) וכו'.

• יש להגיש את כל חומרי ההגשה באופן אנונימי (ללא ציון שמות ופרטי המגישים)  -החומרים
הכתובים ,הקישור לחומרים מצולמים של הפרויקט המוגש וקישור לעבודה קודמת – כולל בשם
הפלטפורמה( ,למעט ביוגרפיה מקצועית שאינה מועברת ללקטורים).
הגשה שתכלול פרטים מזהים תיפסל ולא תיבחן במועד.
• הגשות שלא יעמדו בתנאי הסף והוראות ההגשה של המסלול המוגש יפסלו ולא יבחנו במועד.
• סרטים שיעברו לשלב המיון השני יתבקשו לשלוח קישור מעודכן עם כתוביות באנגלית.

• בטופס ההגשה המקוון יש לכתוב תקציר לפרויקט עד  100מילים.
• מגישי פרויקטים שלא עומדים בתנאי ההגשה יוכלו לשלוח בדוא"ל בקשה חריגה לפני ביצוע
ההגשה המקוונת שתועבר לשיקול צוות הקרן.
• בטופס ההגשה המקוון ניתן לצרף קישור לעבודה קודמת.
קישור שיכלול פרטים מזהים (כולל בשם הפלטפורמה) ,לא יועבר לבחינת הלקטורים.

• הקישור לראף-קאט/אסמבלי צריך להיות לצפייה ישירה בלבד ,כמו ,Vimeo ,YouTube :גוגל
דרייב וכו'.

• אנא הקפידו על הגשה מסודרת  -כל החומר יהיה כתוב בעברית או ערבית ,ברווח  1.5וגודל אותיות
רצוי – 12 :פונט "אריאל" או "דוד".

• הקישור צריך להיות זמין אונליין במשך ארבעה חודשים לפחות.

• לא ניתן להגיש סרטי גמר.

• שימו לב – לא ניתן להגיש סרטי תעודה הנתמכים על-ידי קרן ציבורית אחרת בתחום תעודה או
• בסיום הליך הגשת הבקשה על המגיש/ה לוודא קבלת אישור הגשה מהמערכת המקוונת – לפני
סרטים עלילתיים הנתמכים על-ידי קרן ציבורית אחרת בתחום הייעודי או בתחום האזורי מתקציבי
בירור מול הקרן ,בדקו בתיקיית דואר זבל/קידומי מכירות.
חוק הקולנוע.
• יש לעיין בנהלי הקרן באתר הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה

The New Funs for Cinema and television and the Weil-Bloch Foundation herby announce

משותפת בישראל
חברה
בנושא
בעבודה
לפרויקטים
The WEIL
BLOCH
FILM
AWARD

for the most Outstanding Films on the Subject of
Shared Society in Israel

** First Prize $50,000 **

** Jury Prize $40,000 **

* An additional Prize of up to $15,000 may be awarded
at the Jury’s discretion *

The deadline for submitting proposals: September 28, 2022

Good luck!
Completion funds will be awarded annually
to 2-3 full-length film projects, in postproduction stage, in any genre.
Projects will deal with shared society
between the various communities that
make up Israel, co-existence between
Israelis and Palestinian, racism and
immigration.

We are looking for high quality films, with the potential
for international distribution and the ability to touch
audiences world-wide.
Applications must be submitted in either Hebrew or
Arabic. Please select one of these languages to reach
the online application form and regulations. For
questions and additional information, please contact
info@nfct.org.il
Applications will be submitted in accordance with the
regulations stipulated on the website.

