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 אלול תשע"ט כ"ו

 בירושלים כאן יוצרים קול קורא

 כללי

בפיתוח  מתחיליםמתוך כוונה לתמוך ביוצרים שהוקמה יא חממת פיתוח התוכן הבירושלים  כאן יוצרים
 .הגשה מקצועיתתוצר ותוכן מקורי עד לרמת 

כאן יוצרים בירושלים הוקמה ע"י תאגיד השידור הישראלי )להלן "כאן"( והמיזם לקולנוע ולטלוויזיה 
מתוך התפישה שהיצירה הישראלית היא מעמודי התווך של ברשות לפיתוח ירושלים )להלן: "המיזם"( 

ה בקרב קהל בכאן יוצרים בירושלים מאמינים בכוחה של היצירה לעורר הזדהות ומחשב.  השידור הציבורי
 רחב ומגוון, להעשיר ולקדם את השיח התרבותי והציבורי

יוצרים בתחילת דרכם בעלי חשיבה ייחודית ומקורית, מחוץ לקופסא על  כאן יוצרים בירושלים מחפשים
.  של "כאן"תוכן איכותי ומקורי עבור פלטפורמות השידור השונות של יוצרי  הבא הדור את לבנותמנת 

הטובים  ליוויההכשרה והכלים, ה את לקבלאלה אנחנו מאפשרים ליוצרים בירושלים במסגרת כאן יוצרים 
  הוביל פרויקטים חדשניים ופורצי דרך במסגרת כאן ובמסגרות נוספות.בכדי ל ביותר

 :הבאיםהתנאים  עלונים שע יוצריםמיועדת לעבדו בסינרגיה ותחולק למסלולים ייעודיים שיהחממה 

 לפלטפורמות דיגיטליותאו ו/סרטים וסדרות תעודה המיועדות לטלוויזיה  -תעודה

לפלטפורמות ( המיועדות לטלוויזיה או scriptedסדרות עלילתיות מתוסרטות )  -סדרות מתוסרטות 
 דיגיטליות.

ומיועד  תוכן חדשני שאינו נכלל בהגדרות של המסלולים הקודמים – )הסכתים( ודקאסטיםופ תוכן דיגיטל
 לשידור ציבורי

 ?מועמדות להגישי שאמי ר 

כפי שמפורט להלן ב"תנאי  למסלול)בהתאם   והכשרה ידע בעלייוצרים ל מיועד ירושליםב יוצרים כאן
קבל הכשרה ממיטב היוצרים לו בתעשייהצעדיהם הראשונים שרוצים לעשות את ורחבי הארץ  כלמ(  סף"

השכלה,  ללאיוצרים  קבללי ארש יהיה ירושלים ביוצרים  כאןבתחום הדרמה ובתחום הדוקומנטרי בארץ. 
  .בהתאם למסלולים כתיבה/ בימוי / עריכה / לוםבצי מוכחותיכולות  בעליאך 

 להגיש מועמדות.  יכוליםתאגיד השידור הישראלי לא  -עובדי כאן 

 תנאי סף

להגיש פרויקט אותו הם מעוניינים לפתח על מנת להתקבל לחממת כאן יוצרים בירושלים על המועמדים 
 לעמוד בתנאי הסף הבאים:ובמסגרת החממה 

 מסלול תעודה 

היצירה קולנוע, טלוויזיה, תקשורת, משחק, מוכרים בתחומי   במוסדות ואת לימודי יםסייוצר ש .1
שיצירתו עדיין לא שודרה  (1.1.2013השנים האחרונות )ולא לפני  בחמש מוזיקה ואנימציה

 יזיה.ובטלו
  .במסגרת לימודים או במסגרת עצמאית פחות פרויקט דוקומנטרי אחדלבבימוי של  קודם ניסיון .2
  .הגשת עבודה קודמת .3
 .המלצה מכתבהגשת  .4

  -מסלול מתוסרט 

מוכרים בתחומי היצירה קולנוע, טלוויזיה, תקשורת, משחק,   במוסדות ואת לימודי יםסייוצר ש .1
 שודרה שיצירתו עדיין לא  (1.1.2013השנים האחרונות )ולא לפני  בחמשמוזיקה ואנימציה 

 .הבטלוויזי
  .אחראו תסריט או כל סרט  ,גמר מלימודים סרטהגשת  .2
 .המלצה מכתבהגשת  .3
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  -תוכן דיגיטל ופודקאסטים )הסכתים( 

 .רשאים להגיש יוצרים או צוותים בעלי רקע בתחומי תסריט, בימוי, צילום ועריכה .1
 הגשה של יצירות קודמות המוכיחות שהיוצר בעל ניסיון וידע בתחומים הנ"ל. .2
 תינתן עדיפות ליוצרים שיש בידיהם שילוב של מיומנויות. .3
 אודיו דוקומנטריים, או תסכיתים עלילתיים(:  -)הסכתים  פודקאסטים .4

    א. ניסיון מוכח בעבודה עיתונאית, או ביצירת פרויקט דוקומנטרי, או ביצירת פרויקט מתוסרט 
 עלילתי )שאינם בהכרח בתחום ההסכתים(.     

 ב. הגשת עבודה קודמת )לא בהכרח בתחום ההסכתים(.
 ג. מכתב המלצה

 

זמתה על קבלה גם אם וכאן יוצרים בירושלים שומרת לעצמה את הזכות להחליט בי  הנהלת כמו כן,
וזאת על בסיס הערכת הלקטורים ומנהלת כאן או שלא סיים את לימודיו  המפורט למגיש אין את הניסיון

 יוצרים בירושלים את הפוטנציאל הטמון בפרויקט וביוצריו. 

 

 כאן יוצרים בירושליםפירוט תהליך 

הכנת תיק הגשה  ההצעה עד לשלב הפיילוט /משלב החל המשתתפים יזכו בלווי מקצועי של כחצי שנה 
 )תלוי במסלול( , ו/או כתיבת קשת עונתית ו/או הפקת טריילרלפרזנטציה

החממה תכלול ליווי אישי על ידי מיטב היוצרים מהארץ, ימי סדנאות מקצועיות, הכרות בלתי אמצעית עם 
התנהלות מול וכן   ות עם עולמות הדיגיטל, הקרוס פלטפורם, סושיאל,בגופי שידור והכרמקבלי ההחלטות 

 מפיקים, קרנות וגופי שידור. 

היכרות עם העיר ירושלים, על אתריה, אנשיה והמתרחש בה מבחינה  כאן יוצרים בירושליםכמו כן תכלול 
 חברתית ויצירתית.

 במהלךועיים אחת לשבהכוללים מפגשים  ם בירושליםכאן יוצריהמשתתפים יתחייבו להשתתף בכל תכני 
העבודה תהיה משותפת ולפי מסלולים.  לכאן יוצרים בירושלים תישמר הזכות להעביר   חודשים. 6-כ

 יוצרים בין המסלולים בהתאם לשיקולים מקצועיים 

 יתכנו מספר אירועים ייחודיים. , כמו כן

 

 ירושלים ביוצרים  כאןהגשת פרויקט ל

שיבחן ע"י הלקטורים והנהלת כאן יוצרים  ירושלים להגיש פרויקטבעל המעוניינים להשתתף בכאן יוצרים 
 בירושלים

 :הליך מיון

נהלת כאן ההלקטורים ובסיס הערכת והמלצת על תתקיים  כאן יוצרים בירושליםההחלטה לקבל פרויקט ל
 .להלן כמפורט, בירושליםיוצרים 

( "ההצעות"/)להלן: "הבקשות"ירושלים ביוצרים  בכאן להשתתפות  הפרויקטים של היוצריםהצעות כלל  
 יבחנו באופן הבא: י

הנהלת כאן יוצרים בירושלים  . כאןים המפורט בתנאי הסףעומד  המועמדבדיקה ראשונית ש .1
 .שומרת את הזכות להעביר פרויקטים בין מסלולים לפי שיקולים מקצועיים

       הפרויקטים על יוצרים בירושלים  כאןלהנהלת  דעת חוות כתבויו ההצעות את קראויי הלקטורים .2
 . בפרויקט להשתתפות ביותר כמתאימיםידם -על םמומלציש

יזומנו שיוצרים את השל הלקטורים הנהלת כאן יוצרים בירושלים תבחר מתוך ההמלצות  .3
 .ראיון אישילו לפרזנטציה
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  היוצרים כאמור לאחר הצגתם על ידי הצוות המקצועי, לוחות זמנים וניצול את צוות ההיגוי יבחר  .4
  בנוסח הסכםיחתמו על היגוי השיבחרו על ידי ועדת  וצריםהי התקציב של כאן יוצרים בירושלים. 

 "ב. הרצ
 
 
 

באם יוצר או  . בירושלים יובהר כי היוצר יהיה חייב להשתתף בפעילות המלאה של כאן יוצרים .5
תוכל להוציא את  כאן יוצרים בירושליםלא יעמדו בסטנדרטים הנדרשים, הנהלת צוות יוצרים 

 .כאן יוצרים בירושליםמפעילות  צוותה את היוצר ו/או

רוב ראשונה להשקעה בפיתוח או בהפקה של הפרויקטים המשתתפים בכאן יוצרים ילתאגיד תהיה זכות ס
. התאגיד שומר לעצמו את הזכות לצרף את הפרויקטים הנבחרים למסלולי הפיתוח וההפקה בירושלים

 שלו.

 

  :לוח זמנים

 8.2019.62 פרסום קול קורא ליוצרים
 26.9.2019 הגשת הצעות

 2.10.2019 הארכת מועד הגשת הצעות
 24.10.2019 קריאת ההצעות ע"י הלקטורים ומתן חוות דעת

 31.10.2019 מיון והחלטה סופית על זימון לראיונות קבלה
 14.11.2019-10 ל המועמדיםראיונות אישיים ש

 17.11.2019 החלטה סופית
 21.11.2019-18 חתימה על הסכם

 28.11.2019 תחילת החממה בשבוע של ה
 

 

 2019 החל מנובמבר  :כאן יוצרים בירושליםפעילות  

 פעם בשבועיים  בימי חמישיוחונכות אישית מפגשים קבוצתיים  10

 בין המפגשיםאישית והכנה עבודה 

 יוצרים בירושלים מחייבת נוכחות מלאה בכל המפגשים ההשתתפות בכאן

  כאן יוצרים בירושלים. יתכנו שינויים בקול קורא וחובה על המגישים להתעדכן מעת לעת באתר •

המתקבלים לכאן יוצרים בירושלים יחתמו על הסכם בינם ובין כאן יוצרים בירושלים על מנת  •
בפרויקט ולהסדיר את כל ההתחייבויות בינם לבין כאן להבטיח את מקומם והשתתפותם הפעילה 

 יוצרים בירושלים.

יוצרים שלא יעמדו בדרישות הפרויקט ובתנאי ההסכם, תופסק השתתפותם בכאן יוצרים  •
 בירושלים.

 

 לחץ כאן.: אופן ההגשה לפי ההנחיות במערכת המקוונת בקישור

 החלטתה. מועמדים ממסלול למסלול בהתאם ללנתב הנהלת כאן יוצרים בירושלים יכולה 

 :  -למענה על שאלות הבהרה שיתפרסמו במרוכז באתר כאן יוצרים בירושלים יש לשלוח מייל ל 
@kan.org.ilkanyo. 
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