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 :دعوة

 هيودايت وعربيات ه ملبدعاتاضنة نساء" لتطوير سيامن واثئقيح"

  كن:في اعقاب السنه االولى والناجحه لحاضنة نساء, صندوق السينما والتلفزيون يعلن عن موعد جديد وتدعو

 مشاريع واثئقية يف مرحةل التطوير، لربانمج حاضن خاص، مبين عىل منوذج مرشوع "غرين هاوس" ادلويل.، لتقدمي خمرجاتنساء 

من اجل ن اجامتعية، هيدف الربانمج اىل دمع النساء املبدعات من عدة خلفيات، دايانت، طوائف وثقافات، ويدمعهن يف تطوير افالم واثئقية قوية ومبدعة يف شؤو

، الاحرتام، املساواة فات وخلق مجموعة من املبدعات يف السيامن الواثئقية امللزتمة ابلتغيري الاجامتعي، من اجل دمع مبادئ التفامه املشرتكخلق حوار متعدد الثقا

 .تؤثر عىل اجملمتع واسعة والسالم، من خالل تطوير افالم من وهجة نظر نسائية

افالم اهناء التعلمي(، صاحبات خلفية او جتربة سيامنئية سابقة )تعلمي سيامن، مضن اثئقي الاول لهن )ال يشمل سيامن، حبيث يكون هذا الفيمل الو خملرجاتالربانمج خمصص 

 حصفية(.\اطار ااكدميي او دورات وتمكيليات)هش تلمويوت( او جتربة معلية سيامنئية

اايم لك واحدة، مضهنا ستمت تغطية لك تاكليف  5ثالثة ورشات ملدة  مرشوع، لتشرتك منتجاهتم يف برانمج مكثف ومرثي، يشمل 12طامق التقيمي املهين س يختار 

ميه، اىل ان يصبح منتوج املشرتاكت )مبيت، وجبات وسفرايت(. سريافق لك مرشوع مرشد وطامق الربانمج سريافق املنتجات بتطوير الاقرتاح املكتوب واذلي مت تقد

 " مبس توى دويل عايل.الانتاجوتفاصيل اخرى من "ملف  ية، سينوبسيسلالخراج واليت تشمل تريلري ذو جودة، مزيان  متشلك معد

 بني الورشات، مبهام خاصة واستشارة. خمرجهاملرشدات س يواكنب ويتابعن لك 

ومدراء حمطات , مديرات خاص س يدعى اليه ممولني "يتشينغ"ب املشرتاكت مشاريعهن يف برانمج  اخملرجات يف الورشة الثالثة والاخري للك جوةل نشاطات، س تعرض

 .تلفزيون

رائدين، حصص يف كتابة القصة، كتابة  نيواثئقي خملرجات وخمرجنيالنشاط املهين س يتبىن منوذج برانمج "غرين هاوس" ادلويل التابع للصندوق، ويشمل صفوف فن 

 السيناريو، حتضري 

 واملزيد.. اخراج ،مزيانية، ورشة حترير وخلق تريلري، فيتشينغ ملمولني، تسويق، جتنيد مزيانيات

 
 

 :كيفية التقدمي
 من خالل منوذج تسجيل الكرتوين، كام ويرفق ما ييل: www.nfct.org.il من خالل موقع الصندوق اجلديد للسيامن والتلفزيون ابللغه العربيه فقطيمت التقدمي 

 لكمه )جيب ادخالها يف الاس امتره  الانرتنيتيه يف املوقع( 50+ ملخص حىت )حىت صفحة( رسد القصه -سينوبسيس .1

 اعالن نوااي )حىت صفحة( .2

 وصف خشصيات )اذا وجد( .3

   مزيانية اولية .4

 تلخيص سرية ذاتية همنية .5

  (معل فيديو, فيمل قصري) لعمل سابق يعكس القدرات البرصية( YOUTUBE, VIMEO) رابط .6

 الاعالم\التلفزيون\السيامن توصيات من اشخاص من جمال 1-2 .7

 )مواد مصورة للمرشوع املقدم )اذا وجد 
  معرفة اللغة الاجنلزيية مبس توى اسايس يشلك افضلية للمشاركة يف الربانمج
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