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تتيح دفيئة العاملني يف جمال اإلنتاج السينمائي الوثائقي ومقّرها معهد فان لري يف القدس 
للمشاركني فيها إطارًا للتفكري ونقد األعمال الوثائقية ضمن سياقات فكرية واجتماعية وثقافية. 

متنح الدفيئة حيزًا واسًعا لتطوير األفكار وتعميق التعاون فيما بني املبدعني وبني أنفسهم من جهة، 
وبينهم وبني الباحثات والباحثني يف األكادميية، انطالقًا من السعي لتطوير العمل الوثائقي يف إسرائيل. 

سوف ترّكز الدفيئة في السنة المقبلة على األعمال الوثائقية التي تتناول مختلف القضايا التي تربط إسرائيل 
وسكانها مع دول وسكان الشرق األوسط، إضافة إلى العالقات اليهودية الفلسطينية في إسرائيل واألراضي 

المحتلة.
تسعى الدفيئة إىل ترسيخ هنج النظرة املقارنة والعابرة لألطر البحثية بني إسرائيل وجرياهنا هبدف موضعة إسرائيل 

ضمن سياقات إقليمية ورصد الروابط السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية اليت تربط بني إسرائيل والشرق 
األوسط. ستتناول لقاءات الدفيئة مسائل شّت مثل: كيف تنظر دولة إسرائيل ومواطنيها إىل وجودهم يف املنطقة؟ 
كيف ينظر إليهم جرياهنم الفلسطينّيني والعرب واملسلمني؟ هل تعترب إسرائيل رأس حربة للغرب، كيان غريب يف 

الشرق األوسط؟ هل يعترب وجود إسرائيل يف املنطقة حقيقة جغرافية فحسب، أم رمبا تعترب دولة شرق أوسطية 
على صعد أخرى؟ كيف تؤثّر التحّوالت يف املنطقة على العالقات اليهودية الفلسطينية يف إسرائيل واملناطق 

احملتلة، وكيف تتأثّر من هذه العالقات؟     
إضافة على ذلك، سوف متد الدفيئة يد العون للمشاركني على صعيد إقامة عالقات وإجراء لقاءات شخصية 

مع باحثني وباحثات للمسامهة يف إثراء املعرفة واألحباث االستقصائية وسريورات تطوير املشاريع الشخصية 
للمشاركني.

 ندعوكم لتقدمي مقرتحات ألفالم وثائقية ومسلسالت تلفزيونية ومسلسالت ملواقع اإلنرتنت تتناول واحد 
أو أكثر من املواضيع التالية:    

الدين والمجتمع والسياسة في الشرق األوسط   •
اللغة العربية  •

الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني  •
المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل  •

العالقات اليهودية الفلسطينية في إسرائيل والمناطق المحتلة   •
العالقات اليهودية العربية في الشرق األوسط ماضًيا وحاضًرا    •

تعمل الدفيئة بصورة متواصلة بدًءا من آذار 2021 وحتى تموز 2021. كما ستعقد بعض 
اللقاءات اإلضافية في شهر أيلول 2021. ربما سيتغير الجدول الزمني بحسب تغير الظروف.

سوف يتم قبول حتى عشرة مشاريع. سيحصل كل مشروع تم قبوله بمنحة تطوير بقيمة 
10,000 وحتى 15,000 شاقاًل )يشمل ضريبة القيمة المضافة(.  

تعقد لقاءات الدفيئة في معهد فان لير في القدس. كذلك، سيعقد في إطار الدفيئة نشاط 
يستمر ليومين مع ضمان مكان للمبيت. 

تدار اللقاءات باللغة العبرية.

من هو جمهور هدف الدفيئة؟
يتألف مجهور هدف الدفيئة من مبدعات ومبدعني ناشطني يف مراحل خمتلفة يف مسرياهتم املهنية، سيستفيدون 

من هذا اللقاء الفكري واإلبداعي الذي يقرتحه الربنامج. عليهم أن يكونوا خرجيي مؤسسات التعليم العايل 
للسينما، وسبق أن أطلق كل واحد منهم فيلًما وثائقًيا واحًدا على األقل، ويعمل كل واحد منهم حالًيا على 

عمل وثائقي جديد. نسعى إىل تشكيل جمموعة متنّوعة من املبدعني ينتمون إىل شرائح عمرية وأنواع اجتماعية 
وقطاعات وخلفيات اجتماعية وذاتية خمتلفة. 

يتألف مجهور هدف الدفيئة من خمرجات وخمرجني؛ ولكن العرتافنا بالدور احملوري لإلنتاج يف العمل السينمائي، 
ففي حال مشاركة املنتجني/ات يف املشروع سيتم دعوة زوجني – منتج/ة وخمرج/ة للمشاركة سوية يف املشروع. 

ميكن ترشيح أعمال يف كافة املراحل: بدًءا من الفكرة األولية، مرورًا مبرحلة التطوير والبحث االستقصائي والكتابة، 
وانتهاًء مبرحلة التحرير املتقدمة )Rough cut( ألفالم مت االنتهاء من عملية تصويرها. بغية أن تؤثّر املشاركة يف 

الدفيئة على العمل اإلبداعي بصورة هامة تقّرر عدم قبول مشاريع يف مراحلها األخرية.

متطلبات البرنامج
يلتزم املشاركون يف الدفيئة االشتراك في جميع لقاءات الدفيئة. يُطلب من املشاركني يف هناية الربنامج تقديم 

أعمالهم اليت قاموا بتطويرها ضمن الدفيئة: سيناريو وثائقي، تريلر )جمموعة مواد مصّورة( أو حترير متقدم 
)Rough cut( ملشاريع يف أطوار متقّدمة. يتم حتديد املواد املقّدمة للربنامج مبشاركة املبدعني عند القبول 

للدفيئة مبا يتالءم مع املرحلة املوجود فيها املشروع.

كيفية الترّشح للمشاركة في الدفيئة؟
يجب تعبئة نموذج طلب المشاركة في الدفيئة وإرفاق مجيع الوثائق اآلتية:  

اقتراح )بطول صفحة واحدة( لعمل وثائقي واحد في األنواع التالية: أفالم طويلة، أفالم بطول ساعة   •
واحدة، حلقات وثائقية ومسلسالت لمواقع على شبكة اإلنترنت. يف حال تقدمي مشروع يف مراحل 

التحضري األوىل، جيب وصف املشروع واإلشارة إىل مرحلته احلالية.  
بيان تعريفي عن الجانب الفكري )بطول صفحة واحدة(. يتم يف هذا البيان تفصيل أسئلة البحث الثقافية   •
والسياسية والفلسفية أو االجتماعية القائمة يف أساس العمل، إضافة إىل القضايا اجلوهرية اليت سيتم التعّمق 

فيها يف إطار الدفيئة. 
سيرة ذاتية للمبدع أو المبدعة )بطول صفحة واحدة(، تشمل اخللفية التعليمية ذات الصلة وقائمة   •

باألفالم اليت سبق وعمل فيها صاحب السرية. إذا رغب املنتج/ة االلتحاق للربنامج، جيب إحلاق سريته/ا.

الموعد األخير لتقديم الطلبات: 13.12.2020
االعالن عن القبول للدفيئة: كانون الثاني 2021

موعد بداية اللقاءات: آذار 2021

THE VAN LEER JERUSALEM INSTITUTE

מכון ון ליר בירושלים 

يدعو معهد فان لير في القدس، بمشاركة 
منتدى األفالم الوثائقية في إسرائيل وسينماتيك 

القدس، جمهور المبدعات والمبدعين للمشاركة في 
دفيئة مميزة لتطوير األفالم الوثائقية في إسرائيل.

لالستفسار بشأن تقديم الطلبات يُرجى التوّجه عبر البريد اإللكتروني التالي:
docfilm@vanleer.org.il 

آذار- تموز
2021

 للمشاركة في دفيئة فكرية للعاملين في 
مجال اإلنتاج السينمائي الوثائقي حول موضوع:

إسرائيل في الشرق األوسط والعالقات 
اليهودية الفلسطينية في إسرائيل 
واألراضي المحتّلة
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يجب تقديم الطلبات عبر الرابط التالي

مديرو الدفيئة: رونا براير-غارب، د. تسمريت ليفي دفين، لريان عتسمور
إدارة أكادميية: د. أساف دافيد  
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