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קול קורא
להשתתפות
בחממה האינטלקטואלית
ליוצרי קולנוע תיעודי בנושא

ישראל במזרח התיכון ויחסי
יהודים–פלסטינים
בישראל ובשטחים
מכון ון ליר בירושלים,
בשיתוף הפורום הדוקומנטרי בישראל
וסינמטק ירושלים ,קורא ליוצרות וליוצרים
להשתתף בחממה ייחודית לקידום הקולנוע התיעודי

מרץ–יוני
2022

בשנת  2022תפעל החממה כתוכנית רזידנסי לאמנים בשיתוף מפעל הפיס
החממה ליוצרי קולנוע תיעודי במכון ון ליר מתקיימת זו השנה הרביעית ,והיא מציעה
למשתתפיה מסגרת לחשיבה ולביקורת על היצירה התיעודית בהקשרים אינטלקטואליים,
חברתיים ותרבותיים .החממה מספקת מרחב לפיתוח רעיונות ומקדמת שיתופי פעולה בין היוצרים,
ובינם לבין חוקרות וחוקרים באקדמיה ,מתוך שאיפה לפתח את היצירה התיעודית בישראל.
בשנה הקרובה תתמקד החממה ביצירה תיעודית העוסקת בשלל סוגיות הקושרות את ישראל ואוכלוסייתה
אל מדינות ואוכלוסיות במזרח התיכון ,וכן ביחסי יהודים–פלסטינים בישראל ובשטחים .החממה תאפשר
מפגשים אישיים וקבוצתיים של יוצרים וחוקרים במטרה לסייע בפיתוח התחקיר והחשיבה על הפרויקטים
המשתתפים ,מתוך גישה המעודדת בחינה השוואתית ורב-תחומית של ישראל במזרח התיכון בעבר ובהווה,
ובחשיבה על העתיד .המפגשים יעסקו באופן שבו מדינת ישראל ,אזרחיה ואוכלוסיית הרוב היהודית בה
תופסים את קיומם באזור ,ובאופן שבו הם נתפסים בעיני שכניהם הפלסטינים ,הערבים והמוסלמים .לצד
זה תעסוק החממה בסוגיות מגוונות מתחומי התרבות ,החברה ,הכלכלה והפוליטיקה הנוגעות ליחסי
יהודים–פלסטינים במרחב שבין הים לנהר.

אנו מזמינים הצעות לסרטים תיעודיים ,לסדרות טלוויזיה ולסדרות רשת
שיעסקו באחד או יותר מהנושאים שלהלן:
•דת ,חברה ופוליטיקה במזרח התיכון ובישראל
•שפה ותרבות יהודית-ערבית
•החברה הערבית-פלסטינית בישראל
•יחסי יהודים–פלסטינים בישראל ובשטחים
•יחסי יהודים–ערבים במזרח התיכון בעבר ובהווה
•דמיון פוליטי של יחסי יהודים וערבים

תנאי התוכנית
החממה תפעל ברצף מראשית מרץ עד סוף יוני  .2022מפגש הסיום יתקיים בסתיו 2022
(לוח הזמנים עשוי להשתנות לפי הנסיבות).
•לחממה יתקבלו עד עשרה פרויקטים .ליוצרים שיתקבלו לתוכנית יוענק תשלום חודשי אישי בסך
 3,000ש"ח במשך ארבעה חודשים (בסך הכול  12,000ש"ח ,כולל מע"מ).
•לאורך תקופת החממה ,המשתתפים יתחייבו להיות נוכחים בשישה מפגשים בני יום אחד
של פעילות קבוצתית (מועדי המפגשים ייקבעו בהמשך מתוך התחשבות בלוחות הזמנים של
המשתתפים).
•המכון מתחייב לספק למשתתפים חללי עבודה ותנאי עבודה המותאמים לצורכיהם (ספריות ,חדרי
סמינרים וכדומה) בכל תקופת החממה.
•משתתפי החממה יתבקשו לקחת חלק בפעילויות ציבוריות וקהילתיות שמקיים מכון ון ליר (דוגמת
כנסים ,ערבי דיון והקרנות סרטים לקהל הרחב).
יוצרים ויוצרות המעוניינים להשתתף בחממה מתבקשים למלא
את טופס הגשת המועמדות ולצרף אליו את המסמכים הנדרשים ,כמפורט בטופס.
טופס הגשת מועמדות

ניהול החממה :רונה ברייר-גארב ,לירן עצמור
ניהול אקדמי :ד"ר אסף דוד ,ד"ר צמרת לוי-דפני

בשאלות הנוגעות להגשת המועמדות אפשר לפנות לדוא”ל
docfilm@vanleer.org.il
מידע נוסף ראו באתר מכון ון ליר בירושלים
אתר ון ליר
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מועד סופי להגשת המועמדות5.12.21 :
הודעה על קבלה לחממה :ינואר 2022
מועד תחילת המפגשים :מרץ 2022

