
نـدعو جمهور المبدعات والمبدعين إلى تقديم مقترحات ألفالم وثائقية ومسلسالت الويب 
تتناول أحد المواضيع التالية أو أكثر:

الدين واجملتمع والسياسة يف الشرق األوسط وإسرائيل 	 
اللغة والثقافة اليهودية ـ العربية	 
اجملتمع العريب الفلسطيين يف إسرائيل	 
العالقات اليهودية ـ الفلسطينية يف إسرائيل واملناطق الفلسطينية احملتلة	 
العالقات اليهودية ـ العربية يف الشرق األوسط، يف املاضي واحلاضر	 
املخيال السياسي يف عالقات اليهود والعرب	 

شروط االنضمام:
تعمل الدفيئة بصورة متواصلة ابتداًء من آذار 2022 حىت متوز 2022. يعقد اللقاء اخلتامي يف خريف العام 	 

2022 )قد تطرأ تغيريات على اجلدول الزمين حبسب تغري الظروف(؛
للربنامج على منحة 	  يتم قبول عشرة مشاريع، يف احلد األقصى. حيصل كل شخص مت قبول عرضه  سوف 

شخصية شهرية بقيمة 3,000 شيكل على مدار أربعة أشهر )أي 12,000 شيكل باجململ، يشمل ضريبة 
القيمة املضافة(؛ 

يلتزم املشاركون يف الدفيئة باملشاركة يف ستة لقاءات يومية جترى فيها نشاطات مجاعية )سيتم حتديد املواعيد 	 
الحًقا مع األخذ بعني االعتبار ظروف كل مشارك/ة(؛ 

الدفيئة 	  فرتة  خالل  املشاركني  الحتياجات  مالئمة  عمل  وشروط  عمل  مساحة  بتوفري  لري  فان  معهد  يلتزم 
)مكتبات وغرف ندوات وغري ذلك(؛ 

سوف يُطلب من األعضاء املشاركة يف نشاطات عامة وجمتمعية ينظمها معهد فان لري )مثل عرض أفالم أمام 	 
اجلمهور الواسع ومؤمترات وأمسيات نقاش( 

الموعد األخير لتقديم الطلبات: 5 كانون األول/ ديسمبر 2021
االعالن عن القبول للدفيئة: خالل شهر كانون الثاني/ يناير 2022

موعد بداية اللقاءات: آذار 2022

 لالستفسار حول تقديم الطلبات، يُرجى التوّجه عبر البريد اإللكتروني التالي:

docfilm@vanleer.org.il 

يعلن معهد فان لري يف القدس، بالتعاون مع منتدى 
األفالم الوثائقية يف إسرائيل وسينماتيك القدس، عن افتتاح 

دفيئة مميزة لتـطوير األفالم الوثائقية اليت تعاجل قضايا إسرائيل في 
الشرق األوسط وعالقات اليهود والفلسطينّيين في إسرائيل والمناطق 

الفلسطينية المحتلة.
آذار- تموز
2022

 للمشاركة في دفيئة فكرية للعاملين في 

مجال اإلنتاج السينمائي الوثائقي حول موضوع:
إسرائيل في الشرق األوسط والعالقات 
اليهودية الفلسطينية في إسرائيل 
واألراضي المحتّلة

دعوة 

يك زعرور
ز
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