
   

 

07/00/4000 
 

 

 קול קורא 
 Tempus IRISלקבלת מענק להכנת סרט עבור פרויקט 

 
 קריטריונים ונוהל הגשת בקשה

 

מדיניות, פעילויות, שמתקיים במימון האיחוד האירופי למען קידום  Tempus IRISפרויקט 

מיומנויות ותרבות בינלאומיים, בינתרבותיים וגלובאליים במכללות אקדמיות ציבוריות במדינת 

ישראל, וזאת על מנת לשפר את האיכות והחדשנות של ההוראה, הלימודים והמחקר במכללות 

נוהל בהתאם לענק להכנת סרט עבור הפרויקט, מודיע על אפשרות להגיש בקשות לקבלת מ, אלו

 שלהלן: 

 

 

 : מטרה

 סגל /ותחברי, /יותמעוניינות לעודד סטודנטים Tempus IRISהמכללות השותפות בפרויקט 

במכללות לקחת חלק פעיל בפרויקט ולתרום מיכולותיהם וכישוריהם. לצורך כך,  וצוותי עבודה

 IRISדקות שיציג את פרויקט  3-0-מעמיד הפרויקט סכום מוגדר להפקת סרט קצר, באורך של כ

בינאום מאפשר להעלות את האיכות ותוצאותיו, את השותפים לפרויקט ויעביר את המסר הבא: 

לעולם העבודה הגלובאלי וטכנולוגיות  יםהסטודנט, להכין את האקדמית )מחקר, הוראה(

 .לריבוי תרבויות, ומעניק גישה של פתיחות עכשוויות

 http://www.hit.ac.il/sites/en/irisנמצא באתר:  Tempus IRISמידע נוסף על פרויקט 

 

 : כללי

מכללת אורט הרמלין, ) Tempus IRIS קול קורא יישלח לכל המכללות השותפות בפרויקטה .0

המכללה האקדמית ספיר, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, המכללה האקדמית בית ברל, 

המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן, בית הספר הגבוה להנדסה ועיצוב שנקר 

מודי ( ובפרט לאלו מביניהן שבהן פועלות יחידות לליוהמכללה האקדמית לחינוך אלקאסמי

 קולנוע, טלוויזיה או תקשורת חזותית. 

 הסגל במכללה.  /ותולאנשי /יותאנשי הקשר בכל מכללה יפיצו את הקול קורא לסטודנטים .4

 http://www.hit.ac.il/sites/en/irisהקול קורא יפורסם באתר הפרויקט, בכתובת:  .3

 בקשות תוגשנה בהתאם לנוהל המפורט, כולל הנספחים הנדרשים, ותובאנה לדיון.  .0

חברות הועדה לבחינת ההצעות: ד"ר אורית אבוהב, מכללת בית ברל; ד"ר פרידה סימונשטיין,  .5

מכללת עמק יזרעאל; ד"ר אריאל חורין, מכללת אורט הרמלין; ד"ר ורד הולצמן, מכללת אורט 

 בראודה. 

תת את המענק לסטודנט/ים ו/או לחבר/י סגל בהתאם לקול אינה מתחייבת להנהלת הפרויקט  .6

 קורא במידה ולא תוגשנה הצעות מתאימות. 

http://www.hit.ac.il/sites/en/iris
http://www.hit.ac.il/sites/en/iris


   

 

 

 :  תקציב

  )אירו(.  6,500€ הפקת הסרט הוא עדהיקף התקציב ל

 . 30%בשקלול הציון להצעות שתוגשנה יהיה ערכו של התקציב המבוקש 

 

  מאפייני הסרט:פירוט 

 הכלליים של הסרט הם כדלקמן:המאפיינים 

 דקות. 3-0-משך הסרט: כ -

הסרט יהיה בעל אופי מודולארי, כך שניתן יהיה להתאימו לגרסה נפרדת עבור כל מכללה.  -

ההצעה הנוכחית מתייחסת לחלק המשותף של הסרט. החלק הנוסף של המכללות שיבחרו 

 להוסיף סרטון ייחודי למכללה יתומחר וישולם בנפרד. 

 שפות: אנגלית, עברית וערבית.  3-ה ערוך בהסרט יהי -

הסרט מיועד לסטודנטים ישראליים וסטודנטים זרים, לאנשי סגל במכללות ובמוסדות  -

 נוספים להשכלה גבוהה, ולקובעי מדיניות בתחום ההשכלה הגבוהה בארץ ובאירופה. 

ות , ו/או להקרינו במכללYouTubeניתן יהיה לצפות בסרט באינטרנט, באתרים כגון  -

 באירועים שיווקיים ואחרים. 

 .4000על הסרט להיות מושלם ומוכן להקרנה לא יאוחר מאוקטובר  -

 

  הערכת תשומות נדרשות להכנת הסרט:

המכללות השותפות  8-תחקיר, כולל לגבי הפרויקט עם מנהלת הפרויקט ובכל אחת מ -

 בפרויקט. 

 ימי צילום בכל מכללה.  4-קבלת חומרים מוכנים מכל אחת מהמכללות השותפות ו/או כ -

 עריכת החומרים המצולמים והקיימים.  -

 צוות צילום, הקלטה, ועריכה. -

 פורמט צילום ופורמט מאסטר.  -

 , אנימציה.special effectsטכנולוגיות עריכה: אפקטים,  -

 יצירת פסקול.  -

 

  צעות:מרכיבי הציון המשוקלל של הה

 כל הצעה שתוגש לוועדה, תיבחן על פי הקריטריונים הבאים:

 50% - המוגדרות של הסרט. תיאור המסגרת  הבנת המציע את המטרות. אפיון הסרט

 אפקטיבי ואטרקטיבי. מקורי, הרעיונית להעברת המסרים המרכזיים באופן 

 40% -  .שימוש בשפה קולנועית ויזואלית שתיצור עניין אצל קהלי יעד רלוונטיים 

 30% - .עלות ההצעה. כולל כל ההוצאות עד לקבלת המוצר המוגמר ואישורו על ידי הלקוח 

 

 

 



   

 

 

 קריטריונים לדירוג הבקשות:  

 הציון המשוקלל שיתקבל על בסיס ניתוח ההצעה. .0

 מקוריות רעיונית של מגישי ההצעה.  .4

 .Tempus IRISאחת המכללות השותפות בפרויקט מ צוותי עבודהעדיפות ל .3

 Tempus IRISהלומדים לתואר באחת המכללות השותפות בפרויקט  /יותסטודנטיםעדיפות ל .0

 .Tempus IRISסגל אקדמי או מנהלי באחת המכללות השותפות בפרויקט  /תלחבריו ו/א

 

 נוהל הגשת הבקשה: 

בקשה לעניין  /תגישיגישמענק בקבלת ה /תהמעונייןו/או חבר/ת סגל  /יתסטודנטצוותים,  .0

 דואר אלקטרוני אל:'( באמצעות שליחתם באזה בטופס המצורף )נספח 

 veredhz@braude.ac.ilואל ד"ר ורד הולצמן:  abuhav@beitberl.ac.ilד"ר אורית אבוהב: 

 0400 מאיב 03 תאריך:עד ל

 יכולה להיות בשפה העברית או בשפה האנגלית. ההצעה  .4

 .(4000אמצע חודש יוני עד נתנה י. )תשובות ת4000מאי ב 30תאריך ההגשה:  .3

 .4000על המציע/ה להתחייב לסיים את הכנת הסרט עד אוקטובר  .0

 

 הועדה הבוחנת: 

ד"ר אורית אבוהב, מכללת בית ברל; ארבע נציגות מהמכללות השותפות בפרויקט: ועדה בת  .0

ד"ר פרידה סימונשטיין, מכללת עמק יזרעאל; ד"ר אריאל חורין, מכללת אורט הרמלין; ד"ר ורד 

ותעדכן את חברי המאגד לגבי ההחלטה תבחן את ההצעות, הולצמן, מכללת אורט בראודה, 

 הסופית והנימוקים לבחירה. 

 החלטה. הודעה על המציע/ה ה /תקבל, יקבלהוועדהלאחר החלטת  .4

 

 תנאים נוספים:

 . ולא ניתן לערער עליה היא סופיתוועדה החלטת ה .0

הענקת בטל את מאגד יה –על בסיס דיווח כוזב ענק מ /הקיבלמציע/ה במקרה בו יתגלה כי ה .4

 בהליכים משפטיים. /הקול לנקוט נגדוהתשלום באופן מיידי ויש

, אולם אינה מגבילה את הרשאים במבואיישלח הקול קורא מופיעה  ןאליה המכללותרשימת  .3

ו/או חבר/ת סגל אקדמי או מנהלי  /יתלהגיש בקשה כל סטודנט /תרשאיענק. להגיש בקשה למ

 במוסד להשכלה גבוהה.

מדי שבועיים לנציגות הועדה: ד"ר אורית אבוהב: להעביר דיווח התקדמות הזוכה במענק על  .0

abuhav@beitberl.ac.il  :וד"ר ורד הולצמןveredhz@braude.ac.il. 

מלא את כל הזכויות לשימוש בסרט ולהעביר עותק  Tempus IRISהזוכה להעניק למאגד על  .5

   הסרט והחומרים הנלווים למנהלת הפרויקט. וכולל של 

mailto:abuhav@beitberl.ac.il
mailto:veredhz@braude.ac.il
mailto:abuhav@beitberl.ac.il
mailto:veredhz@braude.ac.il


   

 

 Tempus IRISטופס הגשת בקשה למענק עבור הכנת סרט לפרויקט : 0נספח א'

  מחברי הצוות! עבור כל אחדבטופס זה * במידה והמציע הוא צוות, יש למלא את הפרטים 

 ולציין מי מבין חברי הצוות ישמש/תשמש כראש הצוות. 

 

 

   תאריך 

 

    שם פרטי     ם משפחה ש

     ת.ז. 

   מיקוד    ישוב       תובתכ

    טלפון נייד      טלפון 

          דוא"ל 

         נוסף דוא"ל 

 

 

          מוסד לימוד 

     שנת לימודים     לימודים לתואר 

          מנחה ו/או יועץ אקדמי 

 

     חתימה      

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 תיאור ההצעה: 4נספח א'

 

 כללי: 

, 04גודל   Narkisimגופן  :הבאה לפי התבנית, A4על גבי עמוד בגודל  תוגש מודפסת הצעהה

 אינץ'. 0מ"מ או  45במרווח של שורה וחצי. גבולות עמוד 

 עמודים.  3עד ההצעה תקציר היקף 

 

 :ההצעהמבנה תקציר 

תיאור כללי של מבנה הסרט המוצע, כולל התייחסות לאופן השילוב בין החלק ה"כללי"  – 0 סעיף

 לבין החלק שיאפשר הוספת סרטון לכל מכללה בנפרד.

 תיאור המשאבים הנדרשים ולוח זמנים מתוכנן להפקת הסרט.  – 4סעיף 

 המלצות ו/או הפניות לעבודות קודמות.  – 3סעיף 

 

 


