מידע כללי להגשת בקשות להשתתפות בפרויקט "החממה" לסופרים ולמחזאים  -פרויקט ביוזמת קרן
גרינספון ישראל בע"מ (חל"צ) (להלן" :קרן גרינספון ישראל") ,המפעילה את תוכנית ספריית
פיג'מה ,ובית אבי חי (ע"ר) (להלן" :בית אבי חי").
מועד אחרון להגשה ,61.2.2.61 :יום שבת ,בחצות.
כל פרויקט שלא יעמוד בתנאי הסף המצוינים בקול קורא יידחה מבלי שבית אבי חי תבחן את
הפרויקט לגופו ומבלי להודיע על דחיית הפרויקט ליוצר.
בפרסום קול קורא זה אין משום ההתחייבות מצד בית אבי חי וקרן גרינספון ישראל שכל פנייה או
פרויקט שיוצג להם ייבדק או כי פרויקט כלשהו מבין הפרויקטים המוצגים ייבחר בידיהם .בחירת כל
פרויקט מסורה לשיקול דעתם הבלעדי ,והם רשאים לדחות כל פרויקט במלואו או בחלקו ,על פי מיטב
שיקול דעתם ,ומבלי שיידרשו לנמק את החלטתם .ליוצרים לא תהא כל תלונה ,טענה ,דרישה או זכות
תביעה כנגד קרן גרינספון ,בית אבי חי או כל מי מטעמם בשל כך או בשל פרויקט שלא נבחר או בשל
פרויקט שנבחר אך לבסוף לא נעשה בו שימוש.
אם ייבחר פרויקט תוכן שיובא במסגרת קול קורא זה ,היוצר יחתום מול בית אבי חי או קרן גרינספון
על הסכם נפרד שיסדיר את שלבי הפיתוח ,היחסים ואת זכויות הצדדים.
א .מידע כללי:
חממת הסופרים יוצאת לדרך לראשונה השנה ( )2.61מתוך זיהוי הצורך בספרות ילדים
השואבת ממקורות התרבות היהודית-ישראלית .סופרים וסופרות שפרסמו ספר אחד לפחות
מוזמנים להגיש הצעות לספרים חדשים לבני  6.-5השואבים השראה מארון הספרים
היהודי .מחזאים מנוסים מוזמנים להגיש הצעה למחזה מקורי לבני .62-5
ספר  -בתוך חצי שנה ממועד סיום "החממה" יש להגיש כתב יד מוכן .כתבי היד יעברו
לבחינת ועדת הספרים של תוכנית ספריית פיג'מה ,אשר תבחן אותם בהתאם לשיקול הדעת
המקצועי והעצמאי של חברי הוועדה.
מחזה סופי  -יש להגיש בתוך שלושה חודשים ממועד סיום "החממה" .מחזות שייבחנו
וייבחרו בידי ועדת התרבות של בית אבי חי יופקו במסגרת אירועי בית אבי חי לילדים.
ב .נוהלי הגשה:
.6
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.3
.4
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.7

בית אבי חי וקרן גרינספון ישראל יפרסמו בציבור את דבר קיום "החממה".
לפרויקט רשאים/יות להגיש סופרים/ות שפרסמו ספר אחד לפחות ומחזאים/יות שהעלו שני
מחזות לפחות.
סופרים/ות ומחזאים/יות העומדים/ות בקריטריונים והמעוניינים/ות להשתתף בפרויקט
מוזמנים/ות להגיש הצעות לפיתוח ספר או מחזה.
בעלי/ות זיקה או עניין ישיר או עקיף לקרן גרינספון ישראל ולבית אבי חי ,ובכלל זה חברי/ות
הנהלה ,לקטורים/יות ,וחברי/ות הוועדה המקצועית ,עובדים בקרן או בבית אבי חי
כפרילנסרים או כעובדים קבועים לא יוכלו להגיש הצעות להשתתפות בפרויקט.
הצעות תתקבלנה באמצעות הגשה מקוונת באתר בית אבי חי או באתר ספריית פיג'מה עד
 ,61.2.2.61יום שבת ,בחצות.
הגשות אלו ייבחנו בידי הלקטורים/יות ובידי הוועדה המקצועית של המיזם .היוצרים/ות
שהצעותיהם/ן ייבחרו לעלות שלב יוזמנו לחממת הסופרים ,שתתקיים בחודש יוני בבית אבי
חי בירושלים.
הודעות על קבלה למיזם יישלחו במהלך חודש מרץ.

 .8הגשת ההצעה לפיתוח במסגרת מיזם "החממה" כוללת התחייבות על כך שההצעה הינה
מקורית ,אינה כוללת חומרים (טקסטים ,ציורים ,צילומים וכד') השייכים לצדדים שלישיים,
ואין לצד אחר מלבד מגיש ההצעה זכות או קניין רוחני על תכניה או על כל חלק אחר ממנה.
.1
ג .מסמכים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למיזם:
ההגשה תתבצע באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של בית אבי חי או האתר של ספריית
פיג'מה .קישור להגשה מלבד מילוי הפרטים הכלליים על המגיש/ה ועל הפרויקט ,יש להיערך
להעלאת הקבצים הבאים:
 .6קורות חיים
 .2מסמך  PDFשל הספר שמגיש ההצעה הוציא לאור או קישור לעבודות קודמות.
 .3הצהרת כוונות בווידאו או בטקסט.

ד .נוהלי עבודה:
 .6הוועדה המקצועית של מיזם "החממה" תבחן את ההצעות המוגשות ותבחר את
המשתתפים/ות שיעלו לשלב "החממה".
 .2הוו עדה המקצועית של המיזם שומרת לעצמה את הזכות לבחור מבין ההצעות שהוגשו את
אלו המתאימות לה ביותר ,ואף לבטל את קיום "החממה" – בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 .3במיזם "החממה" עתידים להשתתף כ 64-יוצרים – סופרים ומחזאים כאחד.
 .4סופרים ומחזאים אשר התקבלו למיזם מתחייבים להשתתף בפעילות "החממה" במלואה
ולהגיש כתב יד מקורי עד המועד הקבוע.
 .5ספרים  -בתוך חצי שנה מסיום מועד "החממה" ,יש להגיש כתב יד מוכן .כתבי היד יעברו
לבחינת ועדת הספרים של תוכנית ספריית פיג'מה .ועדת הספרים הינה עצמאית ,וחבריה פועלים
על פי שיקול דעתם המקצועי והעצמאי בלבד .כתב יד שייבחר להיכנס לתוכנית יחולק כנהוג
בספריית פיג'מה בגנים ובבתי הספר ובפלטפורמת  webדיגיטלית ,שתיקבע בהמשך.
 .1מחזות  -מחזה סופי יש להגיש בתוך שלושה חודשים ממועד סיום "החממה" .המחזות יעברו
לבחינת ועדת התרבות של בית אבי חי .ועדת התרבות הינה עצמאית ,וחבריה פועלים על פי
שיקול דעתם המקצועי והעצמאי בלבד .מחזה שייבחר ייכנס לתהליך פיתוח והפקה משותפת של
היוצר ובית אבי כדי להכשירו לעלות במסגרת אירועי בית אבי חי לילדים.

ה .נוהל ביצוע הפרויקט:
 .6חוזה מפורט ייחתם בין היוצרים/ות מגישי/ות הבקשה של הפרויקטים הנבחרים  -בעלי
הזכויות בספר או במחזה  -ובין בית אבי חי וקרן גרינספון ישראל.
 .2לוח הזמנים שייקבע בחוזה לגבי כל אחת מאבני הדרך בפיתוח כתב היד או המחזה מחייב
את היוצרים.

 .3אם יופקו הפרויקטים שיפותחו במסגרת המיזם ,יחויבו היוצרים/ות לפרסם על גבי התוצר
ובפרסומים הנלווים לו את מעורבות הגופים השותפים בפיתוח באמצעות הלוגו והכותרות
שיימסרו לו בידי בית אבי חי וקרן גרינספון ישראל.
ו .כללי:
 .6הוועדה המקצועית שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור בהצעה כלשהי מבין ההצעות שהוגשו
או לבטל את המיזם באופן מלא או חלקי בכל דרך ובכל זמן ,אם לא יימצאו הצעות ראויות על פי
כללים ונהלים אלה או על פי שיקול דעתה ,בלי הודעה מוקדמת.

