מת"ן  -מרכז תיאטרון ניסויי
הנחיות להגשת מועמדות לבקשת תמיכה בהפקה של יוצרים עצמאיים בתחום התיאטרון הניסויי
א .ועדת מת"ן תבחן את בקשת המועמדות לאחר שזו תכיל את כל המסמכים הנדרשים כדלקמן:
 .1שאלון מועמדות מלא ,רשום בכתב יד ברור.
 .2רשימת השותפים להפקה כולל קו"ח מקוצר ,פירוט הכשרה מקצועית וניסיון קודם של כל אחד מהיוצרים
והמבצעים השותפים להפקה ,בסדר כדלקמן :שם היוצר  /המבצע ,תפקידו בהפקה ,קו"ח מקוצר כולל
פירוט הכשרה וניסיון מקצועי.
 .3תקציר המחזה או תיאור התכנים בהם עוסק הפרויקט )לא יותר מדף מודפס אחד(.
 .4תיאור האמצעים האמנותיים בהם ינקטו היוצרים )לא יותר מדף מודפס אחד(; יש להסביר באיזה אופן
הפרויקט ניסויי.
 .5תיאור של פרויקטים והפקות קודמות שהועלו על ידי אותה קבוצה ,כולל ביקורות )לא חובה(.
 .6ניתן לצרף סקיצות או צילומים )לא חובה(.
 .7טופס תקציב ממולא וחתום.
ב .לידיעתך:
-

כל בקשת מועמדות לתמיכה תכלול את שאלון המועמדות ואת דפי המידע הנוספים כנדרש לעיל,
מודפסים על גבי נייר בפורמט .A4
לוועדת מת"ן תימסרנה רק בקשות שהוגשו במלואן על פי ההנחיות לעיל הכוללות את כל דפי המידע
הנוספים כנדרש ,שהגיעו במועד ההגשה בלבד.
בקשות שלא תכלולנה את כל המידע הנדרש ,לא תובאנה לדיון בפני הוועדה.

ג .מצ"ב:
 .1שאלון להגשת מועמדות.
 .2דרישות סף למיון בקשות מועמדות – מת"ן )מה נדרש כדי שהמועמדות תתקבל(.
 .3מבחנים לתמיכה בהפקות של יוצרים עצמאיים.
 .4תקנון מת"ן )נהלי מת"ן(.
 .5טופס תקציב שעל המגיש למלא.

מת"ן  -מרכז תיאטרון ניסויי
שאלון הגשת מועמדות לבקשת תמיכה בהפקה של יוצרים עצמאיים
בתחום התיאטרון הניסויי
א .פרטי המגיש )הבמאי או היוצר המרכזי( :
שם פרטי:

השכלה מקצועית:

שם משפחה:

____________

כתובת מלאה למשלוח דואר:
טל .בבית:
דואר אלקטרוני:
שנת לידה:

______
טל .נייד:

______

פקס:

__________________________________________
__________________

__________________ ת.ז.

ב .פרטי ההפקה:
שם ההפקה:

______

מקום ומועד צפוי להעלאת ההפקה:

מס' המשתתפים בהפקה )שחקנים( ומופיעים אחרים:
____________
תקציב ההפקה )יש למלא ולחתום על טופס התקציב המצ"ב(:
סכום מבוקש לתמיכה:

__________________________________________

נמסרו לי וקראתי את המסמכים הבאים:
 .1הנחיות למועמדים – מת"ן )הנחיות להגשת מועמדות(
 .2דרישות סף למיון בקשות מועמדות – מת"ן )מה נדרש כדי שהמועמדות תתקבל(
 .3מבחנים לתמיכה בהפקות של יוצרים עצמאיים.
 .4תקנון מת"ן )נהלי מת"ן(.
 .5טופס תקציב )הכנסות והוצאות(.
אם תאושר תמיכה להפקה אני מתחייב להשתמש בכספיה למטרות הפקה זו בלבד.
התמיכה מותנית בהגשת דו"ח ביצוע של ההפקה.
אני מתחייב להחזיר את הכספים שקיבלתי במידה וההפקה לא יצאה לפועל.
אם תאושר תמיכה בהפקה אני מתחייב לציין את שם מת"ן והלוגו שלה בכל הפרסומים הנוגעים להפקה.
אני מתחייב בזאת שכל הפרטים שמסרתי לעיל וכל המסמכים הנלווים שאצרף לבקשתי הם נכונים.
תאריך

חתימת מגיש הבקשה

דרישות סף למיון בקשות לתמיכה בהפקות של יוצרים עצמאיים
המרכז לתיאטרון ניסויי – מת"ן
וועדת מת"ן דנה וקבעה את דרישות הסף למיון בקשות לתמיכה בהפקות של יוצרים עצמאיים בתחום
התיאטרון הניסויי.
להלן דרישות הסף לבחינת ההפקות המועמדות שיובאו בחשבון בשיקול דעת חברי ועדת מת"ן
בבואם לבחון את הבקשות לתמיכה בהפקות של יוצרים עצמאיים בתחום התיאטרון הניסויי )*(.
דרישות הסף לבחינת ההפקות המועמדות:
 oהימצאותם של כל המסמכים והטפסים הנדרשים בשאלון המועמדות על פי ההנחיות.
 oהיוצרים והמבצעים השותפים להפקה הנם בעלי הכשרה מקצועית פורמלית מלאה בתחום או
בעלי ניסיון ומוניטין בתחום.
 oההפקה המוגשת הינה בתחום התיאטרון הניסויי.
 oבהפקה המוגשת יש פוטנציאל לחדשנות ו/או לרב-תחומיות ו/או למקוריות ו/או לשפה
תיאטרונית מיוחדת.
 oהאם יש מיקום ותאריך יעד להצגה בפני קהל.
 oהערכת התקציב.
 oההפקה איננה כלולה במסגרת פעילותו של תיאטרון רפרטוארי או קבוצת תיאטרון או על ידי
תאגיד ציבורי אחר הנתמך תמיכה שוטפת ע"י מינהל התרבות עבור פעילותו התיאטרונית.
לוועדת מת"ן תהא סמכות לאשר התקבלותה של בקשה גם אם לא עמדה באחת מדרישות הסף
המפורטות לעיל ,ובלבד שבמרכיבי הבקשה האחרים מתקיים יתרון משמעותי.
יוצר יוכל להגיש בקשת תמיכה אחת בלבד באותה שנה.
)*( ועדת מת"ן שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דרישות הסף על פי שיקול דעתה מעת לעת.
דרישות הסף נשלחות לפונים עם שאלון המועמדות.

מבחנים לתמיכה בהפקות של יוצרים עצמאיים
המרכז לתיאטרון ניסויי  -מת"ן

להלן אמות המידה ומדדי המבחנים שיובאו בחשבון בשיקול דעת חברי ועדת מת"ן בבואם לבחון את הבקשות
*

לתמיכה בהפקות של יוצרים עצמאיים :

אמות מידה ומדדי המבחנים להערכת הפקות של יוצרים עצמאיים בהצגה הכוללת קטע מתוך ההפקה:

*

-

רעיון מרכזי של ההפקה

-

סגנון ושפה תיאטרונית ניסויית

-

חדשנות ומקוריות

-

מיומנות ודיוק בביצוע

-

מורכבות היצירה

-

ניסיון ורקע מקצועי של היוצרים והמבצעים השותפים בהפקה

ועדת מת"ן שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את אמות המידה על פי שיקול דעתה מעת לעת.

אמות המידה נשלחות לפונים עם שאלון המועמדות.

תקנון מת"ן
המרכז לתיאטרון ניסויי – מת"ן הינו פרויקט משותף של קרן רבינוביץ לאמנויות תל אביב )ע"ר( וקרן רקנאטי.
מת"ן פועלת במסגרת קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות תל אביב ובניהולה.
מטרות המרכז:
המרכז לתיאטרון ניסויי נועד לקדם ,לסייע ולעודד הפקות איכות של יוצרים עצמאיים בתחום התיאטרון
הניסויי באמצעות העמדת סיוע כספי.
הסיוע הכספי ייועד לתמיכה בהוצאות הקמת ההפקה בפועל :בניית תפאורה ,הכנת התלבושות ,ייצור
ושימוש באביזרים ,בכלים ובמכשירים ועוד ככל שנדרש להפקה ולשכר האמנים.
נהלי עבודה:
המרכז לתיאטרון ניסויי יפרסם פעם בשנה מודעה באתר הקרן הקוראת ליוצרים עצמאיים בתחום
התיאטרון הניסויי להגיש בקשות לסיוע בהפקות בתחום התיאטרון הניסויי .יוצר יוכל להגיש בקשת
תמיכה אחת בלבד באותה שנה.
המרכז יופעל באמצעות ועדה מקצועית ,היא ועדת מת"ן.
בראש ועדת מת"ן יעמוד/תעמוד איש/אשת ציבור בעל/ת ידע ,ניסיון והתמצאות בתחום התיאטרון.
ועדת מת"ן תתכנס מעת לעת ,ולפחות פעם בשנה ,על מנת לבחון את הבקשות המועמדות לתמיכה
ולהמליץ על ההפקות הראויות לתמיכה ועל שיעור התמיכה בהפקות אלה.
מיון מקדים של הבקשות:
צוות מת"ן הכולל לפחות  3חברים ובהם יו"ר הוועדה ונציגי קרן רבינוביץ יתכנס לפני כינוס ועדת מת"ן
לצורך מיון הבקשות בהתאם למסמך "דרישות סף למיון בקשות מועמדות" הרצ"ב.
הצוות יבחן את תכנית ההפקה ,את הסכום המבוקש לסיוע ,את דרישות הביצוע של ההפקה ואת
תקציב ההפקה ויקבע בהתאם את הנתון "תקציב מקסימלי לתמיכה בהפקה" .נתון זה מבטא את
הערכת צוות מת"ן ביחס לסך התקציב הדרוש להפקה לצורך מימושה.
הנתון שייקבע כ"תקציב מקסימלי לתמיכה בהפקה" לא יעלה על  10%מתקציב מת"ן .למרות האמור
לעיל ,במקרים חריגים ראויים אשר לא יעלו על מקרה אחד עד שניים בשנת תקציב ,תוכל הוועדה
לאשר סיוע להפקה בסכום אשר יעלה על  10%מתקציב מת"ן ,מנימוקים מיוחדים שירשמו.
בתום המיון תודיע ועדת מת"ן ,באמצעות קרן רבינוביץ ,על דחייתה של הבקשה או על התקבלותה של
הבקשה לשלב הצגת ההפקה.

הצגת ההפקה:
ועדת מת"ן באמצעות קרן רבינוביץ תודיע למועמדים שהם מוזמנים למפגש )פרזנטציה( עם
o
חברי ועדת מת"ן לצורך הצגת קטע מוכן מתוך ההפקה המתוכננת שהוא מופע בימתי בן לא
יותר מ 10-דקות ולהצגת סקיצות של התפאורה ,התלבושות והאביזרים האחרים הנדרשים
להקמת ההפקה.
במקרים מיוחדים ויוצאים מן הכלל בהתאם לשיקול דעתה ,רשאית הנהלת הקרן לאשר
o
פרזנטציות באמצעות וידאו.

הערכת ההפקה:
חברי ועדת מת"ן יקבעו ציון להפקה על פי אמות המידה להערכת ההפקות המועמדות לתמיכה.
חברי ועדת מת"ן יקיימו בתום המפגש דיון בהפקות המועמדות ,ויסכמו את הערכותיהם ביחס לכל
אחת מההפקות המועמדות כדלקמן:
 oהפקה שציונה א' תזכה לתמיכה ברמה א'.
 oהפקה שציונה ב' תזכה לתמיכה ברמה ב'.
 oהפקה שציונה ג' לא תזכה לתמיכה.
 oהפקה במסלול הצגות ילדים שציונה א' תזכה לתמיכה ברמה א'.
הפקות במסלול הצגות ילדים שציונם ב' או ג' לא יזכו לתמיכה.
קביעת הסכום לתמיכה:
צוות מת"ן הכולל לפחות  3חברים ובהם יו"ר הוועדה ונציגי קרן רבינוביץ )או בא כוחו( יחשב את
חלוקת תקציב מת"ן בהתאם להמלצות וועדת מת"ן בהתייחס לכלל הבקשות המאושרות לתמיכה
ובהתייחס לנתון "תקציב מקסימלי לתמיכה בהפקה ,בהתאם לזמינות התקציבית של מת"ן" ,כדלקמן:
 oתמיכה ברמה א' תחשב לתמיכה של  100%-80%מהסכום המופיע בנתון "תקציב מקסימלי
לתמיכה בהפקה" ביחס לזמינות התקציבית.
 oתמיכה ברמה ב' תחשב לתמיכה של  60%-40%מהסכום המופיע בנתון "תקציב מקסימלי
לתמיכה בהפקה" ביחס לזמינות התקציבית.
המלצות צוות מת"ן לתמיכה בהפקות של יוצרים עצמאיים תובאנה לאישור הנהלת מת"ן ודירקטוריון
קרן רבינוביץ.
ביצוע התשלום:
קרן רבינוביץ תודיע לפונים על החלטות ועדת מת"ן
קרן רבינוביץ תעביר את התמיכה המאושרת בהתאם ללוח הזמנים של ביצוע ההפקה בפועל והזמינות
התקציבית בכפוף לקבלת דו"ח ביצוע תקציבי של ההפקה.

