אוקטובר 2018
הועד המנהל של קרן הקולנוע הישראלי מינה ועדה לאיתור מנכ"ל/ית לקרן.
האמור במסמך זה מתייחס לנשים ולגברים וכתוב בלשון זכר מטעמי נוחות.

אודות הקרן:
קרן הקולנוע הישראלי היא עמותה שהוקמה לפני כ 35 -שנים .לקרן ועד מנהל המורכב מדירקטורים
מין הציבור ,יו"ר הקרן הוא מר אורי דורי .הקרן מתוקצבת על ידי משרד התרבות והספורט מתוקפו
של חוק הקולנוע משנת  2001המגדיר בחוק את גובה ההקצבה השנתית לענף הקולנוע בישראל.
הקרן מקיימת מערך קריאה ומיון של תסריטים ובקשות להשקעה בהפקתם של סרטים ישראליים,
מסייעת בהפקתם של הסרטים ,בשיווקם בארץ ובעולם ,בקידומם של יוצרים ,אנשי ענף הקולנוע
וסרטים עלילתיים המיועדים להקרנה ראשונה בבתי קולנוע.

תיאור המשרה
מנהל הקרן אחראי על ניהול ענייניה של הקרן בהתאם לתקנון העמותה ,לקידום הקולנוע הישראלי,
היצירה ותעשיית הקולנוע תוך שמירה על עקרונות של חופש היצירה ומתן ביטוי הולם למגוון
התרבותי והחברתי של המדינה .,בכפוף להנהלה הציבורית של הקרן.

אחריות וסמכויות המנהל:
•
•
•
•

גיבוש תהליך הבחירה של הסרטים שבהם שוקלת הקרן להשקיע.
מעקב ,ליווי וקידום של הסרטים.
קידום וייצוג הקולנוע הישראלי בארץ ובעולם.
ניהול קשרי הקרן עם יוצרים ,מוסדות אקדמיים ובתי הספר ללימוד קולנוע ,מועצת הקולנוע
ומשרד התרבות והספורט.

דרישות התפקיד
•
•
•
•
•

תואר אקדמי או תעודת גמר של מוסד מוכר בתחום הקולנוע .הועדה רשאית לבחון מועמדות
של בעלי תואר אקדמי בתחומים אחרים ,ובלבד שהם בעלי ניסיון של  10שנות עבודה
לפחות בתחום היצירה האודיו-ויזואלית.
ניסיון מקצועי מוכח בתחום היצירה הקולנועית.
היכרות עם ענף הקולנוע בארץ ובחו"ל.
ניסיון מוכח בניהול צוות עובדים ותקציב של ארגון.
כושר ביטוי מעולה בכתב ובעל-פה בעברית ובאנגלית.

הגשת מועמדות
מועמדים מתבקשים להגיש בקשות בכתב שיכללו:

•
•
•
•

קורות חיים.
מסמכים המעידים על השכלה וניסיון.
המועמד מתבקש לפרט בקצרה )עד  20שורות( מדוע הוא מתאים ו/או מעוניין במשרה.
מילוי טופס מועמדות – הורדת הטופס בהקלדה על הקישור למטה.
לטופס הגשת מועמדות
את הבקשה יש להגיש עד תאריך . 06.12.2018

כללי
•

•
•

ועדת האיתור קוראת למועמדים הרואים עצמם מתאימים להציע את מועמדותם או להציע
הצעות למועמדים ראויים .כמו כן ,הועדה רשאית ליזום פניה למועמדים שנמצאו ראויים על
ידה.
המועמדים עשויים להידרש לעמוד למבחני מיון לצורך בחינת התאמתם למשרה.
ייבחנו פניות מתאימות בלבד.
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