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ال
�ل� ال�قافي ال����انيف�ل� ل
	�وع ت����   
  

 ال	�و� ال
�ج��ة

  مقدمة:  .1

  :التعاون

� جن�ف �� مؤسسة أهل�ة غ�� ر�ح�ة
�  -مستقلة مسجلة �� ��� فلسط

تأسست عام  س)'&ا، ومسجلة كف ع ��
3ة   1983 � والعرب 6مؤسسة خ�� ��تنم)3ة مستقلة عن من قEل مجموعة من الشخص�ات والمفك 3ن الفلسطي>ي

� والحفاظ عI تراثه 
�Kسان الفلسطيMتنم�ة قدرات اإل Pة أو طائف�ة، وتهدف إ��Vة انتماءات س�اس�ة أو حZأ

� الحت�اجات الشعب  ]̂ ، وذلك من خالل التحدZد المنه �
�cبناء المجتمع المد �

وه)3ته ودعم ثقافته الح�ة، و��
� وأول)3اته والعمل عI إZجاد اآلل�ات  

�Kالسل�مة لالستفادة القصوى من مصادر التم)3ل المتاحة. تجدد الفلسطي
� تنف�ذ المشار3ــــع التنم)3ة واالغاث�ة

بهدف توف�� المساعدة التنم)3ة واإلMسان�ة  التعاون رسالتها ع�[ االستمرار ��
� الضفة الغ ��ة qما فيها القدس، قطاع غزة، مناطق 

�� � ��� لبن 1948للفلسطي>ي
ان والتجمعات الفلسطي>�ة ��

� االقتصادي ورعاZة االيتام، برامج رئxس�ة: التعل�م، التنم�ة المجتمع�ة أر�عةضمن  ��الثقافة،  qما |شمل التمك
�  ،واعمار الEلدات التار3خ�ة ��ا~ة مع الداعم ، وتعميق ال&� �

�Kمن خالل ز3ادة التفاعل مع الجمهور الفلسطي
 www.Taawon.org والمؤسسات الوطن�ة. 

 
 ال#لدات القد مة:  إلعمار برنامج القدس 

� عام 
� القدس ( 1994قامت التعاون ��

) للتنم�ة OCJRPبتأسxس برنامج خاص إلعمار الEلدة القدZمة ��
� عام 

. 6ما تم �� � � المم��
�cموروثها العمرا Iمة فيها والحفاظ عZلدة القدEالقدس وإلح�اء ال �

 1995المستدامة ��
ي والهندسة  � متعدد التخصصات qما فيها التخط�ط الح��

�Kنامج مكون من ف 3ق ف  لتنف�ذ ال�[
�
 فن�ا

�
إMشاء مكتEا

� مجال التار3ــــخ واآلثار 
�� � ��� والمحلي ��اء الدولي ها. و3عمل الف 3ق مع عدد من الخ�[ المعمار3ة والمدن�ة وغ��

  والعلوم االجتماع�ة واإلMسان�ة. 
� تقوم ب�نف�ذ برنامج شامل و3عت�[ برنامج القدس إلعم

�Kمة، المؤسسة المهن�ة الوح�دة الZلدات القدEار ال
� والمعاي�� الدول�ة  ��� حسب القوان

اث الثقا�� � القدس وناqلس بهدف حماZة ال��
ومت�امل إلح�اء الEلدة القدZمة ��

  �ال القادمة. و�أعI المست)3ات المهن�ة وذلك لمنفعة س�ان ومستخد�� الEلدات القدZمة وزوارها ولألج
 Iسه عxجري تنف�ذها �ش�ل متواز لتحقيق عمل�ة اعمار  4اشتمل برنامج االعمار منذ تأسZ س�ةxمكونات رئ

� وال�وح العمران�ة، ح�ث 
�cاEم�م والتأه�ل للم � القدس تتجاوز أعمال ال��

و�ح�اء مت�املة للEلدة القدZمة ��
 للتدر3ب و�ناء الطاقات

�
اث، وخلق فرص عمل  شملت هذە المكونات برنامجا � مجال الحفاظ عI ال��

��
 �

اك الس�ان �� 3ة و���  للتوع�ة الجماه��
�
 خاصا

�
� هذا المجال من مختلف التخصصات، و�رنامجا

�� � ��للممارس
� الEلدة 

�cاEحاث وقاعدة ب�انات شاملة لجميع مqللتوثيق واأل 
�
، ومركزا �

�̂ � التار3
�cة الموروث العمراZعمل�ة حما

Iمة اعتمدت عZد من الدراسات والمسوحات الم�دان�ة. القدZالعد .  
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    :ع� ال
	�وع

واجهة ال��رسة ال/%ه�-ة ور,ا+ ال*�د  ال��رسة واجهة �ق%م ب�نامج إع�ار ال�ل�ات الق���ة في الق�س ب��ف�� م
�وع ت�م�� 

الى ت�ر-; واجهة ال��رسة ال/%ه�-ة ور,ا+ ال*�د  یه�ف ال��نامج 8اإلضافة الى ت�م��    .ال�/ل4 ال3قافي ال��-2انيوال��%ل م0  

 .ح�ف��0 وخل= ف�ل� ع0 ن
ا>ات ال�
�وع

  

  اله#ف:

ال�/ل4  وال��%ل م0  واجهة ال��رسة ال/%ه�-ة ور,ا+ ال*�د  �ق%م ب�نامج إع�ار ال�ل�ات الق���ة في الق�س ب��ف�� م
�وع ت�م��  

الى ت�ر-; ح�ف��0 وخل= ف�ل� ال��رسة ال/%ه�-ة ور,ا+ ال*�د یه�ف ال��نامج 8اإلضافة الى ت�م�� واجهة  .ال��-2انيال3قافي 

وعل�ه ی�غ; ال��نامج 8ع�ل ف�ل� ی%ث= ت�ف��  نشاطات المشروع والتي تشمل الترميم، التدريب، نشاطات توعية مجتمعية  ع0  

  .ال�
�وع وم�Eجاته م�� ال��ا�ة ل�ها�ة

  

على:وال23 1	0
ل  "  ال��ه��ة ور-ا� ال,�دف�ل� ل
	�وع " ت�م�� واجهة ال
#رسة  ت���� � الع�ض:اس  
 .ال�
�وعح%ل  ) دقائ=8- 3إن�اج ف�ل� ( . 1

وال�ه���0 وا�Rا ن
ا>ات   تT%-� ال�
�وع ق�ل ال��م�� واث�اء ال��م�� و,ع� ال��م�� وا�Rا ص%ر لل��ر-; ال�Pف��0 . 2

  .وال�ي ت
�ل ج%الت في ال�ل�ة الق���ة ون
ا>ات مع >الب ال��ارس ال�%�Uة ال/�اه��-ة

  على اآلتي: ال	�8ة 7�1 ان 1	
ل الع�ض ال
ق#م م� 

 . ع�ض ف�ي وع�ض مالي. 1

م
ابهة، ومbهالت 
�aة في ت�ف�� أع�ال ال. �/; ان ��P̂% الع�ض الف�ي على م�ه/�ة الع�ل 8
[ل تفT�لي، خ��ة 2

  األع�ال ال�2ل%,ة وال�ي س�
[ل جeءا اساس�ا وهاما في ال�ق��� الف�ي. إلن/ازوخ��ات >اق� الع�ل ال�ق��ح 

 

  ش�و� ال0ق#م:  

�/; أن ت*%ن ال/هة ال��ق�مة لع�ض الhع� م�TTEة ومh/لة رس��ا، وذات خ��ة في م/ال ال�%ث�= االعالمي،  . 1

 ول�یها ال�ق�رة الف��ة وال�ال�ة على ت�ف�� ه�ه ال�ه�ة 8
[ل مه�ي، و-�%ف� ل�یها ف%ات�� وس��ات ijk رس��ة. 

اء في ج�ول االسعار على انها ال��mة ال*املة تع��� األسعار ال�ي �Rعها ال��ق�م للع2اء امام aافة ب�%د الع2 . 2

 االع�ال ال�2ل%,ة.  إلن/ازوال
املة مع الj-�Rة 

على ال��ق�م للع2اء تأم�a 0افة االح��اجات الف��ة (كام��ات رق��ة، aام��ات ف��ی%، ب�امج ت���T، >%اق� 8
�-ة،   . 3

  ال��اس;. �ه�ي الاس�%دی%هات تh/�ل، أو أ^ م�hلeمات اخ�p) ل��ف�� األع�ال 8ال
[ل 

الع�وض م0 ال�اح���0 الف��ة وال�ال�ة وهي غ�� ملeمة 8ق�%ل أقل األسعار  أفRلس%ف تق%م ال�عاون 8اخ��ار  . 4

  و,�ون اب�اء االسjاب.

على م0 ی�س% عل�ه الع2اء تق��� فات%رة رس��ة ت�Pل اس� ال�bسhة، اس� ال�
�وع، واس� ال�انح ول0 ی�� تغ�2ة  . 5

 ول�4 8اس� أشEاص. ال
�aةات�� رس��ة وس��ات ijk رس��ة ت�Tر 8اس� ا^ مjالغ غ�� معeزة 8ف% 
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8
[له الPالي او 8ع� اج�اء ا^ تع�یالت عل�ه  . 6 pفي الغاء الع�ض او اعادة >�حه م�ة اخ� =Pة ال�عاون الhسbل�

  دون أن �[%ن أل^ جهة ح= االع��اض.

  .ة االم�-[ي شاملة للj-�R /��ه االس��ل��يت*%ن االسعار ال�ق�مة 8ال . 7

 . وa�ل} الh/ل ال�/ا̂ر لل
�aة  على ال��ق�م للع2اء ارفاق نEhة مT%رة م0 فات%رة ال
�aة وس�� الijm ال�س�ي . 8

 على ال��ق�م تأم�a 0افة االح��اجات الل%ج��hة الالزمة له إلت�ام األع�ال م3ل ال�%اصالت وال�ع�ات ال�hان�ة.  . 9

  

  عالمي اال�0ث�= الخ#مات 

  اله#ف م� خ#مات ال�0ث�= االعالمي .1

a. ) وع) دقائ= 8- 3إن�اج ف�ل��

�ل الف�ل� مقابالت مع  ن
ا>ات ال�
�وع وا�Rا�
�ل   ح%ل ال��

 وال��hف��ی0. .ال
�aاء ال��ف�ی0

b. ل ال��م�� واث�اء ال��م�� و,ع� ال��م���وا�Rا ص%ر لل��ر-;  وت�a�; وف} سقاالت تT%-� ال�
�وع ق

  .وال�ه���0 ون
ا>ات ال�%�Uة ال/�اه��-ة ال�Pف��0

  

  ./%ه�-ة ور,ا+ ال*�دال��رسة الال�ل�ة الق���ة في الق�س و,
[ل خاص  الع�لم�2قة ت
�ل م�Dقة الع
ل:   .2

   ال
�Fجات ال
�ل�-ة:   .3

o ) دقائ=)  8-3إن�اج ف�ل� 

 .%-ار��hك�ا8ة ال 

  ستوري بوردك�ا8ة . 

   ة، تع[4 ا�هار ال%اقع�Uرة ف��ة إب�ا%T8اله�ف اعاله.   

 .وم%ن�اج الف�ل� و�خ�اجه �-�Pوت �-%Tت   

  ت%Tةإسقا+ الjة م�اس�mأي انه سيكون هناك قارئ للنص)( و�ضافة خل��ة م%س�  . 

o   ل ال��م�� واث�اء ال��م�� و,ع� ال��م���وا�Rا ص%ر لل��ر-; ف} سقاالت  اعادة  وت�a�; و تT%-� ال�
�وع ق


�ل ال�T% و  ون
ا>ات ال�%�Uة ال/�اه��-ة� ��P,- �100 ص%رة على االقل.   

 

 ال
�اصفات الف�Dة للف�ل�:  .2

o 8/%دة  دقائ= 8- 3 ف�ل�ال م�ةFull HD. 

o  �-%Tح�ی3ة م3ل إب�اعي ت �-%Tام مع�ات ت�E8/%دة عال�ة مع اس� (Slider, Ronin, drone) 

o   :ة (اللغة-e�ع�,ي مع ت�ج�ة ال�� 8اللغة االن/لEnglish Subtitles(  

o  :ام��اد الف�ل�mp4  هاضافة الى ا^ ام��اد ی��jل< 

o   امEل�� ال�%اد الhت)raw footageمة في الف�ل��E�hة ال�هائ�ة ) ال�Ehع�� تق��� ال� 

o  نامج مع ال�قابالت ال��ف= عل�ها مع��  ."ال�عاون  "تT%-� األن
2ة ال���%عة لل
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o م��ةeوع ال��ة ال�
   2020/ 12/ 31الى    21/06/2018: م0 ال��م�� لل�

  

  مDه��ة الع
ل للف�ل�:   .4

  

o  .ةhسbل ال�� م�اجعة ال��انات وال�عل%مات الEاصة 8ال�bسhة وال�ي س��%ف� م0 ق

o ار-% تق�����ĥر  ال%�hال�%افقة أو >ل;  ب%ردوال �ة ال�عاون ألخhسbة ال���/ة وتق���ه ل�a�
م0 ق�ل ال

 ال�ع�یالت. 

o   فة�
ز-ارات اس�*
ا��ة لل���ان لjعi ال�%اقع ق��ل ب�ء ال�T%-� وال�^ س��� 8ال��h�= مع الل/�ة ال�

  (للف�ل�) في مbسhة ال�عاون. 

o ل� مbسhة ال�عاون.  ال��h�= وال�%اصل ب�0 ال
�aة ال���/ة والل/�ة ال�
�فة م0 ق

o   .فة�
 ع�ل ال�قابالت الالزمة مع مbhول�0 في ال�bسhة، م�hف��ی0 وغ��ه� ب�اء على ت%ص�ات الل/�ة ال�

  

 ش�و� خاصة:  .5

 

 . الTP%ل على م%افقة األشEاص ق�ل ال�T%-�، ع�م اس�غالل األشEاص واأل>فال -

 وغ��ها. والjع� ع0 ال���2ة ال��hهل*ة في ال��ئي وال��h%ع. والع��kةت/�; ال�م%ز وال
عارات ال�hاس�ة وال�ی��ة  -

 ال�Eوج 8أف*ار م��عة وخالقة وج�ی�ة. -

 األماك0 وال��ا�� الhل��ة)، وع[4 الT%رة اال�/اب�ة.  (إ�هاراالب�عاد ع0 الhل��ة    -

��ة ق�ل إص�ار ال���ج ال�هائي (الف�ل�) وتق�ل وع�ل ال�ع�یالت hP8; الTP%ل على م%افقة مbسhة ال�عاون ال�س -

 ما ت�اه ال�عاون م�اسjا.

- ) ���) ولع�د  uploadعلى الفائe 8الع2اء تق��� ال�hه�الت الEاصة 8ال�قل االل*��وني لل�لفات ذات الP/� ال*

 غ�� م�Pود م0 ال��ات و,hP; ما ت2ل; مbسhة ال�عاون م�ه. 

  aان . أ�اوال �P= أل^ ش�E اس��Eام ه�ه الT%ر 8أ^ >�-قة  ل�عاون لات هي مل} خاص ان aافة ال��Eج -

  

  الD0ف�3:  ف�0ة .6

o   وعف��ة�
8أ^   1/2020على ان ال ت�/اوز شه�    2021/ 20/1الى    06/2020/ 21: م0  ال���ئ�ة    ال�

 من االشكال. ش[ل
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  مM�0N ع�وض الF#مات 

  ال�ق�مة م0 ق�ل ال
�aات االس�
ار-ة �/; أن �
��ل على ال�الي:إن ال�P األدنى ال�2ل%ب للع�وض 


ل:  ل,ل ف�ل� ع�ض فDي .1	1  

  . الh��ار-% - 

  . ب%ردال�h%̂ر  - 

  خ2ة ع�ل مفTلة ت
�ل واألجهeة وال�ع�ات ال��E�hمة وم�ه/�ة وأسال�; ت�ف�� ال�ه�ة.-

  خ��ة ال
�aة في نف4 ال�/ال.  -

  ال�ات�ة للف�-= ال�ق��ح.خ��ة ف�-= الع�ل والh��ة  -

  ن�اذج ع0 األع�ال الhا8قة. -

   Camera man، graphic، مT%ر س���ائي م��ج،(  �/; ان �[%ن الف�-= ال�ق�م ل��ه ال�الي

Designer  ،ر�Pماك���، ف�ي ص%ت، ف�ي ض%ء،  م،Story writer ،   ،D and 3D animator 2 

Producer ،Color correction man ، Translator 

��ة في تق��ات ال�T%-� ال��Eلفة :  ●Eل��ه ال 

Stop motion photography   
Time laps  

  

 معای�� ال0ق���: 

 hP8; ال�عای�� واألوزان ال�ال�ة:  على ح�اللف�ل�  س��� تق��� الع�وض م0 ناح�ة ف��ة

  ال�زن   ل,ل ف�ل�   ال0ق��� الفDي  

 درجة    10  الh��ار-%  

  درجة   10  ب%ردال�h%̂ر   

  درجة   15  (ت*%ن مع�%نة 8اس� ال�[ان وال�ار-خ)ام3لة م0 الT%ر  

��ة وف�-= الع�ل   Eدرجة   15  ال  

 درجة  20  المنهجية والخطة والمعدات  

أفالم، ب��ة   ات ع��(تق��� ن�اذج االع�ال الhا8قة ال��فقة مع الع�ض    

  القTة، ال/ان; الف�ي واالب�اعي، اسل%ب ال�T%-� وال/%دة)

  درجة   30

  درجة  100  م/�%ع ال�ق��� الف�ي  

    %70يتم فتح العروض المالية بعد نجاح   
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�ل ��kة الj-�Rة ال�Rافة وaافة ال�Tار-© ال��¨%رة والغ�� م�¨%رة وهي ما س��� دفعها فق§ لل
�aة   ل/��ه االس��ل��ي8ا  ع�ض مالي�

  الفائeة 8الع2اء.

 
  

 : V�NT 1أخ3 في االعR0ار 8افة ال
�0لRات وال
�Fجات ال
�ل�-ة ��Tدة عال�ة شامل الR��Sة  ال
الي  الع�ض .2

 


�ل ��kة الj-�Rة ال�Rافة وaافة ال�Tار-© ال��¨%رة والغ�� م�¨%رة وهي ما س��� دفعها فق§ لل
�aة   /��ه االس��ل��ي8ال  ع�ض مالي�

  الفائeة 8الع2اء.

  

  ال�صف 

الXع�  اج
الي 

��Dه  Tال

  االس�0ل�Dي 

  مالحZات 


ع#ل  الف�ل� T)6 -7  (ا1ام ت����     


ع#ل  ال��رT)100  ( اخ�0ار2  - ص�رة     

   

  تق#1� الع�وض  

  ی�� تق��� الع�وض 8ال¨�ف ال��E%م على أن ��P̂% ال¨�ف الEارجي على ��ف�0 داخل��0 

 ��ف للع�ض ال�الي م[�%ب عل�ه:  -

  " ال/%ه�-ة ور,ا+ ال*�دف�ل� ل�
�وع " ت�م�� واجهة ال��رسة ی�  تT% ع2اء-ال�اليلع�ض "
 

  ��ف للع�ض الف�ي م[�%ب عل�ه: -

  "ال/%ه�-ة ور,ا+ ال*�دف�ل� ل�
�وع " ت�م�� واجهة ال��رسة ی�  تT% ع2اء -الف�يالع�ض 
 

 ان �[%ن ال¨�ف�0 ال�اخل��0 مغلق�0 وم�E%م�0. -

  ان ت*%ن ج��ع الTفPات في aال الع�ض�0 م%قعة وم�E%مة م0 ق�ل ال/هة ال��ق�مة.   -
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  . ال
�ع# الDهائي ل0ق#1� ع�وض األسعار 11

في مق� مbسhة ال�عاون في رام هللا شارع ��aا ع�ارة  2020حe-�ان  14 ح�االی�� تhل�� الع�وض ح�ى تار-خ أقTاه 

  ال�هRة  

ح�ى تار-خ أقTاه      waocjrp@taawon.orgفي حال وج%د ا�ة اس�فhارات ��[0 ال�%جه بها الى ال��-� االل*��وني 

  2020 حe-�ان 8 ث��0ال�د على اس�فhارات*� في تار-خ أقTاه اال ، وس���2020  حe-�ان 7 االح�

 


