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   ( לקטורים מעריכים ) - קוראים ה   מאגר ב   להיכלל   בקשות   להגשת הזמנה  

 ירושלים   לפיתוח   ברשות   ולטלוויזיה   לקולנוע   המיזם   של 

 כללי  .1

  מועמדים בזאת    מזמין"(  המיזם" להלן:  )   ירושלים  לפיתוח   ברשות  ולטלוויזיה   לקולנוע  המיזם

  של  (לקטוריםמעריכים )-קוראיםה  מאגרהעומדים בתנאים להלן, להגיש את מועמדותם להיכלל ב 

  המוגשות   השקעהלאו    בקשות לתמיכההלקטורים יידרשו לבחון  .  "(מאגר המיזם)להלן: "  המיזם

 לכל בקשה.   ביחס מפורטת דעת חוות ולמלא , במסגרת מסלולי המיזם השונים

ני השונים  המיזם  מסלולי  אודות  המיזם:פירוט  של  האינטרנט  באתר  למצוא   תן 

www.jerusalemfilmfund.com. 

 זכאות להגשת בקשה  .2

כל  ל  ה, העונמאחד מהתחומים הבאיםלהגיש מועמדות להיכלל במאגר המיזם, בעל מקצוע    רשאי

 :להלן הרלוונטיים לאותו התחום, כמפורט  תנאיםה

 ( כללי) והטלוויזיהתחום הקולנוע מבעלי מקצוע  .2.1

  בעלי ,  אחרים  מקצוע  בעלי  או  מפיקים  ,ראשיים  צלמים,  עורכים,  במאים  , תסריטאים .2.1.1

 . הטלוויזיה או  הקולנוע בתחום אקדמאי או מעשי רקע

ביניהן  לפחות  עלילתיות   הפקות  שלוש  במסגרת  בתחומם  ניסיון  בעלי .2.1.2  קולנוע  סרט, 

 .לפחות דקות 160 כולל של אורךב טלוויזיה סדרת  או/ ולפחות   דקות 80 באורך

 ( אנימציה) תחום הקולנוע והטלוויזיהמבעלי מקצוע  .2.2

  אקדמאי  או  מעשי  רקע  בעלי,  אחרים  מקצוע  בעלי  או  מפיקים,  במאים,  אנימטורים .2.2.1

 . טלוויזיהב או  קולנועב האנימציה בתחום

ו/או  אנימציה שהוקרנו  תחום הפרויקטים לפחות ביצירה/הפקה של שני ב  ניסיון בעלי  .2.2.2

 . ו/או בפסטיבלים פומביבאופן  שודרו 

 דיגיטליים המשחקים הבעלי מקצוע מתחום  .2.3

או   2.3.1 יזמים  תוכן,  כותבי  ומוזיקה,  סאונד  אנשי  אנימטורים,  מעצבים,  מתכנתים, 

 בתחום יצירת משחקי מחשב.  בעלי מקצוע אחרים, בעלי רקע מעשי או אקדמאי

ניסיון   2.3.2 המחשב  בעלי  משחקי  בתחום  לפחות  פרויקטים  שני  של  ביצירה/הפקה 

ו/או   ג'אמים  בפסטיבלים/גיים  ו/או  פומבי  באופן  הורדה  ל  מוצעיםשהוצגו 

 בפלטפורמת משחקים מוכרת.

,  יחדלושתם  , או לש לעיל  2.3  -  2.1להגיש בקשה לכל אחד מהתחומים המפורטים בסעיפים    ניתן  .2.4

 . הרלוונטיים לאותו התחום במלואםובלבד שהמועמד עומד בתנאים 
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 צירוף למאגר המיזם .3

המקצועי"להלן:  ) המיזם של מקצועי צוות .3.1  לתחוםהמועמדים   את ויסווג יבדוק( "הצוות 

 בחינת כי יצוין. עיסוקם בתחום ובקיאותם כישוריהם, לניסיונם בהתאם , לעיסוקם הרלוונטי

 עומס,  ניסיון,  השכלה,  אישיות יכולות ביניהם,  קריטריונים מספר פי על תתבצע המועמדים

 על,  ניתנו אם,  שניתנו קודמים משירותים אחרים גופים או/ו המיזם של רצון ושביעות עבודה

 . המועמד ידי

 שירותים מקבל או/ו שקיבל גוף לכל לפנות רשאי המקצועי הצוות יהא,  זה לעניין כי מובהר .3.2

 שצוינו, ככל שצוינו, על ידי המועמד.   לממליצים ולפנותמהמועמד,  

,  לעיל שפורטו הקריטריונים על,  היתר בין ,בהתבסס לגופה בקשה כל יבחן המקצועי הצוות .3.3

 דעת שיקול קיים המקצועי לצוות כי מובהר.  המיזם  למאגר המועמד את לצרף באם ויחליט

והמועמד למאגר מועמד  להוסיף האם  ובלעדי מוחלט  באשר  טענה  כל על בזאת מוותר , 

 . כאמור המקצועי הצוות להחלטות

  סדרי הרישום ואופן הגשת מועמדות .4

מעריכים  -  מאגר הקוראיםלהיכלל בבקשה  הגשת טופס    באמצעות  יתבצע   המיזם  רישום למאגר .4.1

בכתובת:   ירושלים,  לפיתוח  הרשות  של  האינטרנט  באתר  המופיע  המיזם,  של  )לקטורים( 

www.jda.gov.il .  

בצירוף .4.2 הבקשה,  טופס    עמידתו   את   המבסס  פירוט  עם  יחד  המבקש  של  החיים  קורות  את 

באמצעות    לגב' גליה אלטרץ  להגיש, יש  במאגרהרלוונטיים לתחום המבוקש לרישום    בתנאים 

 .  galia.altaratz@gmail.com :כתובתל  ,ל"דואה

 המצויינת לעיל.  ל" בכתובת הדוא, אלטרץ גליה' לגב לפנות ניתן  והבהרות  לשאלות .4.3

 המאגר עדכון .5

יוכל   העדכון במסגרת. למאגר להיכנס מועמדים לבקשות במענה, שוטף  באופן יעודכן המיזם מאגר

  אינם  ואשר במאגר הנמצאים לקטורים ולנפות למאגר  לקטורים חדשים של כניסתם לאשר המיזם

 . הבלעדי ו דעת שיקול  פי  על וזאת,  הרישום  בתנאי עוד  עומדים

 במאגר  לשימוש והעקרונות שירותים למתן התקשרות .6

  הבלעדי   ודעת   שיקול  פי  על  תיעשה  המיזם  במאגר  נכללים  אשר  הלקטורים  עם  המיזם  התקשרות .6.1

  יתבקש ,  בפועל  שירותים  ממנו  לקבל  יבקש   המיזם  ואשר  במאגר  נכלל  אשר  לקטור.  המיזם  של

 . עניינים והימנעות מניגוד סודיות  לשמירה על  התחייבות  טופסי על לחתום

פי   .6.2 על  תהא  השירותים  בגין  ללקטורים  שתשולם  במועד  התמורה  במיזם  המעודכן  התעריף 

 . עימם  ההתקשרות

  נוסף   /חדש  מסמך  כל   לרבות  דלעיל  המסמכים  המצאת  ההתקשרות  טרם  לבקש  הזכות  למיזם .6.3

 . הבלעדי ודעת  שיקול פי על והכל
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  המיזם  את  לחייב  כדי  המיזם  ידי  על  המאגר  בניהול  או/ו  זה  במסמך  באמור  אין  כי  מובהר .6.4

  בכל   או/ו  כלשהו  בהיקף  עבודה  להזמין  או/ו  במאגר  שייכללו  המועמדים  מבין  מי  עם  להתקשר

 . למועמדים או/ו למאגר הנוגעת אחרת התחייבות

 ההזמנה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות, אולם הפנייה הינה לשני המינים כאחד.  .6.5


