
  - 2021שנת להפקת משדר טקס פרס אופיר לקולנוע קול קורא להגשת הצעות ל

 שנים לפרס אופיר  30חגיגות  רגעי שיא בקולנוע הישראלי

 

בזאת מפיקים וחברות מזמינה "( האקדמיהויזיה )ע"ר( )להלן: "והאקדמיה הישראלית לקולנוע וטל

השנים לפרס ע"ש  30הפקת משדר טקס פרס אופיר לקולנוע לרגל חגיגות להגיש הצעות להפקה, 

 אוקטוברחודש תחילת " המיועד לשידור בשייקה אופיר תחת הכותרת "רגעי שיא בקולנוע הישראלי

  .("הפרויקט"להלן: ) יפו  -ומתוכנן להתקיים באמפי וואהל בתל אביב  2021

 

 ההשתתפות בפרויקט .1

 .12:00 בשעה 23.6.21רביעי הינו יום להפקת הפרויקט, המועד האחרון להגשת הצעות  .1.1

 .הבלעדי הלפי שיקול דעתהאקדמיה תהא רשאית לדחות מועד ההגשה, 

הצעה נא לציין בנושא: . info@israelfilmacademy.co.ilלמייל בכתובת : ההצעות יוגשו  .1.2

  . נא וודאו כי קבלתם מייל המאשר את קבלת ההצעה. להפקת משדר טקס פרסי אופיר

 דקות.  90-למשדר באורך של כההצעות שיוגשו לפרויקט מיועדות  .1.3

 :להלן המסמכים המפורטים כללו אתיהצעות ה .1.4

 בנוסח ימולא  –ופרטי ההתקשרות עמה ההפקה חברת , הכולל את פרטי טופס ההגשה

 המצ"ב כנספח א' לקול הקורא. 

 בפורמט הגשה קובץ word   אוpdf :הכולל 

 קונספט 

 המוצע/ים מנחה/יםזהות ה  

  מפיק, עורך, תסריטאי, במאימוצעים אנשי צוותזהות : 

 לשם מתן חסויות הצעה לשיתופי פעולה עם גופים נוספים 

 בקובץ בפורמט  תקציב הפקהexcel    

למען הסר ספק, האקדמיה תהיה רשאית להתקשר ישירות עם אנשי הצוות שהוצעו, רובם 

 אף מבלי לבחור בהצעה שהוגשה., או חלקם, לרבות המנחה 

 בחירת ההצעותאופן  .2

)אך לא חייבת(  תרשאי, תהא האקדמיה הפרויקט עבור הפקתמבין ההצעות אשר יוגשו  .2.1

על למפיק ודיע אקדמיה תה .מפיק אחדמטעם הצעה  הבלעדי, ה, על פי שיקול דעתלבחור

ימים מהמועד האחרון  60 בתוךבחירת הצעתו, בתיאום עם הגוף המשדר שייבחר, וזאת 

, לפי לאקדמיה נשמרת הזכות להאריך מועד זה .("מועד ההודעה"להגשת ההצעות )

 שיקול דעתה. 

 כמפורט להלן:בתהליך את ההצעות, האקדמיה תבחן  .2.2

ועדת טקס אופיר אשר חבריה הם חברי הועד המנהל ו לבחינה של א. כל ההצעות יעבר

אשר יחוו את של האקדמיה. האקדמיה רשאית לצרף לועדה יועצים / לקטורים חיצוניים 

 המקצועית על כל הצעה. דעתם
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ועדת טקס אופיר תהא רשאית על פי שיקול דעתה, להזמין את המציעים או חלקם, ב. 

 לפרזנטציה.

 .הוועד המנהל של האקדמיהועבר לבחינת ועדת טקס אופיר תחוות הדעת של ג. 

, תיעשה, (ככל שהתקיים) , לאחר שלב הפרזנטציותאקדמיה. בחירת ההצעות על ידי הד

 הקריטריונים הבאים: בין היתר, לפי

 התוכן המוצע והרעיון העומד בבסיס ההפקה.( 1)

 שלהם. והניסיון המוכחאנשי הצוות המוצעים זהות היוצרים ו (2)

 .ולפורמט המוצע איכות כתיבת ההצעה והתאמתה לקהל היעד( 3)

  )ייתכן בתאגיד השידור הציבורי(.  גוף שידורשידור במידת התאמת ההצעה ל (4)

 ( התקציב המוצע. 5)

הצעה במסגרת הפרויקט מצהיר כי אין ולא  אקדמיהאשר יגיש ל מפיקמובהר בזאת כי כל  .2.3

ו/או מי מטעמו היה והצעתו לא  אקדמיהו/או דרישה ו/או תביעה כלפי התהיה לו טענה 

בהצעה ובין אם לאו(.  ה)בין אם בחר ההחלטותידרש לנמק יתלא  אקדמיההתיבחר. 

 הקול הקורא. שלא לבחור אף אחת מההצעות שתוגשנה במסגרת  תרשאי אקדמיהה

 

 תקציב הפקה .3

, בכפוף לאישור אקדמיהעל ידי ה הפקההתקציב מימון ליהיה זכאי  הנבחרת הההצע מפיק .3.1

"הסכם להלן: ) שייחתם בין הצדדיםהפקה ההסכם ל התקציב בידי האקדמיה ובהתאם 

  (.ההפקה"

לא  מפיקה ההפקה ועד לחתימת הצדדים על הסכם הגשתה של כל הצעההחל ממועד  .3.2

אי ולא יהיה רש ,, בהצעה שהגישכל שימוש שהוא, ללא יוצא מן הכלללעשות רשאי  יהיה

אלא בכפוף לאישור מראש עם צד שלישי כלשהו  להצעה שהגישלנהל משא ומתן בקשר 

 . אקדמיההובכתב של 

כלפי אף גורם  תמחויב תהא האקדמיה , לאע"י האקדמיה הפקההכל עוד לא נחתם הסכם  .3.3

 ה הנבחרת.בקשר עם אף הצעה שתוגש, לרבות ההצע

 

 קניין רוחני .4

 כי: מפיקהמהווה הצהרה והתחייבות של  קול הקוראהגשת ההצעה במסגרת ה .4.1

 , בביצועהצעהפורמט, בהוא הבעלים הבלעדי ו/או מחזיק כדין במלוא הזכויות ב)א( 

 . המוצעפרויקט וברעיון ל

אין בהגשת ההצעה משום הפרה של זכויות צד ג' כלשהן, לרבות זכויות קניין )ב( 

צורך באישור אין כל )לרבות ון רישיל פי דין, הסכם או רוחני, ולא קיימת כל מניעה, ע

על פרויקט ולהפקת ה אקדמיהלהגשת ההצעה ל( לצד ג' צד ג' או בתשלום כלשהו

 ., היה ותבחרבסיס ההצעה
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ו/או מכל גורם אחר  אקדמיהמהלא יהיה זכאי לתשלום תמורה כלשהי  מפיקה בכל מקרה, .4.2

 ייעשה בהן.בגין מתן הרשאות ו/או העברת הזכויות כאמור לעיל ו/או כל שימוש ש

 

 אחריות  .5

הפסד והוצאה,  ,לכל נזק, אובדן, פגיעה, הפרה באחריות כלשהילא תישא  אקדמיהה .5.1

בקשר ישיר או עקיף עם הגשת  מפיקלישירים או עקיפים, מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו 

 פרויקט.הצעתו בקול הקורא או עם הפקת ה

לרבות הצגת )קול הקורא ה במסגרתלכל הצעה שיגיש באחריות הבלעדית  יישא מפיקכל  .5.2

בגין כל נזק, אובדן, פגיעה, הפרה  אקדמיההאת  הוישפ (יהיו כאלו, ככל שקטעים מצולמים

הגשת בקשר עם  אקדמיהלהפסד והוצאה, ישירים או עקיפים, מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו 

 תו במסגרת הקול הקורא. צעה

 

 כללי .6

אין בתשובות שיינתנו באמצעות המייל   .מיילבלפנות  יםמפיקהלשאלות הבהרה יכולים  .6.1

 אקדמיההלמעט אם נאמר במפורש אחרת.  ,הקול הקוראבכדי לגרוע מאיזו מהוראות 

ברבים לפרסם רשאית  אקדמיה. ההלהשיב לכל השאלות שיופנו אלי תמתחייב האינ

  השואל בלבד.  מפיקאו להפנותה ל מפיקתשובה לשאלתו של 

 . הליך המתקיים במסגרתוי הכרחי להשתתפות בהינה תנאקבלת תנאי הקול הקורא  .6.2

הבלעדי, לשנות, לתקן ו/או לבטל את ההוראות  הפי שקול דעת-, עלתרשאי אקדמיהה .6.3

ים ו/או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול הוראות ותנא קול הקוראוהתנאים האמורים ב

 ודיעת צע שינוי כאמור,תב אקדמיהבמקרה שה .מכל סיבה שהיאוחדשים, בכל עת 

 . באמצעות שליחת דוא"ל למפיקיםעל השינוי  אקדמיהה

הקול הקורא ו/או עם המשתתפים אינם רשאים לפרסם הודעות לעיתונות בקשר עם  .6.4

 . מראש ובכתב אקדמיהבכפוף לאישור ה הפרויקט, אלא

ובכל  הבלעדי והמוחלט ו, על פי שיקול דעתרשאית אקדמיההלמען הסר ספק, מובהר כי  .6.5

א י, והקול הקוראעם צדדים שלישיים שלא השתתפו בגם ם הפקה בהסכ, להתקשר מועד

 .למשתתפים למסור כל הודעה על כך חייב האינ

ולא יחולו  בבחינת מכרז או "מעין מכרז" ואינהמסגרת הקול הקורא, הליך בחירת ההצעות  .6.6

 עליו הוראות חוק חובת המכרזים או התקנות מכוחו. 

ישראל וסמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הנובע ממנו  יחולו דיני מדינתהקול הקורא על  .6.7

 ובה בלבד. מסורה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב  אתה

 

 בברכה, 

 

 האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלויזיה )ע"ר(
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 טופס פרטי המציע –נספח א' 

 

 להלן פרטינו: פרויקט,להצעות להגשת במענה לקול הקורא 

 

 : _________________מס' התאגדות: _______________ ח.פ./אחר שם המציע .1
 

 :_____________  שנת ההתאגדות של המציע .2
 

 :_______________________המציע כתובת .3
 

  ,___________________:הקשר מטעם המציעאשת /איש .4

 : _______________________.דוא"לכתובת   טל': _____________________,

 

 :לבקשת הצטרפות זו מצורפים .5

 קונספט 

 המוצע/ים מנחה/יםזהות ה 

  מפיק, עורך, תסריטאי, במאימוצעים אנשי צוותזהות : 

 לצורך גיוס חסויות הצעה לשיתופי פעולה עם גופים נוספים 

 בקובץ בפורמט  תקציב הפקהexcel    
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 הצהרה: .6

אני הח"מ, בשם המציע אשר שמו ________________, מספר תאגיד: 

______________________, נושא ת.ז. ______________, מצהיר ומאשר בזאת כי כל 

  הפרטים לעיל הנם מלאים ונכונים ואני מתחייב לעדכנכם בגין כל שינוי שיחול בהם.

 

 על החתום:

 

 , _______________ תפקיד: _______________מר/גב'    החתימה בשם המציע: המורש

 ._______________ תפקיד: _______________מר/גב' 

וחותמת המציע: _____________________ מורשי החתימה חתימות 

 . תאריך:____________________

 

 

 

 

 

 


