לכבוד ________________

הנדון :מתן שירותי יעוץ והערכת מיזמים
לקול קורא לסרטים דוקומנטריים וסדרות דוקומנטריות XX-XXXX

שלום רב,
.1

כמוסכם בינינו את/ה תבצע/י ייעוץ והערכת מיזמים עבור הקרן (לקטורה) אשר יכללו:



קריאה ,צפייה ,מיון ודירוג ההגשות.
חובת כתיבת חוות דעת מלאות ומפורטות המצביעות על החולשות והחזקות של
ההצעה (בהתאם לטופס חוות דעת רצ"ב).
שליחת חוות הדעת לקרן סמוך לסיום כתיבתן ומוקדם ככל הניתן (כדי לאפשר לקרן
לעיין בחוות הדעת מוקדם ובכך לחסוך בזמן יקר).
גיבוש המלצות מנומקות ובהירות שמטרתן להצביע על המיוחד והמשכנע וגם על
הטיעון שיפור.
חוות הדעת מיועדות ליוצר ,בין אם נבחר לתמיכה או לא.



השתתפות בישיבות לצורך גיבוש המלצות על המיזמים שיזכו בתמיכה.




.2

עבור ביצוע השרות תשלם הקרן כלהלן:
קריאה והערכה של טריטמנט או תסריט (כולל כתיבת חוות
דעת)  +פרומו ו/או חומרים מצולמים

 + ₪ 150מע"מ

קריאה והערכה של טריטמנט או תסריט וצפייה בסרט
באורך של  90 - 30דקות כולל כתיבת חוות דעת)

 + ₪ 200מע"מ

השתתפות בישיבה (לפי מפתח של  ₪ 100לשעה)

לא פחות מ + ₪ 100
מע"מ לא יותר מ ₪ 300
 +מע"מ

החזר נסיעות מחוץ לגוש דן

לפי תעריף של ₪ 0.7
לקילומטר (כולל מע"מ)

.3

התשלום יהיה בהתאם לחוק ולתקנות מס הכנסה וכנגד חשבונית  /אישור ניכוי מס במקור
והצגת פירוט הפעולות.

.4

למען הסר ספק מובהר בזאת:
א .אין במתן השרות משום יצירת יחסי עובד מעביד בינך לבין הקרן.
ב .לקרן הזכות להפסיק את מתן השירות לפי שיקול דעתה בכל עת ,ובלא התראה מראש.

ג .החלטות היועצים המתקבלות בנפרד או במסגרת דיונים משותפים הן בגדר המלצות בלבד
הטעונות אישור הנהלת הקרן ולהנהלה הסמכות לקבלן במלואן או בחלקן ,לדחותן או לסייגן
בדרך כלשהי.
הנך מתחייב/ת בזאת לשמור על סודיות הדיונים וההחלטות בכל הנוגע למילוי תפקידך
וכן להודיע מראש למנכ"ל הקרן בכל מקרה של ניגוד עניינים לגבי מיזם כלשהו.
מועדים:
xx.yy.zzzz

סה"כ ההגשות יחולקו לשלוש קבוצות .בכל

באמצעות

קבוצה שלושה לקטורים .כל מיזם שהוגש

dropbox

לקרן ייקרא על-ידי  3לקטורים בשלב הסינון
הראשוני .צוות מקור מעביר לכל קבוצה את
המיזמים ומבקש התייחסות הלקטורים
ואישורם בכתב כי לא קיימת אצלם
ברשימת המיזמים הצעה העומדת בניגוד
עניינים כלשהו .לכל מיזם שם ומספר
"תעודת זהות".

להלן שלב א' של הלקטורה
עד
xx.yy.zzzz

לאחר סיום הקריאה וכתיבת חוות הדעת

באמצעות

מפורטת מעביר כל לקטור לקרן את רשימת

dropbox

המיזמים המומלצים על ידו להשקעה על פי
המפתח הבא:
 5סרטים להשקעת הפקה ,הכוללים לפחות
 1סרט ביכורים ,ובנוסף  2סרטים לפיתוח.

להלן סיום שלב א' של הלקטורה
xx.yy.zzzz

ישיבות
השותפים

של

קבוצות

האחרים

הלקטורים

לקבוצת

עם

הקריאה.

המנהל האמנותי קורא את כל ההצעות
המומלצות של כל קבוצה .המפגש הזה
ינוהל על ידי המנהל האמנותי ומטרתו היא

דיון בקרן

לצמצם את הבחירה של כל קבוצה ל 5 -
מיזמים מומלצים להשקעת הפקה וביניהם
לפחות  1סרט ביכורים ,ובנוסף  2סרטים
לפיתוח.

להלן סיום שלב ב' של הלקטורה
xx.yy.zzzz

דיון בקרן

פרזנטציות של המיזמים← בנוכחות 3
לקטורים חדשים.
בגמר הפרזנטציות יתבצע דיון מסכם של
המנהל האמנותי והלקטורים במטרה להכין
דירוג סופי מוסכם של ההגשות לתמיכה,
זאת בהתבסס על תקציב הקרן והרפרטואר
הנוכחי

של

השקעות

הקרן

במועדים

קודמים .הדירוג הסופי יאפשר לתמוך
בהגשות חלופיות במידה והקרן לא תוכל
לממש השקעתה באחד הסרטים הנבחרים
(למשל :כי קיבל השקעה מקרן אחרת ,או
בשל כל סיבה אחרת).

בכבוד רב,

עמית גורן
מנכ"ל ומנהל אמנותי
אני מסכים/מסכימה לכל האמור לעיל.
שם _________________ :חתימה _________________ :תאריך:
____________________

