טופס בקשה בכל המסלולים
טופס זה יש למלא בהקלדה בחמישה עותקים ולחתום על כל עותק כמקור
יש לצרף טופס זה כדף ראשון בכל אחד מארבעת העותקים המודפסים ב"תיק ההגשה"
ועותק חמישי יש להצמיד לעותק ה  -DVD/CD/DOKכפי שמפורט בנהלי ההגשה המיוחדים לכל מסלול.
* הטופס כולל שני עמודים.

הגשה )מחק את המיותר(:
במסלול קולנוע  :פיתוח תסריט /תסריט ללא "חבילת הפקה"/תסריט עם "חבילת הפקה"/תוכן ממוחשב/
סרט סטודנטים/פיתוח ניו מדיה
במסלול טלוויזיה  :פיתוח סידרת טלוויזיה /סדרת רשת/הפקת סדרת טלוויזיה/סדרת רשת
שם המגיש:
כתובת:
מס' טלפון:
טלפון נייד:
:E-mail
מס פקס:

שם התסריט :
על פי רעיון מקורי:
מבוסס על יצירה בשם :
* ציין את שם היצירה עליה התסריט מבוסס :יש לפרט את שם היוצר (סופר/תסריטאי/מחזאי) ,שנת יצירה
ולצרף אישור חוקי ,מלא וללא כל התניות לשימוש ביצירה – כמפורט להלן:
שם היוצר )סופר/תסריטאי/מחזאי):
שנת יצירה:
פרמיס( :עד  2משפטים)

סינופסיס( :עד  50מילים)

צוות:
תסריטאי:
במאי:
מפיק :
חברת הפקה:

תקציב:
סה"כ תקציב ההפקה בש"ח:
באם התסריט קיבל מענק או השקעה מגורם אחר ,יש לפרט ולצרף מסמכים רלוונטים.
סך כל ההשקעות המובטחות:
פירוט שמות משקיעים נוספים:

מסמכי התקשרות עם משקיע מצורפים לפי הפירוט:

הצהרות (סמן ב  Vאת ההצהרה המתאימה):

למגישים במסלולי פיתוח קולנוע וטלוויזיה ובמסלול ללא חבילה:
הנני מצהיר/ה בזאת כי בידי זכויות היוצרים ,המבצעים והמשדרים המלאות וכן ,כל הזכויות על פי כל דין
להגיש את התסריט הנ"ל למיזם לקולנוע ולטלוויזיה בירושלים וכי הגשת התסריט אינה מהווה הפרה של זכויות
כלשהן של צד שלישי כלשהו .אני מאשר כי קראתי את מסמכי" אודות המיזם" "ו"זכאות ומסלולים" לפונים
למיזם וכי אני מקבל את תנאיהם .הנני מאשר שכל הכתוב בטופס זה הוא אמת.

למגישים במסלולי "חבילות הפקה" לקולנוע או טלוויזיה ותוכן ממוחשב:
הנני מצהיר/ה בזאת כי בידי זכויות היוצרים ,המבצעים והמשדרים המלאות וכן ,כל הזכויות על פי כל דין
להגיש את התסריט הנ"ל למיזם לקולנוע ולטלוויזיה בירושלים ,להפיק סרט עלילתי על פי התסריט הנ"ל
ולעשות בסרט שימוש מסחרי וכי הגשת התסריט כאמור אינה מהווה הפרה של זכויות כלשהן של צד שלישי
כלשהו .אני מאשר כי קראתי את מסמכי" אודות המיזם" ו"זכאות ומסלולים "לפונים למיזם וכי אני מקבל את
תנאיהם.
אני מאשר שההגשה במסלול "חבילת ההפקה" לסרט קולנוע עומדת באחד או יותר מהתנאים הבאים (סמן את
הקריטריון הרלוונטי):
א .התסריט פותח במסגרת מסלול הפיתוח של המיזם וקיבל את אישור המיזם להגשה למסלול
הפקה.
ב .התסריט הוגש למסלול "תסריט לסרט קולנוע" במיזם וקיבל אישור להגשה למסלול הפקה.
ג .התסריט קיבל את השקעת אחת מקרנות הקולנוע הארציות (על המגיש לצרף לכך אישורים
בכתב).
ד .לתסריט קיים מקור מימון ודאי של יותר מ 50%-מתקציב ההפקה (על המגיש לצרף לכך
אישורים בכתב).
ה .התסריט הינו "פרויקט ירושלמי" כהגדרתו במסמך זכאות ומסלולים ("פרויקט שלפחות שניים
מתוך שלושת בעלי התפקידים המרכזיים :תסריטאי ,במאי ,או מפיק ,מתגוררים בירושלים.
במקרה בו רק הבמאי ירושלמי ,ייחשב כ"-פרויקט ירושלמי" באם בנוסף לבמאי הירושלמי ,הצלם
ו/או העורך ו/או השחקן הראשי מתגוררים בירושלים").

ההגשה הנ"ל /הגשה דומה הוגשה למיזם בעבר
במסלול___________ במועד____________ בשם_____________________
הנני מאשר שכל הכתוב בטופס זה הוא אמת.
תאריך _____________ :חתימת וחותמת המגיש_____________:
* כל עותק ייחתם בכתב יד כמקור.

