
 

 

 

 במסלול הפקת תוכן ממוחשב באולפן בירושלים טופס הגשת בקשה

 טופס זה יש למלא בהקלדה בחמישה עותקים ולחתום על כל עותק כמקור! 

ון בכל אחד מארבעת העותקים המודפסים ב"תיק יש לצרף טופס זה כדף ראש
החסן ועותק חמישי יש להצמיד לעותק ה בנוהל.  7והמפורטים בסעיף  ההגשה"

  (.disc on keyנייד )

 הטופס כולל שני עמודים.

  פרטי המגיש 

 :ו/או חברה שם המגיש

 כתובת:

 מס' טלפון:

 טלפון נייד:

mail-E : 

 

 שם הפרויקט: 

 על פי רעיון מקורי:

 מבוסס על יצירה בשם: או 

* ציין את שם היצירה עליה התסריט מבוסס: יש לפרט את שם היוצר 
)סופר/תסריטאי/מחזאי(, שנת יצירה ולצרף אישור חוקי, מלא וללא כל התניות 

 כמפורט להלן: –לשימוש ביצירה 

 סופר/תסריטאי/מחזאי(:) שם היוצר

 שנת יצירה:

 

 פרטי הפרויקט:

 משפטים( 2עד : )הפרויקט  פרמיס

 

 :תקציב ההפקה

 

 :תקציב הוצאות בירושלים



 

הוגש למיזם בשם: ________________הפרויקט הוגש או פרויקט דומה לו 
 במועד ההגשה:_________ ע"י המגיש הנוכחי ו/או על ידי מגיש אחר בעבר

 

 מילים( 50סינופסיס:  )עד 

 

 

 

 

 :הפרויקט צוותפרטי 

 במאי: 

 אנימטור/מעצב ראשי:

 תסריטאי:

 (SFX-הראשי )מתכנת/עורך ה CGI-איש ה

 אולפן מבצע בירושלים:

 מפיק: 

 חברת הפקה: 

 

 תמיכות ו/או השקעות מובטחות

מענק או השקעה מגורם אחר, יש לפרט ולצרף מסמכים  פרויקט קיבלבאם ה
 .םרלוונטיי

 סך כל ההשקעות המובטחות:

 פירוט שמות משקיעים נוספים:

 :להלןמצורפים  שפרטיהם כל המשקיעיםמסמכי התקשרות עם 

 

 הצהרת המגיש

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 

התסריט כאמור אינה מהווה הפרה של זכויות כלשהן של צד מסחרי וכי הגשת 

פרטי נוהל "הפקת תוכן ממוחשב באולפן  שלישי כלשהו .אני מאשר כי קראתי את

בירושלים" וההגשה עומדת בכל תנאי הנוהל ואני מסכים ומקבל את כל תנאיו 

  והנני מאשר שכל הכתוב בטופס זה הוא אמת.



, בדבר קבלת תמיכה מתקציבים ממשלתיים הנני מצהיר כי ידועה לי המגבלה

מתקציב ההפקה )בין בירושלים ובין מחוצה  90%העולה על  מכל מקור שהוא,

עולה על לה(, והנני מתחייב שלא להיתמך מתקציבים ממשלתיים בשיעור ה

 האמור.

 

 _____________________מגיש במועד____________   שם

 המגיש:  _____________תאריך: _____________ חתימת וחותמת 

                     

 * כל עותק ייחתם בכתב יד כמקור.

 חתימת המיזם: ____________________

 *הערה: חתימה וחותמת המיזם על טופס זה מאשרת את קבלת התסריט למיון בלבד.


