
יוצרים בבית

האגף לתרבות ואמנויות בעיריית ירושלים קורא לכם – אמנים ויוצרים ירושלמיים, 

לקחת חלק במיזם חדש ולבטא מהבית את יכולותיכם האמנותיות ואת רעיונותיכם 

היצירתיים בפני הקהל הרחב, השוהה גם הוא בבתים בימים אלה. 

האמנות חזותית,  הספוקן וורד,  מתחומי המוסיקה, המחול, התיאטרון,  יוצרים 

האנימציה, הקולנוע, הוידאו-ארט, הפרפורמנס, האמנות הבינתחומית וכל תחום 

אמנות אחר - מוזמנים לשלוח הצעותיהם להשתתפות במיזם. 

אז איך זה עובד?

בהתאם  המצולמות שיוצעו,  היצירות  את  יום  מדי  תבחר  אמנותית  ועדה 

לקריטריונים שבתקנון המצורף.  

היצירות שתתקבלנה  תעלנה לאתר החדש "יוצרים בבית"  ותקודמנה באמצעות 

קמפיין מיוחד לימים אלה. 

כמו כן יוצגו העבודות בעתיד הבא עלינו לטובה,  ולאחר שנצא מתקופת החירום,  

במסגרת פסטיבל "יוצרים בבית" – המתוכנן לימי השגרה שעוד יבואו. 

האתר גם ישמש פלטפורמה למאגר יוצרים ויצירות ירושלמיים

מצ"ב תקנון בנספח א' - הזמנה להצטרף למיזם 'יוצרים מהבית'

מוזמנים להגיש הצעותיכם בלינק ______________________

הפניה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים •

  



נספח א' - תקנון 'יוצרים מבית'

האגף לתרבות ואמנויות בעיריית ירושלים קורא לאמנים ויוצרים ירושלמיים, 1.

ואת  האמנותיות  יכולותיהם  את  ולבטא מהבית  חדש  במיזם  חלק  לקחת 

רעיונותיהם היצירתיים בפני הקהל הרחב, השוהה גם הוא בבתים בימים 

אלה. 

האמנות  הספוקן וורד,  מתחומי המוסיקה, המחול, התיאטרון,  יוצרים 

הבינתחומית  האמנות  הקולנוע, הוידאו-ארט, הפרפורמנס,  חזותית, האנימציה, 

מוזמנים לשלוח הצעותיהם להשתתפות במיזם.  וכל תחום אמנות אחר - 

לפרסום 2. כל משתתף/ת  מטעם  אישור  מהווה  במיזם הנ"ל  ההשתתפות 

עבודתו באתר העירייה ובדף הפייסבוק העירוני, ברשתות חברתיות אחרות 

ואמנויות  תרבות  אגף  ידי  על  שיופק  פסטיבל 'יוצרים בבית'  במסגרת  וכן 

במועד כפי שייקבע באופן בלעדי על-ידי העירייה.

אמנים / יוצרים המעוניינים להצטרף למיזם יענו על כלל הקריטריונים 3.

הבאים:

יכולים להשתתף במיזם תושבי ירושלים ו/או סטודנטים מן המניין שלומדים א.

באחד המוסדות האקדמיים והמוכרים בעיר. (להוכחת תנאי זה יש להציג 

צילום  ת.ז. ו/או אישור לימודים).

למעט ב. על 8 דק'  תעלה  ולא  מ 4 דק'  תפחת  לא  מצולמת  יצירה  כל  אורך 

לפחות  שיהיו  ובין תחומי,  פרפורמנס  עבודות אנימציה, קולנוע, מחול, 

באורך 2 דקות. 



יובהר כי העירייה רשאית להודיע בכל שלב על סיום קבלת ההצעות. 4.

הודעה תפורסם על כך באתר האינטרנט העירוני ועל המציעים 

האחריות לעקוב אחר הפרסומים.   

את 5. ותאשר  שיתקבלו  המצולמות  היצירות  את  תבחר  אמנותית  ועדה 

שבתקנון  לקריטריונים  בהתאם  בקמפיין 'יוצרים מהבית'  ההשתתפות 

קמפיין  באמצעות  ויקודמו  מיוחד  לאתר  יעלו  שיתקבלו  היצירות  (הנ"ל). 

של העירייה. ריכוז  בלעדי  דעת  לשיקול  בהתאם  והכל  מהבית  יוצרים 

והפקה בפועל באמצעות חברת אריאל. 

הצגת העבודות הנבחרות יתוגמלו על ידי אגף התרבות של עיריית ירושלים, 6.

מחירון המפורט להלן: 750 ₪  – 1,250 ₪  ,  באמצעות חברת אריאל, לפי 

1,750 ₪  – 2,500 ₪ (הסכומים הנ"ל כוללים מע"מ כדין) 

סכום התגמול יקבע על ידי הוועדה האמנותית בהתאם לשיקול דעת 

בלעדי של העירייה.

יובהר בזאת כי אישור השתתפות במיזם הינה בהתאם לשיקול דעת בלעדי 7.

העירייה ולא ישולם כל תשלום ו/או פיצוי מכל סוג או מן שהוא ככל  של 

ויוחלט שלא לאשר יצירה. 

התשלום המפורט בסעיף 6 לעיל מתייחס ליצירות שיוחלט לגביהם כי יש 

בהתאם  והכל  כאמור  העירייה  אישור  לגביהם  וניתן  בפרויקט  לשלבם 

לשיקול דעת בלעדי של העירייה ולמציעים לא תהיה כל טענה בקשר לכך. 

במסגרת 8. עבודתם  את  להציג  הוועדה  נבחרו על-ידי  אשר  יוצרים  אמנים / 

הפרויקט יתבקשו להמציא חשבונית מס בגין התשלום שיאושר להם על-ידי 

הוועדה והכל בהתאם לסכומים שאושרו בהתאם לשיקול דעת בלעדי של 



גג  עמותת  באמצעות  חשבוניות  לרבות  מסמכים  להגיש  ניתן  העירייה. 

מתחום התרבות ואמנויות שמטרותיה קידום מיזמי תרבות, אמנות ויצירה.

התמורה הנ"ל תהווה תשלום מלא וסופי עבור ביצוע כל התחייבויותיו של 9.

שכר  עבור  תשלום  היתר  בין  כוללת  והיא  הליך זה,  תנאי  פי  על  האומן 

עבודה, תשלום מלא עבור זכויות יוצרים ע"פ חוק זכויות יוצרים התשס"ח – 

2007, הוצאות נסיעה ואשל של האומן ושל עובדיו. לא תשולם כל תוספת 

לתמורה הנ"ל.

במופע ו/או 10. והמבצעים  היוצרים  זכויות  בעל  הינו  כי  בזאת  מצהיר  המציע 

בעל הרשאה מבעל זכויות היוצרים.

.11  היקף תקציבי 

מהפרויקט ו/או  חלק  לבצע  דעתה הבלעדי,  שיקול  לפי  העירייה רשאית, 

המתאים  התקציבי  להיקף  עד  היקפו  את  לצמצם  או  לבצעו בשלבים, 

ולתוצאות  המאושר  לתקציב  למהות העבודה,  בהתאם  והכל  והמאושר 

ההליך, ומובהר ומוסכם כי אין העיריה מתחייבת להשתמש בכל התקציב 

למי  ולמציע ו/או  הבלעדי  דעתה  לשיקול  נתון  והדבר  לרשותה  העומד 

מטעמו, לא תהיינה כל טענות, דרישות, ו/או תביעות מכל סוג ומין שהוא 

כלפי העירייה בשל שימוש העירייה בזכויותיה אלו.  

זכויות העירייה: העירייה שומרת לעצמה את הזכויות שלהלן:12.

הפונים א. כלל  את  לתכנית  לקבל  מתחייבת  אינה  ירושלים  עיריית 

שמגישים יצירות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

המועמדות ב. מגישי  את  להזמין  שיקול דעתה,  ולפי  באפשרות העירייה, 

הרלוונטיים או מי מהם לפגישה לשם הצגת הנושא.

לדחות כל הצעה או את כל ההצעות.ג.

התכנית נתונה לשינויים על פי שיקול דעת בלעדי ומקצועי של עיריית ד.

ירושלים. 

עיריית ירושלים אינה מתחייבת לדון בהצעות שיוגשו ו/או להגיב עליהן.ה.



בכל ו. יוצר  האמן /  עם  ההתקשרות  את  להתנות  רשאית  תהא  העירייה 

תנאי שהוא, הכל בהתאם לדרישות ולצרכי אותה התקשרות, והכל על 

פי שיקול דעתה הבלעדי.

למיזם ז. להצטרף  בקשה  שהגישו  יוצרים  האמנים /  רשימת  את  לפרסם 

אחר  פרסום  וכל  חברתי  מדיה  ובכל  העירייה  של  האינטרנט  באתר 

בהתאם לשיקול דעת בלעדי של העירייה.

לעניין ח. המציעים  מכל  מציע ו/או  מכל  הבהרות  נוסף ו/או  מידע  לבקש 

ההצעות שהוצעו.

להזמין רק חלק מהעבודה והשירותים המפורטים במסמך זה. למציעים ט.

לא תהיה כל טענה/דרישה או תביעה בשל שימוש שעשה המזמין בזכות 

מזכויותיו אלו. 

להאריך את המועד לקבלת ההצעות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של י.

העירייה

לבטל את ההליך מכל סיבה שהיא.י״א.

בכבוד רב,                                                  

יורם ברוורמן

מנהל האגף לתרבות ואמנויות

עיריית  וספורט –  חברה  תרבות  מינהל 

ירושלים


