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דף מידע
 .8הנחיות לפונים בבקשה להשקעה בשיווק והפצת סרטים עלילתיים
ישראליים בבתי הקולנוע בישראל.
**הטקסט מנוסח בלשון זכר ,אך פונה לנשים ולגברים כאחד
הנהלת הקרן החליטה לסייע למפיקי הסרטים בהם השקיעה בדרך של השקעה בתקציב
הוצאות ההפצה בארץ .הקרן תעמיד לרשות המפיקים והיוצרים סיוע מקצועי של
מומחים בעלי ניסיון מוכח ומוניטין בהפצת סרטי עלילה ישראליים בבתי הקולנוע .המפיק
יגיש תוכנית ותקציב מפורט להפצת הסרט בבתי הקולנוע ברחבי הארץ.
חוות הדעת של היועצים המקצועיים בתחום השיווק וההפצה ,ושל מנהלי הקרן יהוו את
הבסיס להחלטה על גובה ותנאי השתתפות הקרן בהשקעה בהוצאות השיווק וההפצה.
השקעת הקרן מוגבלת לסיבוב היציאה הראשון של הסרט בבתי קולנוע ובתוך תקופה של
 18חודש ממועד גמר הפקת הסרט.
ההשקעה בסרטים שתוכנית ההפצה שלהם רחבה ומקיפה תהיה עד לסך של 10%
מהשקעת הקרן בהפקת הסרט .הסכום בסך של  10%מיועד להשתתפות הקרן בהשקעה
בהפצה בארץ ובשיווק חו"ל .תקרת הסיוע להפצה בארץ (בסרטים בהם ההשקעה
בהפקה עמדה על סך של  2מליון ש"ח) תעמוד על סך של  ,₪ 180,000לפי דוגמא זו
יתרת הסכום שתעמוד לרשות המפיק/מפיץ להשקעה בשיווק חו"ל תהייה בסך של
 20,000ש"ח.
במקרים מיוחדים רשאי המפיק לבקש מהקרן להמיר סכומים מתוכנית הסיוע בהפצה
בחו"ל לטובת הגדלת השקעת הקרן בהפצה בארץ.
השקעת הקרן בהפצה בארץ מותנית בהשקעה מקבילה של המפיק או המפיץ ובסך של
לפחות מחצית מהשקעת הקרן.
הקרן תהיה זכאית להחזר השקעתה בשיווק ובהפצה מכל ההכנסות מההפצה בארץ
ובשיעור של שליש מחלקה היחסי בתקציב ההפצה ,ולאחר ניכוי עמלת ההפצה בשיעור
מקסימלי של  20%וזאת עד שהמפיץ/מפיק יקבל בחזרה את השקעתו בהפצה.
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קיבל המפיק/מפיץ את החזר ההשקעה בהפצה בארץ ,תקבל הקרן את מלוא ההכנסה,
לאחר קיזוז עמלת ההפצה כאמור ,וזאת עד להחזר מלוא השקעת הקרן בהפצה בארץ.
תנאי ההשקעה יסוכמו עם המפיק בהסכם "ההשקעה בהפצה" שייחתם בין הקרן למפיק
או עם המפיץ ע"פ בקשת המפיק ובהתאם לנוהל ההשקעה בהפצה.
התנאים האמורים בדף זה הם לצרכי מידע בלבד.
לצורך הגשת בקשה להשקעה בשיווק יש לפעול על פי בנוהל "בקשה להשקעה בהפצה
בארץ"
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