תקנון פרויקט דוקו ישראלי
 .1כללי
 .1.1תקנון זה נועד להסדיר את האופן בו יתקיים פרויקט בחירת הצעות לסרטים דוקומנטאריים
(להלן " -הפרויקט") ,המנוהל על ידי די .בי .אס .שרותי לווין ( )1998בע"מ (להלן ("yes" -
ואשר במהלכו יוזמן הקהל הרחב לשלוח ל yes-הצעות לסרטים דוקומנטאריים (להלן -
"ההצעות") .נציגים מטעם  yesו/או מי מטעמה יבחרו ,בהתאם לתקנון המפורט להלן ,את
ההצעות הנבחרות בהן תשקיע .yes
 yes .1.1רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי .אנא
התעדכנו בשינויים לתקנון זה באתר האינטרנט של ( www.yes.co.il :yesלהלן " -האתר").
 .1.1לאחר סיום הפרויקט ובחירת ההצעות ,יתקשרו  yesוהמגישים שהצעותיהם נבחרו בהסכם
אשר במסגרתו יוגדרו פרטיה הסופיים והמחייבים של ההתקשרות בין הצדדים .נוסח ההסכם
יומצא למגישי ההצעות הנבחרות על ידי  yesוחתימתו על ידי הצדדים תהווה תנאי מחייב
לקבלת התמיכה הכספית (כהגדרתה להלן).
 .2תנאי סף להשתתפות
 .1.1למען הסר ספק ,ההשתתפות בפרויקט מהווה את אישור מגיש ההצעה כי קרא את התקנון
והוא מסכים לאמור בו ומקבל עליו את הוראות התקנון ,לרבות כל שינוי שיעשה בו ,כי הוראות
התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הוראות
התקנון וניהול הפרויקט על פיו.
 .1.1השתתפות קטין בפרויקט מותנית בהסכמת נציגו כהגדרתו בחוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות ,התשכ"ב .1961 -
 .3תנאים נוספים להגשת הצעות:
 .1.1בנוסף לתנאי הסף המנויים לעיל ,יחולו על הגשת ההצעות גם הכללים המנויים להלן:
 .1.1.1אין הגבלה לכמות ההצעות שכל מגיש יכול להציע במסגרת הפרויקט ,אולם אין להגיש
הצעות אשר הוגשו כבר פעמיים בעבר לפרויקט דומה שערכה .yes
 .1.1.1כל הצעה חייבת להיות פרי רעיון מקורי של המגיש.
 .1.1.1לא ייבחנו הצעות משלב ה"ראפ-קאט" ואילך.

 .4הגשת ההצעות
 .1.1המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום  15/07/1017בשעה  yes .11:00תהיה רשאית ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך מועד זה ,כפי שתמצא לנכון.
 .1.1ההצעות יוגשו באמצעות האתר ובהתאם להנחיות המפורטות שם.
 .1.1להצעות יצורפו המסמכים המפורטים להלן ,כשהם מלאים וחתומים כנדרש:
 טופס ההגשה ,הכולל את פרטי ההפקה והסינופסיס – הטופס ניתן להורדה באתר.
 טופס תקציב ההפקה – הטופס ניתן להורדה באתר.
 .1.1המגישים רשאים ,אך לא חייבים ,לצרף להצעתם טריילר ו/או קטעים מצולמים מתוך ההצעה
באורך כולל של  1-15דקות .צירוף קטעים מצולמים יעשה ,תחת אחריותו הבלעדית של
המגיש ,באמצעות העלאת הקטעים לאתר האינטרנט יוטיוב ( www.youtube.com -להלן -
"אתר יוטיוב") או אתר ווימאו ( www.vimeo.com -להלן " -אתר ווימאו") .המגיש יצרף
להצעתו לינק (קישור) לעמוד המתאים באתר יוטיוב או אתר ווימאו בו ניתן לצפות בקטעים
המצולמים כאמור .למען הסר ספק ,מובהר כי לא תתאפשר הגשת קטעים מצולמים על מדיה
מגנטית כלשהי ו/או באמצעות משלוח קבצי מחשב ,אלא באמצעות אתר יוטיוב או אתר ווימאו
בלבד .עוד מובהר ,כי כל מגיש יישא באחריות הבלעדית הנובעת מהעלאת הקטעים
המצולמים לאתר יוטיוב ,או אתר ווימאו לרבות עמידה בתקנון אתר יוטיוב או אתר ווימאו
ולרבות ההגנה על פרטיות הקטעים המצולמים ו/או שיתופים עם גולשים אחרים .יודגש ,כי
ככל שצורפו טריילר ו/או קטעים מצולמים להצעה כאמור ,יהיו אלה זמינים באתר יוטיוב או
באתר ווימאו למשך ארבעה חדשים לכל הפחות מיום המועד האחרון להגשת ההצעות.
 .1.5אי מילוי אחר כל הפרטים האמורים לעיל ו/או אי מילוי אחר הוראותיהם ישלול מהמגיש את
הזכות להשתתף בפרויקט ,למעט אם  yesתחליט אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 yes .1.6שומרת על זכותה לזמן את המגישים או חלק מהם להצגת פרזנטציה להצעה ,טרם
ההחלטה על זהות ההצעות הנבחרות.
 .5בחירת ההצעות
 .5.1מבין ההצעות אשר יוגשו במסגרת הפרויקט תהא  yesרשאית ,אך לא חייבת ,לבחור הצעה
אחת או מספר הצעות אשר בהן תשקיע (להלן " -ההצעות הנבחרות") .הצבעות הנבחרות
יקבעו על-ידי וועדה המורכבת ,בין השאר ,מנציגי אגף התוכן ב( yes-להלן " -הוועדה").
 .5.1החלטות הוועדה תתקבלנה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,ולא ניתן לערער על החלטתה.
הועדה תהיה רשאית להביא בחשבון כל שיקול העולה על דעתה ,ולמשתתפים לא תהיה כל
טענה בקשר לכך.
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 .6התמיכה הכספית
 .6.1ההצעות הנבחרות תהיינה זכאיות לתמיכה כספית של  yesבמימון הפקת הסרט המבוסס על
ההצעה בהיקף ובשיעור על פי שיקול דעתה של ( yesלהלן " -ההשקעה") ,בכפוף לחתימה
על זיכרון דברים ראשוני (אשר ייחתם בין הצדדים ביום מועד ההודעה על ההצעות הנבחרות
והסכם מפורט בין הצדדים ,בנוסח שיומצא למגישים על ידי  ,yesהמסדיר את אופן הפקת
הסרט וזכויותיה של  yesבסרט וזכויות השידור שלו בארץ ובעולם ובכפוף לקיום הוראות
התקנון במלואן .החל ממועד ההודעה על ההצעות הנבחרות ועד לחתימת הצדדים על
ההסכם ,המסדיר את חובות וזכויות הצדדים ,מגישי ההצעות הנבחרות מתחייבים שלא
להציע את הצעותיהם לגוף שידור נוסף בישראל ואף לא לשאת או לתת בשום צורה שהיא.
 .6.1לא חתמו הצדדים על הסכם כאמור בתוך שישים ( )60ימים מהמועד בו הודיעה yes
למגישים על ההצעות הנבחרות ,תהא  yesפטורה מהתחייבות כלשהי כלפי ההצעות
הנבחרות ,ולמגישי ההצעות הנבחרות לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי .yes
 .6.1מגישי ההצעות הנבחרות ישאו באחריות הבלעדית למימון נוסף של הסרט ,ככל שיהיה בו
צורך .לא הציגו מגישי ההצעות הנבחרות בפני  ,yesלהנחת דעתה ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי ,מקורות מימון הדרושים כאמור ,תהא  yesפטורה מהתחייבות כלשהי כלפי מגישי
ההצעות הנבחרות ,ולמגישים לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי .yes
 yes .6.1תהיה זכאית לפרסם ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,את שמם ,את פרטיהם ותצלומיהם
של מגישי ההצעות הנבחרות באמצעי התקשורת כפי שתמצא לנכון ,ועצם ההשתתפות
בפרויקט מהווה הסכמתם של המשתתפים לפרסום כאמור.
 .6.5מגישי ההצעות הנבחרות לא יהיו זכאים להסב את ההשקעה לצד ג' כלשהו ו/או לטובת
פרויקט אחר.
 .6.6מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר בזאת ,כי  yesשומרת על זכותה שלא לבצע את ההשקעה
ו/או לחתום על הסכם עם מגישי ההצעות הנבחרות אם יוכח ,להנחת דעתה ,כי פעלו בניגוד
להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות הדין.
 .7פרטיות
 .7.1מגיש ההצעה מקנה ל yes-הרשאה מלאה ובלתי חוזרת לעשות ,בעצמה ו/או באמצעות מי
מטעמה ,שימוש בשמו ,במסגרת קידום ,פרסום ויחסי ציבור לפרויקט .בנוסף ,בהשתתפותו
בפרויקט מאשר כל מגיש הצעה באופן בלתי חוזר ,כי אם הצעתו תיבחר ,תהיה  yesרשאית
לעשות ,בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה ,כל שימוש שהוא בהצעה הנבחרת ובפרטים
המזהים שנמסרו לה על ידי המגיש (לרבות בשמו ,בדמותו ,ובתסריטים שהגיש) ,וכן תהיה
רשאית לתת הרשאה לגורמים אחרים לעשות שימוש כאמור ,והכל על פי שיקול דעתה
הבלעדי של  ,yesבארץ ובחו"ל ,בכל דרך שידור ו/או תקשורת ו/או מדיה ו/או פורמט ו/או
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הפצה קיימים כיום או שיהיו קיימים בעתיד ,לרבות שידורי טלוויזיה ,העברה באינטרנט ,בגלי
רדיו ,תעבורה סלולרית וקווית ,פרסום בעיתון ,שכפול ושעתוק מסחריים וניצול מסחרי מכל
מין וסוג שהוא.
 .7.1מובהר ,כי מגיש ההצעה לא יהיה זכאי לתשלום תמורה כלשהי מ yes-ו/או מכל גורם אחר
בגין שימוש כאמור.
 .7.1מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מובהר כי מגיש ההצעה לבדו יהיה אחראי לכל הכרוך בהגדרות
הפרטיות והרשאות הצפייה בקטעים שיועלו על ידו לאתר יוטיוב או אתר ווימאו ,ככל שיועלו,
וכן ישא לבדו באחריות כלפי  yesוכלפי כל צד ג' לתוצאות הנובעות מהצגת הקטעים
האמורים באתר יוטיוב או אתר ווימאו.
 .8קניין רוחני
 .8.1הגשת ההצעה במסגרת הפרויקט מהווה הצהרה והתחייבות של המגיש כי:
 המגיש הוא הבעלים הבלעדי ו/או מחזיק כדין במלוא הזכויות בהצעה וכי ההצעה הינה פרי
עטו ומבוססת על רעיון מקורי שלו.
 אין בהגשת ההצעה משום הפרה של זכויות צד ג' כלשהן ,לרבות זכויות קניין רוחני ,ולא
קיימת כל מניעה ,על פי דין ,הסכם או זכויות צד ג' ,להגשת ההצעה ל  yesולהפקת
הסרט ושידורו.
 לא נדרש ולא יידרש כל אישור צד ג' ו/או כל תשלום ,לרבות תמלוגים ,לשם הצגת ההצעה
במסגרת הפרויקט וכן לשם ההפקה של הסרט המבוסס על ההצעה ולשידורו על ידי .yes
 .8.1מובהר ,כי המגיש לא יהיה זכאי לתשלום תמורה כלשהי מ yes-ו/או מכל גורם אחר בגין מתן
הרשאות ו/או העברת הזכויות כאמור לעיל ו/או כל שימוש שייעשה בהן.
 .9הגבלת אחריות
 .9.1מגישי ההצעות עושים כן על דעת עצמם ועל אחריותם המלאה והבלעדית וכי  yesו/או מי
מטעמה הנותן שירותים בקשר עם הפרויקט אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ,אובדן ,פגיעה,
הפרה הפסד והוצאה ,ישירים או עקיפים ,מכל מין וסוג שהוא ,שייגרמו למשתתף ,במישרין או
בעקיפין ,לרבות ,אך לא רק ,נזקים מחמת תאונות ,מחלות ,גניבות ,אובדן של כל נכס ,עגמת
נפש ו/או לכל החלטה ופעולה  -עסקית ,כלכלית ,כספית או אחרת  -אשר יקבל ו/או יעשה
מגיש ההצעה בהסתמך על השתתפותו בפרויקט וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל
האמור לעיל יחולו על המגיש בלבד.
 .9.1מגישי ההצעות יישאו באחריות הבלעדית לתוצאות הגשת הצעתם במסגרת הפרויקט (לרבות
הצגת קטעים מצולמים באתר יוטיוב או אתר ווימאו) ויישפו את  yesבגין כל נזק ,אובדן,
פגיעה ,הפרה הפסד והוצאה ,ישירים או עקיפים ,מכל מין וסוג שהוא ,שייגרמו לה ,במישרין
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או בעקיפין ,ולרבות תביעות צד ג' שעניינן הזכויות הגלומות בהצעה ,בקשר עם הפרת איזו
מהצהרותיו ו/או התחייבויותיו של מגיש ההצעה במסגרת הגשת הצעתו בפרויקט או בקשר
לכך.
 .11הוראות כלליות
 .10.1הפרסומים השונים של הפרויקט כפופים לתקנון זה.
 .10.1בכל שאלה מוזמנים מגישי ההצעת לפנות למייל:

 .yesdoc@yes.co.ilמובהר ,כי אין

בתשובות שיינתנו באמצעות המייל בכדי לגרוע מאיזו מהוראות התקנון למעט אם נאמר בהן
במפורש אחרת yes .איננה מתחייבת להשיב לכל השאלות שיופנו אליה ,וכן היא תהיה
רשאית למסור את תשובתה למגיש שהפנה את השאלה בלבד או לכל המגישים ,והכל על פי
שיקול דעתה הבלעדי.
 .10.1בכל שלב בפרויקט תהיה  yesרשאית ,בין היתר ,לעשות כל אלו:
.10.1.1

לאפשר למגישים להבהיר ,לתקן או להשלים מסמכים או פרטים שמסירתם

נדרשת על פי תקנון זה
.10.1.1

לאשר הצטרפות של מגיש נוסף לפרויקט ו/או חבירה של מספר מגישים

להגשת הצעה משותפת.
.10.1.1

לאשר חריגות כלשהן מתנאי התקנון ,לרבות המועדים המצוינים בה ,בין אם

נעשו על ידי כלל המגישים ובין על ידי מי מהם ,בין אם האישור ניתן למפרע ובין
בדיעבד.
.10.1.1

להפסיק את השתתפותו של מי ממגישי ההצעות בפרויקט מכל סיבה שהיא,

לרבות אם התברר ל yes-כי המגיש הפר את תנאי ההשתתפות ו/או פעל באופן שיש
בו כדי לפגוע ב.yes-
 .10.1תקנון זה ממצה את כל התנאים התקפים ביחס לפרויקט .במקרה של סתירה בין האמור
בתקנון זה לבין כל פרסום או אזכור אחר של הפרויקט ,בכתב או בע"פ  -יגברו הוראות תקנון
זה.
 yes .10.5רשאית ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,לקצר את תקופת הפרויקט או להאריכה; לשנות
את תנאי הפרויקט; להוסיף עליהם או לגרוע מהם; לבטל את הפרויקט; לשנות ,לתקן ו/או
לבטל את ההוראות והתנאים האמורים בתקנון זה ו/או כל חלק מהם ,או להוסיף ולכלול
במסגרת תקנון זה הוראות ותנאים חדשים ,בכל עת ,מכל סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי.
 .10.6הודעה על עריכת שינויים ,תיקונים ,ביטולים או תוספות בפרויקט כאמור בסעיף  10.5לעיל
(בסעיף זה " -שינויים") ,תפורסם באתר או בכל דרך אחרת בה תבחר  yesלהביא את
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ההודעה האמורה לידיעתו של מגיש ההצעה ,לפי העניין.
מועד כניסת השינויים לתוקפם הוא המועד שיצוין בהודעה המציינת את דבר עריכתם.
מובהר ,כי מגיש ההצעה הוא הנושא באחריות להתעדכן בתנאי הפרויקט ותקנון זה ו/או
בשינויים שייערכו בהם ,וכי המשך השתתפותו של מגיש ההצעה בפרויקט אחרי פרסום
ההודעה כאמור ,תיחשב כהסכמה של המגיש לשינויים אלה.
 .10.7תקנון זה יעמוד לעיון כל דורש ,ללא תשלום ,במשרדי  yesברחוב היוזמה  6בכפר סבא,
 ,11115וניתן יהיה לעיין בו בשעות העבודה הרגילות ובאתר.
 .10.8ההשתתפות בפרויקט הנה באחריות הבלעדית של מגיש ההצעה ואין בהשתתפותו כדי ליצור
חבות כלשהי של  yesו/או מי מטעמה כלפי המגיש yes .לא תישא באחריות לכל נזק ,הפסד,
אובדן או הוצאה שיגרמו למי מן המגישים הקשורים במישרין או בעקיפין לפרויקט ,ניהולו,
תוצאותיו ,הפרסים שינתנו במסגרתו ו/או כל הכרוך בכך.
 .10.9ההשתתפות בפרויקט הנה על חשבונם של מגישי ההצעות בלבד .כל מגיש יישא לבדו בכל
ההוצאות ,העלויות והסיכונים הכרוכים בהשתתפותו בפרויקט ו/או בהגשת הצעתו.
.10.10

מגיש ההצעה יהא מנוע מלטעון כלפי  yesכל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה בגין כל נזק

שנגרם לו עקב טעות ,תקלה ,איחור או כשל בהשתתפות בפרויקט.
.10.11

בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון הפרויקט תהיה  yesרשאית לבטל את

השתתפותו ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגד  yesו/או מי מטעמה בגין הפסקת
ההשתתפות בנסיבות דנן.
.10.11

מגישי ההצעות לא יעשו שימוש כלשהו בתקנון זה ובכל הקשור אליו אלא לצורך הגשת

הצעה.
.10.11

מגישי ההצעות בפרויקט לא יהיו רשאים לעיין בהצעותיהם של מגישים אחרים ו/או

בדיוניהם של מגישים אחרים עם  ,yesככל שיהיו.
.10.11

בכל מקום בתקנון זה בו נכתב כי  yesתהיה רשאית לעשות ו/או להימנע מלעשות

פעולה מסוימת ,הרי הסמכות המסורה לה הינה סמכות שברשות ,והיא לא תהיה חייבת
להפעילה כלל ו/או להפעילה בדרך זו או אחרת.
.10.15

 yesלא תהיה חייבת לנמק איזה מההחלטות שיתקבלו על ידה במסגרת הפרויקט,

ולמגישי ההצעות לא תהיה זכות ערעור כלשהי על ההחלטה ו/או זכות לעיין או בנימוקים
שעמדו ביסודה.
.10.16

מגישי ההצעות אינם רשאים לפרסם הודעות לעיתונות בקשר עם הפרויקט ,אלא אם

הפרסום תואם עם  yesואושר על ידה בכתב.
.10.17

למען הסר ספק ,מובהר כי  yesאיננה מתחייבת לבחור באף אחת מן ההצעות

שתוגשנה לה במסגרת הפרויקט ,וכי היא תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי
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והמוחלט ,להתקשר עם צדדים שלישיים שלא השתתפו בפרויקט.
.10.18

אין באמור בתקנון זה משום מצג או הצהרה כלשהי מצד  .yesבכל מקרה של אי

התאמה בין הוראות הסכם ההתקשרות לבין האמור בתקנון זה ,יגברו הוראות הסכם
ההתקשרות.
.10.19

הליך בחירת ההצעות בפרויקט ,לרבות תקנון זה וכל שינוי בו ,אינם בבחינת מכרז או

"מעין מכרז" ,ו yes-איננה מקבלת על עצמה במסגרת הפרויקט כל מגבלה שלא נקבעה על
ידה במפורש בתקנון זה.
.10.10

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הנובע ממנו

תהיה מסורה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב – יפו.
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