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הודעה על התקשרות עם ספק יחיד – "יוצרים מוסיקה גלילית".

הרשות לפיתוח הגליל ( להלן – הרשות) רואה חשיבות רבה בקידום וחיזוק היצירה והיוצרים המקומיים
המתגוררים בגליל ( ע"פ חוק הגליל ,התשנ"ג ,)1993 -תוך מינוף וטיפוח התרבות ,יצירת מרחב תרבותי
עשיר הנותן מענה לאוכלוסייה רחבה ,קירובם של התושבים ליוצרים וליצירה המקומית ומיתוגו של הגליל
כאזור צורך ויוצר תרבות ואומנות .אלה בנוסף לסברה כי הגליל מהווה כר פורה ליצירתיות בתחום
המוסיקה הן ברמה הלאומית והן ברמה הבינלאומית .אולם היוצרים מתקשים לעיתים לקבל הזדמנות
שוויונית לחשיפה עקב היותם מרוחקים מליבת התעשייה המקצועית.
הרשות חברה לארגון אמני ישראל ( להלן – אמ"י) מתוך מטרה לאתר ולעודד יוצרים חדשים בתחום
המוסיקה ,להצמיחם ולתת ביטוי לרוח החשיבה והיצירה שלהם.
יוצרים אשר יהיו חלק מהפרויקט יקבלו ליווי אמנותי וכלים מקצועיים הרלוונטיים לתחום וכן הזדמנות
לקבלת חשיפה בימתית ותקשורתית.
הסיבות לבחירת אמ"י:








אמ"י רואה חשיבות רבה בפרויקט ובשילוב אמנים מהגליל בתעשייה ובתרבות הישראלית.
אמ"י הינו עמותה רשומה המאגדת את כל אמני ישראל מתחומים שונים.
אמ"י הארגון היחיד הנותן מעטפת כוללת הן ליוצרים והן למבצעים בתחום המוסיקה בכל
התחומים המקצועיים הרלוונטיים כגון :יעוץ משפטי ,הנחייה מקצועית ,שיווק.
בין פעילותיה של אמ"י לקידום וסיוע לאמנים ,מנהלת אמ"י קרנות אשר מסייעות לאמנים
ומשלבת אותם בפרויקטים אמנותיים שיכולים לסייע להם כלכלית ומקצועית.
כל יוצר מתחום המוסיקה אשר יגיש מועמדות לפרויקט ויעמוד בתנאי הסף גם אם לא התקבל
לתוכנית ,יקבל מקרן אמ"י חברות של שנה במתנה בשווי  ₪ 500כולל ליווי משפטי ,ייעוץ מקצועי,
יעוץ משפטי ,ליווי מקצועי.
אמ"י תורם לפרויקט את ההפקה של התוכנית.
לצוות ההנהלה ולחברי אמ"י יש ניסיון רב באיתור יוצרים חדשים ושילובם בתעשייה.

ההתקשרות עם אמ"י הינה לטובת הליווי המקצועי על ידי אמנים ויוצרים חברי אמ"י המוכרים בתעשיית
המוזיקה .אמנים ויוצרים אלו ילוו את היוצרים הגליליים המשתתפים הפרויקט וכן ,יהוו בין השאר את
הפלטפורמה לקידום המיזם בכלל והיוצרים הגליליים בפרט.
סך התמורה הצפויה באמ"י למלוא תקופת ההתקשרות בגין הוצאות לאומנים שישתתפו בתוכנית 30,000
 ₪כולל מע"מ.
על פי סעיף 3א(א) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג –  ,1993אמ"י הינו הארגון היחיד בישראל המאגד
בתוכו את כלל אמני ישראל ומתחומים שונים ואשר נותן מעטפת וליווי כולל ליוצרים מתחום המוסיקה
בעלות מסובסדת.
גופים אשר מתנגדים להתקשרות בתנאים הנ"ל ורואים עצמם מסוגלים לתת את השרות הנדרש מוזמנים
לפנות לוועדת המכרזים עד לתאריך  6.6.18בשעה  12:00בבוקר ,באמצעות פנייה בדוא"ל לגב' שירה
רוכברג ראש תחום תיירות ותרבות ברשות לפיתוח הגליל לכתובת shira@galil.gov.il :או באמצעות
פקס ,04-9552440:יש לוודא קבלת הפקס בטלפון 04-9552426 :שלוחה .0

הרשות לפיתוח הגליל

