קול קורא לסדרות מתוסרטות ,מדריך למשתמש*
כאן  -תאגיד השידור הציבורי מזמין יוצרים ומפיקים להגיש הצעות לסדרות מתוסרטות .כל הפרטים מפורטים בקול קורא מקוון זה
ובמסמכים הנלווים** .פרויקט שהוגש בעבר לא ניתן להגישו שוב למעט אם עבר פיתוח משמעותי*** .אין להגיש יותר משתיים עד
שלוש הצעות לכל חברת הפקה .יש להתעדכן בהתאם לפי צרכי כל קול קורא.
* בהתאם לצרכי התאגיד ,מעת לעת ייתכנו שינויים במסמכים הנלווים אותם יש להגיש לקול הקורא

הגשת קול קורא עבור סדרות מתוסרטות – מדריך:
יש לשים לב למלא את שדות החובה המסומנים בכוכבית אדומה (*)
 .1יש למלא את פרטי ההצעה ובעלי התפקידים השונים:

נא לבחור מהאופציות המוצעות

אין חובת הגשה עם חברת הפקה

במידה ויש

במידה ויש

במידה ויש
במידה ויש
במידה ויש

 .2יש להמשיך ולמלא את פרטי ההצעה וגוף ההצעה .בסיום יש ללחוץ על "הבא":

מספר משוער ,לא מחייב
במידה והפרויקט מוגש לפיתוח,
אין חובת מילוי תקציב .נא לכתוב
זאת בקובץ המצורף

מה מייחד את הפרויקט מבחינת
תוכן או נושא לשידור הציבורי

*

נא לפרט במידה ומתאים לשידור
בדיגיטל

מה מהות הפרויקט ,מה רעיון
העל שלו
תיאור הפרויקט בשורה אחת
לינק לעבודות קודמות/רפרנס במידה ויש

 .3יש לצרף את הקבצים הנדרשים (גודל קובץ יכול להיות עד  .)4MBבסיום יש ללחוץ על "הבא":

במידה והפרויקט מוגש לפיתוח,
אין חובת מילוי תקציב .נא לכתוב זאת בקובץ המצורף
תיאור הפרויקט עד פסקה תוך התייחסות
למהלך עלילתי ומבע קולנועי
תיאור הפרויקט עד  3עמודים תוך
התייסות למהלך עלילתי ומבע קולנועי

לא ניתן להגיש את אותו הקובץ
ב"סינופסיס" וב"סינופסיס מורחב"

מה מייחד את הפרויקט
בעינייך ומה המוטיבציה מאחוריו

אין חובת הגשה,
אך אם קיים יכול להוסיף

 .4יש להצהיר על קריאת מסמכי הקול הקורא ותנאי הסף .בנוסף ,יש לבחור האם חברת ההפקה
מעוניינת להתווסף למאגר חברות ההפקה ע"פ ההסבר הבא:
חברתנו מעוניינת להיכלל במאגר חברות ההפקה  -ככל שהתאגיד יחליט להקים מאגר כאמור
ובכפוף לעמידה בתנאי הסף שיקבעו למאגר .התאגיד יהיה רשאי לפרסם באתר האינטרנט שלו
את מאגר חברות ההפקה בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג 1993-והדין החל.
התאגיד יהיה רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לכלול בפרסום כל מידע שנמסר לו על ידי המציע במסגרת
מועמדותו ,ואף לשנות את היקף הפרסום והיקף הפירוט מעת לעת ,לפי שיקול דעתו ,בין בדרך של
הרחבת היקף הנתונים המפורסמים ובין בדרך של צמצומם.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר ,כי התאגיד יהיה רשאי למסור לכל פונה את המידע
והפרטים הכלולים בבקשתו של המציע ,בכפוף להוראות חוק חופש המידע ,התשנ"ח 1998-ו/או
בהתאם להוראות כל דין.
בהגשת מועמדותנו בהליך זה ,אנו מאשרים ומסכימים כי אנו מודעים לזכויות התאגיד
המפורטות בסעיף זה.
חברתנו אינה מעוניינת להיכלל במאגר חברות ההפקה  -ככל שהתאגיד יחליט להקים מאגר
כאמור.
חברתנו כבר כלולה במאגר חברות ההפקה  -ככל שהתאגיד יחליט להקים מאגר כמור ,בשלב זה,
אנו מעוניינים להישאר במאגר ואין שינוי בפרטי החברה.
בסיום יש ללחוץ על "סיום":

