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האם במסגרת הפקת הסדרה ניתן להכניס גם
סעיף תקציבי של עלות דמי הפורמט כפי שנהוג
בכל מתן רישיון של פורמט ואשר אמורה להיות

משולמת לבעלי הפורמט?

ככל שהתכנית המוצעת מבוססת על פורמט, כן.
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לגבי נספח ד' (פורמט להגשת תקציב) – התקציב
המיועד מורכב מכמה תתי הפקות וסעיפים רבים
אשר אינם נמצאים בפורמט להגשת התקציב של
התאגיד. האם ניתן לקבל מסמך של הפורמט
הנ"ל אשר איננו סגור וחסום, ואשר ניתן לעשות

יש להשתמש בפורמט התקציב של התאגיד בלבד. אם יש תוספות בו שינויים ו/או תוספות?
שאינן נכללות יש להוסיף שורות בתקציב או לפרט תחת שונות
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בהתייחס לתנאי הסף בסעיף 4ד' ל"קול קורא" -
 האם חברה צעירה שהוקמה על ידי מפיק בעל 

ותק בתעשייה הישראלית ולה מחזור קיים 
ועתידי (כולל חוזי הפקה עתידיים) מעל ל  -  10 

מיליון ש"ח לשנים 2019-2020,בבעלותו ובניהולו 
של מפיק עם נסיון רב בשידורים חיים יכול 

להתמודד בקול קורא ?

יוכל להתמודד בקול הקורא כל מציע העומד בתנאי הסף שנקבעו
בקול הקורא. בהקשר זה, יתוקן תנאי הסף הקבוע בסעיף 4(ד) לקול
הקורא, כדלקמן: למציע מחזור כספי מינימלי של 10 מיליון ₪ בכל
שנה, בשנים 2017 – 2018 או לחלופין בשנים 2018 – 2019. המציע

יצרף להצעתו אישור רו"ח על גובה המחזור הכספי בשנים אלו.
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האם גם חברת ההפקה צריכה שיהיה לה ברזומה
הפקות דומות או שמספיק שהמפיק / עורך תוכן/
הבמאי שיבחר יהיה לו הניסיון הנדרש? או
שמספיק שהמפיק / עורך התוכן / הבמאי שיבחר

יהיה לו את הניסיון הנדרש?

אין באמור משום אישור לעמידת השואל בתנאי הסף המקורי או
המתוקן, עמידת המציעים בתנאי הסף תיבדק לאחר הגשת ההצעות.
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האם כל חברת הפקה יכולה להגיש רק הצעה
אחת? אם לאותה חברת הפקה רעיון גם לפורמט

מקורי וגם לפורמט מחו"ל?
סעיף 5(ד)(6) לקול הקורא ימחק. מציע יוכל להגיש יותר מהצעה 

אחת.
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