
 

 לקט שאלות ותשובות הבהרה לקול קורא
 

 

 

   1 'שאלת הבהרה מס

 האם ניתן להגיש )כיוצר( או שעליי לחבור לחברת הפקה?

 

 1לשאלת הבהרה מס' תשובה 

 לקול הקורא, רשאי להגיש הצעה. 5רק גורם שעומד בתנאי הסף המפורטים בסעיף 

 

 

   2שאלת הבהרה מס' 

 דקות? 50האם "סרט" יכול להיות גם תוכנית בודדת באורך של 

 

 2תשובה לשאלת הבהרה מס' 

 דקות. 48סרט יכול להיות תוכנית בודדת בן לפחות  – ( לקול הקוראג)5סעיף בהתאם ל

 

   3שאלת הבהרה מס' 

-2016האם צריך שלמציע יהיה מחזור עסקים של לפחות מיליון ש"ח במצטבר בין השנים 

2019 ? 

 

 3תשובה לשאלת הבהרה מס' 

 במצטבר מחזור העסקים צריך להיות מיליון ₪ בנוסח הקול קורא , ( ה') 5על פי סעיף 

 . 2016-2019בין השנים  -מבין ארבע השנים בשלוש שנים 

 

     4 שאלת הבהרה מס'

 לאיזה גיל מכוונים? מה הטווח?  –תכנית העשרה קומית לילדים 

 

 4תשובה לשאלת הבהרה מס' 

 .6-12תוכנית העשרה קומית מיועדת לילדים בגילאים 

 

 5שאלת הבהרה מס' 

כנית כדורגל והכללי מכוון ותקציב הדרמה מכוון לתיש שני פורמטים של תקציב באתר, האם 

 כנית ההעשרה?ולת

 

 5תשובה לשאלת הבהרה מס' 

 מיועד להצעות לתוכנית כדורגל – פורמט דרמה חינוכית

 רה קומית לילדיםשמיועד להצעות לתוכנית הע  –פורמט תקציב כללי 

 

 6שאלת הבהרה מס' 

ההעשרה, אפשר לקבל קצת יותר מידע לגבי מה שאלה קצת כללית לגבי הז'אנר של תכנית 

 אתם מחפשים?

 האם אפשר להגיש גם תכנית מתוסרטת או חצי מתוסרטת?

 ויש הערכה תקציבית גסה לתכנית הזו?

 

 



 6תשובה לשאלת הבהרה מס' 

תכנית העשרה בתחומים שונים כמו: אומנות, ספרות, שפות, מדע אנו מחפשים  •

היסטוריה ועוד. התכנית תעסוק  בתחום הידע באופן קומי ומשעשע ותרחיב את הידיעה 

 יכולה להיות תכנית אולפנית, צילומי חוץ או משולבת.התוכנית  בתחום אצל הצופים.

 שוסטר ושוסטר , כאן ואומן. לתוכנית העשרה קומית בכאן חינוכית: החפרנים,דוגמאות 

 אפשר להגיש תוכנית מתוסרטת או חצי מתוסרטת. •

 אין הערכה תקציבית . •

 

 7 שאלת הבהרה מס'

 האם שעשועון נכנס לקטגוריה של תוכנית העשרה?

 

 7תשובה לשאלת הבהרה מס' 

אלא אם השעשועון הוא  ,אין בכוונת הקול קורא להפקת שעשועון כתוכנית העשרה קומית

 חלק מתוך התוכנית.


