
 

                                                                     

 

 2018אוגוסט  30

 ח"ט אלול תשע"י

 אל: כל המציעים 

 

 שלום רב, 

 

 קול קורא להגשת הצעות להפקות ותוכן דיגיטלי הנדון:

 1תשובות לשאלות הבהרה לקט מספר 

 

 : לתוכניות בסוגה הרגילהשהתקבלו בנוגע לקול קורא הבהרה הרינו להשיב לשאלות 

 

 תשובות ותשאל מס' שאלה
האם רק פרויקטים שיש להם כבר מפיק  1

רשאים להגיש את ההצעות )סעיף של 
מפיק בטופס מסומן כחובה(? אם לא, 
האם יהיה מפיק מטעם תאגיד שיפקח 
על היוצרים לדאוג לכל עניין ההפקה 

מפיק, צוות, ציוד בעצמם )כולל מציאת 
וכו'(? האם שני יוצרים רשאים  להגיש 
הצעה ביחד? מהו גובה תקציב שתאגיד 

כי גם זה צריך 0יספק לסדרות רשת 
להילקח בחשבון בעת כתיבה והגשת 

 ההצעה(?
 

 -מניסיוננו, לצורך הגשת תקציב מלא
נדרשת הבנה ברזי ההפקה, ולכן נדרש 
גורם מפיק. בשלב זה, אין חובה לצורך 

הגשה הצעה כי מפיק )או חברת הפקה( 
יהיו מעורבים, עם זאת, ככל שהתאגיד 

יהיה מעוניין בהצעה, יהיה צורך במפיק או 
חברת ההפקה לצורך חתימה על הסכם 

כל מקרה, התאגיד לא והפקה בפועל. 
 יספק שירותי הפקה.

 שני יוצרים יכולים להגיש הצעה ביחד. 
התקציב משתנה מאוד מהפקה להפקה 

לפי היקף, הסוגה וכן הלאה. מפיקה תדע 
להעריך את עלות הפרויקט שלכם ולמלא 

בהתאם את קובץ התקציב שאף הוא 
 חובה בהגשה. 

 
למה הכוונה "סרטונים" ? חקרתי את  2

העניין, קראתי בקפידה את המסמך של 
הקול קורא, חיפשתי בערוצי יוטיוב 

לי עדיין על איזה פורמט  שלכם ולא ברור
מדובר. יצירה עלילתית או תעודית, 
יחידנית, הבנתי, אבל מה אמור להיות 

 האורך, הסגנון וכו'... יש דוגמאות?
 

סרטונים הם סרטים קצרים המיועדים 
לצפיה בדיגיטל. ככתוב בקול קורא בסעיף 

 10, אורך הסרטונים צריך להיות עד 4.1
 . דקות

דוקומנטרי שהופק להלן דוגמא לסרטון 
 במח' הרכש:

https://www.youtube.com/watch?v=
YMQ48o-3TpK  

 
האם ניתן להגיש  לגבי סדרה דיגיטלית,  3

שום אלמנט שניתן לחבר  הצעה שאין בה
, האם רלוונטי 2019לאקטואליה של 

   עדיין?
 

 כן

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3TpK-YMQ48o
https://www.youtube.com/watch?v=3TpK-YMQ48o


 

                                                                     

 

 

מס' 
 שאלה

 תשובות ותשאל

ההפקות המצטלמות כרגע נעות בטווח  לתקציב? האם ניתן לקבל אינדקציה  4
תקציבים רחב מאוד. נקרא כל הצעה 

 העומדת בקריטריונים המפורטים. 
 

רציתי לדעת האם ישנה אפשרות   5
שאוכל להגיש את ההצעה אך ורק בתור 

  תסריטאית?

 לעיל 1ראה תשובה מס' 
 

מעונין להגיש הצעה לקול הקורא אני  6
איך איני יודע איך למלא את הטבלה 

 התקציבית.

 לעיל 1ראה תשובה מס' 

מתוך ההגשה לסדרות הרשת מצוין  7
 סעיף א לצרף את חוברת ההצעהב

ובסעיף ב את הצעה מפורטת כמפורט 
  .5בסעיף 

 חוברת הצעה? יאשמח להבהרה מה

 חוברת ההגשה היא ההגשה המקוונת. 

אני רוצה להציע סרטון "דעה" באורך  8
 דקות. 5עד  2של כ 

תחת איזו קטגוריה אני צריכה למלא 
 באתר ב"קול קורא" ?

 

 הקול קורא אינו מיועד לסרטוני דעה. 

ברצוני להציע שני רעיונות לקול הקורא  9
דקות. האם אני  10להפקות דיגיטל עד כ

לקול הקרוא או האם יש יכול לשני הצעות 
  הגבלה על מספר הפרויקטים.

 ,לקול הקורא  7.3סעיף  ר' 
 

יש לי סדרת רשת באנימציה קלאסית  10
וסעיפי התקציב לא מותאמים לסוגה 
הזאת. האם אוכל לעדכן אותם. למשל 
באנימציה אין צילומים אלא "אנימציה" 

 וכיוצ"ב

אין בעיה להגיש אנימציה, אך אי אפשר 
סעיפי תקציב. ניתן להוסיף לשנות 

 "שונות"ב

האם את החוזה ממלאים רק לאחר . 1 11
החתימה והתעניינות התאגיד 

 במוצר?
  
. האם עליי למלא את ההגשה 2

 המקוונת או מדריך ההגשה?
 
. אני נמצאת כרגע במצב שיש לי כבר 3

  ביד. פיילוט
ברצוני להציע אותו גם לוואלה ולווי     

  נט שכבר הביעו עניין.
אין בעיה להגיש אליכם וגם אליהם,     

  נכון?
 
 
. את הפיילוט הפקתי בעצמי אבל 4

 אינני מפיקה. תבנית התקציב

כמובן, החוזה נמצא רק לרפרנס, אין  .1
 לחתום עליו כעת

 
 ש למלא את ההגשה המקוונתי .2

 
בקול הקורא: 8.3לפי סעיף   3 .  

חודשים  6ההצעות תהיינה תקפות למשך 
ההצעה או עד להודעת  מיום הגשת
דחיית ההצעה, המועד  התאגיד על

המוקדם מבין השניים. במשך כל תקופה 
 זו תישמר לתאגיד הזכות

הבלעדית להתקשר עם המציע לצורך 
המוצרים שהוצעו על ידיו והמציע לא יהיה 

לפנות לכל גוף שלישי ביחס למוצר  רשאי
 זה

 
לא, יש למלא את התקציב כפי שהוא  .4

 לפי ההוצאות שהיו על הפיילוט. באתר  ו
 



 

                                                                     

שהורדתי מהאתר שלכם היא סופר     
מפורטת. האם זה בסדר להגיש 

  תקציב בסיסי? במסמך אחר?
לפרט מה פרק הזמן . בהגשה, עליי 5

הדרוש להפקה מרגע החתימה. מה 
הכוונה? האם מדובר בכמה זמן 

ייקח להעמיד פרק ראשון? או את כל 
 הפרקים

 
 
מדובר בכמה זמן לקבל את כל הסדרה . 5

 מוכנה לשידור אחרי החתימה. 
 

אני יוצר סדרת רשת עצמאית, עד כה  12
צילמתי פרק אחד של הסדרה ואני 

מעוניין להגיש את הסדרה לקול הקורא 
שפורסם, עברתי על כל המסמכים 
שפורסמו בקול הקורא וניכר מתוך 

התקציב והחוזה שמוצג באתר פורמט 
כי נדרשת חברת הפקה שתהיה חלק 

מהפרויקט הזה, האם זה מחייב או 
שניתן להגיש לקול הקורא גם ללא 

 חברת הפקה?
כמו כן, האם זה ריאלי להגיש לקול 

 הקורא ללא הון ראשוני?
 

. לחלוטין ריאלי להגיש ללא הון ראשוני
אנחנו רוצים מפיק או לגבי חברת ההפקה: 

. ת הפקה שיהיו חתומים על הפרויקטחבר
אם יש בכוונתך להפיק את הסדרה 

בעצמך, תוכל לרשום את עצמך כמפיק. 
את התקציב בהתאם לפרק שכבר מלא 
 צולם

 

אני עובר על ה"קול קורא" לחטיבת  13
הדיגיטל של התאגיד ורואה שההצעות 
 מתחלקות ל"סדרות" ול "סרטונים". לא

הבנתי מה ההבדל בניהם. אנחנו 
מתכוונים להגיש הצעה לסדרת רשת 

דוקומנטרית אשר כל פרק עוקב אחרי 
גיבור שמוביל שינוי חברתי עבור 

 סביבתו הקרובה.
 האם זה נחשב ל"סדרה" או "סרטונים"?

 

 נחשב סדרה. 
ללא  stand aloneסרטון הוא בעצם 

 המשכים ופרקים. 

הפירוט בדבר זכויות יוצרים לעניין  14
הזכויות ברעיון על מנת לוודא כי אין 

בעצם הסדרה / המוצר כדי לפגוע 
בזכויות יוצרים או בקניין רוחני של אדם 

 אחר. 
אשמח לקבל דוגמה לחוזה סטנדרטי 

 מול התאגיד.
 

סעיף זה מטרתו להבטיח כי הרעיון ו/או 
הוצאתו לפועל אינם מהווים הפרה של 

תסריט שמבוסס  -יות יוצרים. לדוגמהזכו
  על סיפור קצר של קפקא.

 
 יש בקול הקורא -לעניין החוזה 

 

ראשית האם הקבצים מסמכי קול קורא  15
וההגשה המקוונת מתכוונים לאותו 

 עניין?
*במסמכי קול קורא אני מבינה שמדובר 

בסדרות רשת קצרות או סרטונים 
ובהצעה המקוונת קיימת אופציה להגיש 

  זיונית ארוכה.יסדרה טלוו
האם קיימת אפשרות להציע באמת 

דקות לפרק  40סדרה בסדר גודל של 
או רק סרטונים קצרים   יזיהולטלו

 לרשת?
 

פירוט בדבר זכויות יוצרים  -*בנוגע ל
לעניין הזכויות ברעיון על מנת לוודא כי 
אין בעצם הסדרה / המוצר כדי לפגוע 

 הקבצים וההגשה באותו העניין. 
לא, בהצעה המקוונת כמו במסמכים 

מכוונים אך ורק לסדרות קצרות המיועדות 
 סדרות רשת.  –לדיגיטל. מה שנקרא 

 
לא, אי אפשר להציע סדרה המיועד 

 לטלוויזיה. 
 

 הצהרה מספיקה.  –פירוט זכויות יוצרים 
 



 

                                                                     

של אדם  בזכויות יוצרים או בקניין רוחני
 אחר. 

הכוונה בטופס מעורך דין או הצהרה של 
 היוצרים?

 

הצעות לקול הקורא  2בכוונתי להגיש  16
  שלכם.

  .ה , ביקשתם 6.2לפי סעיף 
פירוט בדבר זכויות יוצרים לעניין 

הזכויות ברעיון על מנת לוודא כי אין 
בעצם הסדרה / המוצר כדי לפגוע 

בזכויות יוצרים או בקניין רוחני של אדם 
  ה ?אחר. למה הכוונ

המטרה היא לוודא כי אין בעצם הפקת 
הרעיון כדי לפגוע בזכויות היוצרים של 

אדם אחר. למשל, תוך כדי שימוש בסיפור 
של קפקא או במוזיקה של שלמה ארצי. 

אם היוצרת שוחחה עם קפקא וקיבלה את 
הסכמתו, עליה לצרף את אישורו למסמכי 

 ההגשה

הדרישות שלכם לגבי סינופסיס מה  17
  מורחב ?

 סינופסיס רגיל כתבתם עד עמוד.
סינופסיס מורחב כמה עמודים ? האם 

תרצו זו בצורה של טריטמנטים לפי 
  פרקים ?

 

הסינופסיס המורחב אינו חובה לסדרות. 
לסדרות כן צריך להעלות טריטמנט 

 ב 5כמפורט בסעיף 
 

 

 

 

 

 

  ,ב ב ר כ ה             

 איילת אלינסון         

 רכזת ועדת המכרזים                

                                                                                   


