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 ' אדר תש"פח

 אל: כל המציעים 

 

 שלום רב, 

 ותוכן דיגיטלי עבור תאגיד השידור הישראליקול קורא לקבלת הצעות להפקות הנדון: 

 1תשובות לשאלות הבהרה לקט מספר 

 

 שבנדון: פניהבנוגע ל התאגיד השידור הישראלי מתכבד בזאת להשיב לשאלת הבהרה שהתקבל

 תשובה שאלה מס'

האם ניתן להגיש ללא חברת הפקה   .1
 או מפיק?

יתקבלו אך ורק הגשות עם מפיק ו/או 
 חברת הפקה.

יובהר כי כאן לא מפיקים את הסדרות 
שייבחרו, אלא רק מעניקים תקציב וליווי 

בתהליך היצירה. כל שירותי ההגשה על 
 המגיש הנבחר.

 לא יתקבלו הגשות ללא תקציב.  תקציב?האם ניתן להגיש ללא   .2

איזה ניסיון או רקע אמור להיות   .3
 למפיק הפרויקט?

המפיק יכול להגיע מכל רקע ובלבד שיש 
לו ניסיון מוכח בהפקה ויכולת לעמוד 

 בדרישות ההגשה.

 לא, ההגשה בשם מלא האם ההגשה אנונימית?  .4

האם הקול הקורא רלוונטי גם   .5
 לסדרות שכבר מצטלמות?

ן, ניתן להגיש בכל שלב של ההפקה כ
 )פרה/פוסט/צילומים(

ההצעות  -מה משמעות הסעיף הזה   .6
חודשים מיום  4תהיינה תקפות למשך 

הגשת ההצעה או עד להודעת התאגיד 
על דחיית ההצעה, המועד המוקדם 
מבין השניים. במשך כל תקופה זו 
תישמר לתאגיד הזכות הבלעדית 
להתקשר עם המציע בקשר עם 
ההצעות שהוצעו על ידיו והמציע לא 
יהיה רשאי לפנות לכל גוף שלישי 

 ביחס למוצר זה.

משמעות הסעיף היא שאין להגיש את 
הסדרה למקום אחר בזמן שמחכים 

 לתשובה מכאן דיגיטל.

האם אחרי שליחת המועמדות יש   .7

מניעה להעלאות את החומר לרשת 

חודשים(? כל עוד 4בתקופת ההמתנה )

אין להעלות את החומרים לרשת בתקופת 
ההמתנה. התאגיד שומר לעצמו את זכות 

 הפרימיירה ברשת של החומרים.



 

                                                                     

ק עצמאי ולא הגשה מדובר בשיוו

 .לגוף שידור נוסף

האם ניתן להגיש טריילר אנימציה   .8

 לנוער?

הקול הקורא מיועד לסדרות רשת ואינו 
 מיועד לנוער.

האם פרילנסר של התאגיד יכול   .9
 הצעה?להגיש 

 עובדי התאגיד אינם רשאים להגיש הצעה
. )ח( לקול הקורא המתוקן(12)ר' סעיף 

פרילנסר יכול להגיש ולציין את היותו 
 פרילנסר.

האם ניתן להגיש פיילוט לסיטקום   .10
 יומי )סיטואציות(?

ההגשה מיועדת לסדרות רשת בלבד. אם 
הסדרה מיועדת לרשת, נשמח לקרוא 

וויזיה, אין אותה. אם מדובר בסדרת טל
 טעם להגיש. 

האם הסעיף הבא מתייחס אך ורק   .11
לקורות חיים סטנדרטיים? או שיש 

פירוט ניסיון   -צורך בדגש נוסף? 
המציע וניסיונם המקצועי של 

היוצרים והמשתתפים העיקריים 
ביצירת התוכן, לרבות הכשרות 

מקצועיות, תוך שימת דגש על ניסיון 
 רלוונטי למוצר המוצע. 

ם אנו ממליצים לערוך את קורות החיי
באופן שיהיה רלוונטי ללקטורים 

הקוראים אותם. באופן כללי, זאת עצה 
תמיד התאם את קורות החיים  –לחיים 

 למעמד ההגשה. 

 

אני עובדת על הפורמט תקציב   .12
שמפורסם באתר, בסעיף של עורך און 

ואז בסך  -ליין, יש שגיאה בנוסחה
זה לא נותן לי את הסכום  הכל

 !#refהסופי. רושם במקום 

בבדיקה שערכנו נראה שהקובץ תקין, אנא 
 נסו להורידו מחדש ולהתחיל שוב. 

 

מדריך  -טאבים  2בקובץ התקציב יש   .13
למשתמש, תקציב, סיכום. מה מאלה 

  מגישים? על אותו פורמט?

יש למלא את קובץ התקציב ולהגישו ללא 
 בסוף של דבר. קשר לאורך המתקבל 

 מגישים את כל הקובץ כולל כל הטאבים. 

האם תהיה בעיה אם אגיש   .14
 פרקים? 10טריטמנטים ל

 יש להגיש עד שישה פרקים בלבד. 

האם ניתן להיות מעורב ביותר   .15
 מהגשה אחת? 

בקול הקורא, כל יוצר רשאי  9לפי סעיף 
 הצעות. 3להגיש עד 

אני רוצה להגיש סדרת דוקו שנמצאת   .16
כרגע בשלב רעיון ותחקיר ראשוני, 

טרם לוהקה כמובן ועם זאת לליהוק 
 יהיה השפעה מהותית על התסריטים.

איך עליי להתייחס לטרמנטים  -
 לשלושה פרקים?

יש לכתוב את הטריטמנט לשלושת 
הפרקים הראשונים כפי שתרצו שיראו. 

לבסס  מומלץ לעשות תחקיר ראשוני כדי
 את ההיתכנות של הרעיון. 

 

אם אגיש סדרה שכבר צולמה   .17
ונערכה, ייתכן שהתאגיד יקבל את 

 כן



 

                                                                     

הרעיונות אך ידרוש לצלם או לערוך 
 מחדש? 

מה זה אומר ״זמן להגשת מאסטר   .18
 לשידור מחתימה״?

משמעות הסעיף זמן למאסטר לשידור 
הערכת זמנים לכל שלבי  –מחתימה 

ההפקה, כולל הכל, עד לקבלת קובץ מוכן 
 וכל החומרים בצורה סופית. 

 

צילמתי חלק מהסדרה והפרקים   .19
 בעריכה. כיצד לציין זאת בהגשה?

יש לציין במסמך ההגשה שכבר צולמו 
חלק מהפרקים. בקובץ הלינקים ניתן 

ם לצפייה מתוך הסדרה. לצרף חומרי
יש להגיש תקציב כולל  –מבחינת תקציב 

גם למה שכבר הוצאת וצולם וגם להמשך 
 ההפקה. 

פורמט התקציב שהצעתם לא מתאים   .20
לאנימציה. האם אני יכול לבנות 
ולהגיש פורמט אקסל עם נושאי 
 התקציב שמתאימים לאנימציה?

ניתן להוסיף את האלמנטים החסרים 
 בעמודת השונות

במידה ויש לי את כל הפרקים   .21
כתובים, עדיין עליי לכתוב 

 טריטמנטים של שלושה פרקים?

 ניתן לצרף תסריט במקום טריטמנט

שנמצאת  אני רוצה להגיש סדרת דוקו  .22
כרגע בשלב רעיון ותחקיר ראשוני, 

טרם לוהקה כמובן ועם זאת לליהוק 
 יהיה השפעה מהותית על התסריטים.

איך עליי להתייחס לטרמנטים 
 לשלושה פרקים?

לשלושת  יש לכתוב את הטריטמנט
הפרקים הראשונים כפי שתרצו שיראו. 

מומלץ לעשות תחקיר ראשוני כדי לבסס 
 את ההיתכנות של הרעיון. 

 

  

ראיתי שיש הרבה נתונים שאני   .23
מתבקשת להזין בהצעה, שאין 

ברשותי כרגע )בעיקר שקשורים 
אני בתחילת  לצוות ולתקציב(..

התהליך של הפקת הסדרה, יש לי 
פרק ראשון, יש לי כיוון להמשך, אני 
בונה את הצוות שלי והתקציב.. אני 

עדיין לא יכולה לפרט הכל ברמה 
 ית...מפורטת ממש וברמה כל כך ודא

אולי כדאי להמתין למועד הגשה מאוחר 
יותר ובינתיים לגבש את ההצעה כדי 

שתוכלי למלא הגשה שלמה בעתיד. לא 
 ניתן להגיש ללא תקציב. 

 

ברובריקה של זמן אורך הפרק   .24
או  30בדקות יש רק שתי אופציות, 

דק. זה סותר את מה שכתוב  40
ב' ושם 6במסמכי הקול קורא בסעיף 

ת יכללו עד שישה כתוב: הסדרו
פרקים, כאשר אורך כל פרק לא יעלה 

 על שמונה דקות. 

בחוברת ההגשה של הקול הקורא להפקות 
דיגיטל ניתן למלא באופן עצמאי משך פרק 
)אין רובריקות(. נראה שהסתכלת על 

 ההגשה הלא נכונה.  

 



 

                                                                     

 אודה על הבהרה בנושא. 

האם סדרת ראיונות עומדת גם כן   .25
 שרי להגשה?בבחינת התוכן האפ

 כן

אחרי כמה זמו מקבלים תשובה   .26
 לאחר ההגשה?

 חודשים מסגירת הקול הקורא 3עד 

התוכן של הסדרה המוצעת מציג   .27
אך  סיטואציות נארטיביות

מפרק לפרק. האם זה עומד  שונות
בהגדרות? במידה וכן, בתיאור 

הדמויות האם יש צורך לפרט את כל 
 הדמויות בכל הפרקים?

מניעה להגיש סדרה כזאת. יש לפרט אין 
על דמויות ראשיות וכאלו שתורמות 

 באופן משמעותי להבנת העלילה

אשמח להבין את הסדרי הגודל   .28
המושקעים בהפקות דיגיטל בתאגיד. 

להבין מה סדרי הגודל שהושקעו 
על מנת  בעבר בפרויקטים דיגיטלים

שאוכל להעריך בממוצע את העלויות 
  הפעם.

הדיגיטל משתנה כל שנה  תקציב חטיבת
ואינו קבוע בחוק. תקציב כל הפקה נקבע 

 םהספציפיילפי סוג ההפקה והצרכים 
 שלה.

ההפקה, על  תוך כמה זמן מאישור  .29
 הפרקים להיות מוגשים לתאגיד?

 בממוצע חצי שנה עד שנה להגשת הפרקים

 וגם המונים במימון לגייס ניתן האם  .30
 ?אליכם לפנות

 בבדיקה אבל כרגע לא.הנושא נמצא 

ראה  -לעניין מספר ההצעות שניתן להגיש כמה הצעות ניתן להגיש?  .31
 במסמכי הקול קורא. 9סעיף 

 

 

 

 ב ב ר כ ה,              

 איילת אלינסון         

 רכזת ועדת המכרזים                


