
 
 

 

  INPUT 2023 בכנס להשתתפות מועמדות הגשת
  

     כמועמדים  ותכניות סדרות  סרטים  להגיש  המעוניינים  ים-ומפיקות  ים-יוצרות מזמין  הישראלי  השידור  תאגיד .1

 . INPUT- כנסל

  כנס   לשנה  אחת  ומקיים  הציבורי  בשירות  בטלוויזיה  העוסק  רווח  מטרות  ללא  בינלאומי   ארגון  הוא  אינפוט .2
  סדרות   פרויקטים, INPUT לכנס  מוגשים  שנה  מדי   הציבורי  לשידור   הקשורים  שונים   בנושאים  שמתמקד

 ודיון  להצגת   מוקדש INPUT כנס  הדיונים.  בתוכנית  ומשולבים  בכנס  המוקרנים  העולם   רחבי  מכל   וסרטים
  ובכל   העשייה  תחומי  מכל  לדיון  מעוררו  נועז  וחדשני,  עשיר   מגוון,  חשוב,  מאתגר,  גבולות,  פורץ  טלוויזיוני  בתוכן

 . ותכניות תעודה,  דרמה,  - הטלוויזיוניים הז'אנרים

  ונציגיו   התאגיד  בארץ.  הארגון  כנציג  המשמש  הישראלי  השידור  תאגיד  באמצעות  הינה  בכנס  ההשתתפות .3
  הארגון   של   הבינ"ל  השיפוט  ועדת  לבחירת  שיועברו  בשנה   פרויקטים  מספר  על  ולהמליץ  לבחור  רשאים

 בכנס.  שישתתפו התכנים  את שנה מדי בוחריםש

  ולינק   סינופסיס  לשלוח   מוזמן  בכנס,  להשתתפות    המועמדים  מתאימים  פרויקטים  לשלוח   המעוניין  גורם  כל .4
   הסדרה(   מתוך  אחד  )פרק   ולמבוגרים  לילדים  עלילתיות  סדרות   דרמות,  הבאים:  מהתחומים   פרויקטים  של

 ודיגיטל. מדיה ניו אליה,אקטו בידור, תרבות,  ונוער, ילדים  תוכניות  תעודה וסדרות סרטי ולמבוגרים, לילדים

לתשומת הלב! כל העלויות הנסיעה, מימון הטיסה    .18.5.2023-14  –  ב טייואן בטאיפיי,  השנה  יתקיים  הכנס .5
 והשהייה, הן על חשבון המשתתפים.  

 INPUT -  tv.org-www.input באתר למצוא ניתן הכנס אודות נוספים  פרטים .6
  

   והתכניות הסרטים  של הבחירה  הליך

  שיוגשו   הפרויקטים  את  שיוגשו  הפרויקטים  כלל  מבין  תבחר  הישראלי  השידור  תאגיד  מטעם  ציבורית  וועדה .1

 דיגיטליות(.  וסדרות תוכניות  התעודה, סרטי )דרמות,  הבינלאומית השיפוט  לוועדת

השיפוט   .2 לוועדת  לאנגלית(  )מתורגמים  בעצמם  הפרויקטים  את  וישלחו  ירשמו  הם  ליוצרים  הודעה  לאחר 

 .  INPUTלאומית של הבינ

  רחבי   מכל  שנשלחו  והסרטים התכניות  הסדרות,  מבין  ותבחר  תתכנס  INPUT של   הבינלאומית  השיפוט  וועדת .3

 .2023  לשנת INPUT בכנס שיוצגו אלו את ובוחרת העולם
 

 קריטריונים לבחירה  
 

 2021  יוליבישראל מתנאי להגשת תוכן הינו שהתוכן שודר על ידי ערוץ טלוויזיה ארצי בהקרנת בכורה   .1
 .  2022ועד נובמבר 

מוקדש להצגת ודיון בתוכן טלוויזיוני מגוון, עשיר, חדשני, נועז ומעורר דיון מכל תחומי    INPUTכנס   .2
 דרמה, תעודה, ותכניות.  -העשייה ובכל הז'אנרים הטלוויזיוניים 

  בכנס מחפשים פרויקטים חדשניים, פורצי דרך ואמיצים לפי הקטגוריות הבאות: .3
 סדרות מתוסרטות   •

 תוכניות עובדתיות דוקו ריאליטי ועיתונאיות חדשניות   •

 סרטים וסדרות דוקומנטריות    •

 תוכניות וסדרות דוקומנטריות ועובדתיות לקהל צעיר   •

 פורמטים של בידור וקומדיה בתקופות משבר  •
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 פורמטים טלוויזיוניים מקוריים וחדשים   •

 פרויקטים דיגיטליים חדשניים   •

 
 מועד הגשה 

 
   - יש לשלוח תקצירים ולינקים של הפרויקט לתיבת מייל    24:00בשעה    11.12.2022מתאריך    לא יאוחרעד   .1

input@kan.org.il    ,לשלוח יש  כן,  עמודיםכמו  משני  יותר  לחשיבות  לא  ופירוט קצר  קצרים  חיים  קורות   ,
 ריטריונים האמורים לעיל.   ועמידתו בק הפרויקטהציבורית של 

 .  25.12.2022הוועדה הישראלית תודיע ליוצרים על הפרויקטים שנבחרו עד לתאריך  .2

נציגי הפרויקטים שיבחרו בסוף שלב א' על ידי הוועדה הישראלית יעבירו עותק מתורגם לאנגלית לא יאוחר  .3
 .  1.1.2023מה ל

, פרויקט שיוגש  6.1.2022עד    inputה הבינלאומית של  לבחינת הוועד  ע"י המפיקיםהפרויקטים שייבחרו יוגשו   .4
 לאחר תאריך זה לא ייבחן על ידי הוועדה. 

 

 שימו לב: 
  inputלאחר בחירת הפרויקט על ידי הוועדה הבינלאומית הגעת היוצר )יוצר/במאי/מפיק( והשתתפותו בכנס  .1

 לקבלת הסרט/התוכנית. תנאיהיא 

מימון הנסיעה והשהייה בטייואן בזמן הכנס היא על חשבון המפיקים / יוצרים עצמם )יש לקחת זאת בחשבון   .2
 לפני הגשת הפרויקט(. 

 אין בו זכייה בפרסים.   הכנס הוא אינו תחרות, .3

   input@kan.org.ilניתן לפנות בכל שאלה שמתעוררת למייל   •
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