
 
 

יש להצהיר על קריאת מסמכי הקול הקורא ותנאי הסף. בנוסף, יש לבחור האם חברת ההפקה  .4
 ע"פ ההסבר הבא: חברות ההפקה מעוניינת להתווסף למאגר

 
ככל שהתאגיד יחליט להקים מאגר כאמור  - חברתנו מעוניינת להיכלל במאגר חברות ההפקה

ובכפוף לעמידה בתנאי הסף שיקבעו למאגר. התאגיד יהיה רשאי לפרסם באתר האינטרנט שלו 
 והדין החל. 1993-את מאגר חברות ההפקה בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

על ידי המציע במסגרת  התאגיד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לכלול בפרסום כל מידע שנמסר לו
מועמדותו, ואף לשנות את היקף הפרסום והיקף הפירוט מעת לעת, לפי שיקול דעתו, בין בדרך של 

 הרחבת היקף הנתונים המפורסמים ובין בדרך של צמצומם.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר, כי התאגיד יהיה רשאי למסור לכל פונה את המידע 

ו/או  1998-קשתו של המציע, בכפוף להוראות חוק חופש המידע, התשנ"חוהפרטים הכלולים בב
 בהתאם להוראות כל דין.
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 מדריך: – עבור סדרות מתוסרטות הגשת קול קורא

 (*) לשים לב למלא את שדות החובה המסומנים בכוכבית אדומה יש

 פרטי ההצעה ובעלי התפקידים השונים:יש למלא את  .1
 

 
 

 יש להמשיך ולמלא את פרטי ההצעה וגוף ההצעה. בסיום יש ללחוץ על "הבא": .2
 

 
 

 (. בסיום יש ללחוץ על "הבא":4MBיש לצרף את הקבצים הנדרשים )גודל קובץ יכול להיות עד  .3
 

 
 

 (. בסיום יש ללחוץ על "הבא":4MBיש לצרף את הקבצים הנדרשים )גודל קובץ יכול להיות עד  .3
 

במידה ויש

במידה ויש

מספר משוער, לא מחייב

אפשר לכתוב מספר משוער

אפשר לכתוב מספר משוער

אפשר לכתוב מספר משוער

אפשר לכתוב מספר משוער

אפשר לכתוב מספר משוער

מה מייחד את הפרויקט מבחינת 
תוכן או נושא לשידור הציבורי

מדוע הפרוייקט אינו מתאים 
לטלוויזיה אלא דווקא לדיגיטל

 מה מהות הפרויקט, מה רעיון 
העל שלו

תיאור קצר

*

*

                תיאור הפרויקט עד 3 עמודים תוך 
התייסות למהלך עלילתי ומבע קולנועי

            מה מייחד את הפרויקט 
בעינייך ומה המוטיבציה מאחוריו, עד עמוד

           
5 שורות לדמות עד 3 עמודים סה"כ

*

*
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לא חייבת להיות חברת הפקה, אפשר אדם פרטי

במידה ויש

אין הגשה ללא מפיק. לא חובה שיהיה מקושר לחברה

קול קורא לסדרות מתוסרטות, מדריך למשתמש*
כאן - תאגיד השידור הישראלי מזמין יוצרים ומפיקים להגיש הצעות לסדרות מתוסרטות בכל הז'אנרים. יש לקרוא בעיון את מסמכי 

הקול הקורא הכוללים תנאי סף מעודכנים ולמלא בקפדנות את חוברת ההגשה המקוונת. אין להגיש יותר מ-2 הצעות מטעם כל מציע 
העומד בתנאי הסף. ככל שמציע יגיש יותר משתי הצעות לנושא, התאגיד יבחן את שתי ההצעות הראשונות שהוגשו בלבד. לעניין זה, 

כ"מציע" ייחשב תאגיד, במי ששולט בתאגיד ובתאגיד אשר בשליטת מי מהם, כמציע אחד.

* בהתאם לצרכי התאגיד, מעת לעת ייתכנו שינויים במסמכים הנלווים אותם יש להגיש לקול הקורא

*

*

*

קול קורא לקבלת הצעות תוכן דיגיטלי, מדריך למשתמש*
יש לקרוא את מסמכי הקול הקורא לפני ההגשה. התאגיד מעוניין לקבל הצעות לסדרות רשת 

המותאמות לשידור בפלטפורמות הדיגיטליות: רשתות חברתיות, אפליקציית כאן או אתר 
 האינטרנט.

התאגיד מזמין אתכם להגיש הצעות בכל נושא

דיגיטל

*

                        תיאור של הסדרה תוך התייחסות 
למהלך עלילתי ומבע קולנועי

                        מדוע הסדרה צריכה להצטלם דווקא עכשיו?
מדוע אתם רוצים ליצור אותה?

             תקציר שלושת הפרקים הראשונים, עד רבע עמוד 
לפרק. חובה לעלילתי, מומלץ לדוקו

         אין הגבלת עמודים, ניתן לצרף לפרק או לשלושת 
הפרקים הראשונים
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