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 קול קורא המשתתפי  אל: 

 

   קול קורא להגשת הצעות להפקת הסכתים דוקומנטרייםהנדון: 

 1לקט מספר   – תשובות לשאלות הבהרה 

 

 שבנדון: פניה מתכבד בזאת להשיב לשאלות הבהרה שהתקבלו בנוגע ל הישראליתאגיד השידור  

 

 תשובות שאלות   מס"ד

קראתי את פרטי הקול הקורא, אבל לא   1
 צוין בו תקציב לפרק. 

האם יש לכם מסגרת תקציבית מסוימת  
לפרויקט? לפרק אחד? אני פשוט רוצה  

לדעת כדי להבין באיזה מגבלות  
 תקציביות להגיש את ההצעה.

 תודה רבה! 
 

מגבלות התקציב לא הוגדרו בשלב זה על  
העלויות  מנת לאפשר למציעים להציע את 

המתאימות ביותר לצרכי התוכן המוצע.  
כמובן שבמהלך התהליך תבחן גם ההצעה  

הכספית וההתאמה שלה לרמת התוכן  
. ככל שימצא עניין בתוכן, יחל הליך  המוצע
מומלץ למלא את התקציב באופן   מו"מ.

שאינו   מלא, אך ניתן לספק תקציב חלקי
נוגע לכלל פרטי ההפקה ולציין כי מדובר  

 ת תקציב בלבד. בהערכו
  11מהו התקציב המקסימלי שכאן  (1 2

בת   מייעדים להפקת סדרת הסכתים
 פרקים?  8-כ
 

 האם ניתן לשלוח לי תקציב לדוגמה?  (2

את צרכי התקציב של  להצעה יש לצרף 
ההפקה, על כל מרכיביה. לא נקבע תקציב  

מקסימלי, יש לציין תקציב שהולם את  
 רמת ההפקה.  

 
  לקול הקורא מצורף פורמט אקסל

, אך ניתן להגיש את בקשת לדוגמה
התקציב במסך אקסל אחר הרלוונטי  

 למרכיבי ההפקה.  
אני מכין הצעה לקול הקורא להפקת   3

הפונקציות באקסל  הסכתים, אולם 
פורמט התקציב המופיע באתר, אינן  

עובדות. אפשר להגיש אקסל לא בפורמט  
של התאגיד או לחילופין, לקבל מסמך  

 מעודכן עם הפונקציות? 

ניתן להציע פירוט תקציבי בפורמט אקסל  
 אחר, כל עוד הוא מותאם לצרכי ההצעה. 

 נעדכן מסמך מתוקן בעמוד ההגשה באתר. 
 
 

נוספת, האם ניתן לעשות שימוש  שאלה  4
בציוד ואולפנים של התאגיד לצורך  

הפקת ההסכתים? אם כן, האם יש מידע  
 כלשהו לגבי זה? 

ניתן יהיה להשתמש בציוד ובאולפני  
ואפשר  לצורך הפקת ההסכתים, התאגיד  

להסתמך על כך בעת בניית התקציב. מידע  
לשלב    בחרושי הצעות על כך ינתן ל
 הפרזנטציה.  

 

, האם מגיש ההצעה  4.3המשך לסעיף ב 5
חייב להיות בעל ניסיון ביצירת הסכתים  
בעלי מוטיביים תיעודיים בלבד? כלומר  

ליוצרי הסכתים בעלי ניסיון ביצירת  
הסכתי פשע / קומדיה / דרמה / מוסיקה  

 אין מקום להגיש?  

יכולים  הקורא  לקולב'  4בסעיף  כמפורט
ניסיון  יוצרים בעלי היתר    ביןלהגיש 

  דוקומנטרי בפלטפורמות אחרות
'  ב 4  בסעיף כמפורט' וכו  קולנוע, )טלוויזיה

, או יוצרי הסכתים עם ניסיון  ((1)
  תיעודיים מוטיבים ילבע בהסכתים 

 . (3' )ב 4כמפורט בסעיף 



 

 

ולהסכתים שנתנו    1בהמשך לסעיף  6
לעיל(, האם ההסכת   5כדוגמא )בשאלה 

י?  המדובר חייב להיות בסגנון מסורת
כלומר: מגיש באולפן שיוצא לראיונות  

הז'אנר   את לאתרמקום  וכו', או האם יש 
שיוקלט    המסורתי ולהציע פודקאסט

ברובו בחוץ באתרים הרלוונטיים  
לנושאים המדוברים ע"י טכניקות  

  8POV ,Dהקלטה חדשות יותר כמו 
וכו', ויוגש ממקור ראשון ע"י הדמויות  

 אשר הפרק עוסק בהן.  

אנחנו פתוחים להצעות מאתגרות  
ולטכניקות הקלטה חדשות כל עוד   

עומדת בתנאים המפורטים בקול  ההצעה 
 . הקורא

 

בסעיף ד' בהגשה עצמה כתוב שצריך  7
לצרף דגימת אודיו כדי להתרשם 

מהאיכויות הקוליות של המגיש, האם  
הדבר אמור גם אם מדובר באישיות  

ידועה )שיכולותיה הקוליות הוכחו  
 בשנים של ניסיון(? 

 כן

אם אנחנו    -שאלת זכויות יוצרים  8
מתכננים לשלב בפודקאסט שלנו קטעי  

גר רשות השידור  ארכיון הלקוחים ממא
)כיום של התאגיד(, אינסרטים מתוכניות  

טלוויזיה ששודרו / רדיו או מוסיקה  
ששייכת לאקו"ם )שירים פופולריים(,  
האם זה משהו שצריך לתמחר מראש 
בבניית התקציב או שזה מכוסה ע"י  

 התאגיד בצורה כלשהי? 

בהמשך ייבדק כל שימוש   .לתמחר יש
 .  אופן פרטניבשכזה 

 

האם הפודקאסט מיועד רק להיות   9
הסכתים או שאפשר  בפלטפורמה של כאן 

להוסיף להצעת התקציב בניית מיני אתר  
שבו יופיעו לצידו גם קטעים נלווים )כגון  

 טקסטים, תמונות ארכיון וכו'(.

אפשר להוסיף כל מה שנראה רלוונטי  
 להטבת ההצעה 

האם יש   - בנספח פירוט ניסיון המציע  10
לפרט אך ורק על ניסיון הגוף המציע  

כגוף, או שניתן לפרט גם על תוכן  
ומוצרים רלוונטים שהופקו ופורסמו ע"י  

אנשים העובדים בגוף המציע אך 
 בעבודתם בגופים אחרים?  

 ניתן לפרט 

בהצעה המקוונת הבקשה היא לפרט על   11
, אך במסמכי  מילים  100גוף ההצעה עד  

הקול קורא כתוב שיש לצרף הסבר כתוב  
מילים. האם זהו נספח נוסף   400של עד 

  שיש לצרף מעבר להצעה המקוונת? 

מילה, ובכלל זה אפשר להסתפק    400עד 
 100-גם ב

בטופס של ההצעה לא ראיתי היכן אפשר   12
לפרט על התוכן של ההצעה וגם על  

 העלויות שלה. 

ניתן להגיש ולפרט את תוכן ההצעה בצורה  
מקוונת ב"חוברת ההצעה" באתר. בנוסף,  

ניתן להשתמש בפורמט התקציב הנמצא  
 גם הוא באתר ולצרפו להצעה.



 

 

ראשון פיילוט ורצינו  בנוסף הקלטנו פרק  
 לצרף את הקובץ, 

תוכלו להכווין אותי איפה למלא את  
הפרטים על התוכן ולאן לשלוח את  

 הקובץ פיילוט? 

 

 

ת הקובץ לשירותי ענן  ניתן להעלות א 
 ולשלוח לנו קישור. 

 

 

 מובהר כי:  

 הקול קורא. אלא אם יצוין אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי  .1

 מהקול קורא. ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד  .2

 ידו בכל עמוד. - המציע יצרף להצעתו מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים, כשהוא חתום על .3

 

 

 ב ב ר כ ה,               

 איילת אלינסון           

 רכזת ועדת המכרזים                  


