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 תשפ"א אדר 'י

 

 הישראלי השידור תאגיד עבור דיגיטלי ותוכן להפקות הצעות לקבלת קורא קול הנדון:

 4  מספר לקט  – הבהרה לשאלות תשובות

 

 שבנדון: קורא לקול בנוגע שהתקבלו הבהרה לשאלות להשיב בזאת מתכבד הישראלי השידור תאגיד

 תשובות שאלות מס"ד

 הפקה בתהליך נמצא שכבר פורמט להגיש ניתן האם 1
 ממנו נוספים ופרקים בעבר פורסם כבר שלו והפיילוט
 להגשה סמוך עצמאי באופן להתפרסם מתוכננים
 שאחרי? ובחודשים

 שיופק מקורי תוכן מחפשים אנחנו לא.
 כאן עבור

 את להגיש שיכול הפקה חברת או מפיק הגדרת מהי 2
 לקובץ הפניה וכן קורא? הקול

  בהגשה. למלא שצריך שציינתם האקסל

 ניסיון בעל אדם כל להיות יכול מפיק
  תקציב. על ובעבודה בהפקה

 הקול בפירוט נמצא ההגשה תקציב
 באתר. הקורא

 שעשועונים גם זה קורא לקול להגיש ניתן האם 3
 וידע? העשרה ותוכניות

 היעד שקהל לב שימו - הכל להגיש ניתן
  ילדים. ולא מבוגרים הוא

 קומית אנימציה לסדרת הצעה להגיש מעוניין אני 4
 )סיטקום(.

 היחידות: האופציות הן אלו המקוונת, בהצעה אבל

 

 לסוגה מיועדים הקורא בקול האפיונים
 אנימציה להיות יכולה העלילתית.

 תחקירית. אנימציה או דוקומנטרית
 האפשרות את בחר האפשרויות, מבין

  שלך. לנושא ביותר הקרובה
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 טריטמנט מבקשים אתם הקורא, הקול במסמכי .1 5
 עונתית, קשת לי יש הראשונים. הפרקים לשלושת
 ניתן האם (.1 )עמוד הפרקים ששת לכל מפורטת

 הפרקים? ששת לכל טריטמנט להגיש

 סופיים תוצרים למסירת הזמנים ללוחות באשר .2
 לנקוב צריך האם הקורא: בקול שמתבקש כפי

 להפקה לצאת ירוק אור שניתן מרגע החל בתאריכים
 (?11 בכאן תלוי זה )הרי

 בקשר תשובות להתפרסם צפויות מתי לדעת נשמח .3
 וכו׳. פרזנטציות הפרוייקטים, לקבלת

 בעיה אין .1

 שועריםמ זמן משכי לציין ניתן .2
 ביוני לצילומים לצאת לא )למשל,

  חודשים(. ארבעה בעוד אלא ‘,21

 באפריל. יהיו ופרזנטציות תשובות .3

 מתאימה אשר דיגיטלית אנימציה פרוייקט מפיק אני 6
 התקציב פורמט שפרסמתם. הקורא לקול

 כלל אך מצולמת לסדרה מאוד מתאים שפירסמתם
 פורמט את במערכת לך יש האם אנימציה. לסדרת לא

 איתו לעבוד שאוכל אנימציה לסדרת הדרוש התקציב
 להגשה?

 אנימציה, לסדרות מיועד תקציב אין
 במסמך החסר כל את להוסיף ניתן

 ”שונות“ תחת התקציב, של האקסל

 שלי הרעיון את להציע יכול אני שבה דרך יש האם 7
 הפקה? חברת ללא

 אין עצמאי. מפיק לבחור יכול אתה
   מפיק. ללא הגשה

 בכאן רשת לסדרות קורא״ ב״קול להשתתף אפשר האם 8
 מוזיקת מפיק בתור ו/או פסקול מלחין בתור דיגיטל

  פסקול?

 הנובעות הרשת סדרות בהפקות להשתתף אפשר האם או
 פסקולים מוזיקת מפיק ו/או מלחין בתור קורא״ מה״קול

 התפקידים? אייוש בשלבי יהיו ההפקות כאשר

 ותצו אנשי בין מקשרת לא דיגיטל כאן
 להגיש אפשר שאי כך בהפקה, שונים

 לקבלת מיועד הקורא הקול חין.לכמ
  לבד.ב לסדרות הצעות

 

 

  כי: מובהר

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

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

 קורא.
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 אלינסון איילת         

 המכרזים ועדת רכזת                


