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 תשפ"א שבט "אכ

 קורא הקול משתתפי אל:

 

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

 1  מספר לקט  – הבהרה לשאלות תשובות

 

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

 תשובות שאלות מס"ד

 צריך מסמכים ואילו הבקשה תנאי את לדעת אשמח 1
 או כלשהו באתר מפורטות הוראות יש האם להגיש.
  ישירות. ממך לקבל שאוכל

 מפורט שהוא הלינק דרך נעשית ההגשה
 כאן הוא הנה מידע. הרבה בו ויש

https://www.kan.org.il/tenders/ite
m.aspx/?itemid=1384 

 .1 סעיףב תשובה ר' ההגשה לכלול צריכה מה לדעת שמחה הייתי 2

 בקול שנדחתה רשת לסדרת הצעה להגיש ניתן האם 3
 תיקונים לאחר - נוסף לסיבוב - הקודם קורא

 ברעיון? שנעשו ושינויים

 בתקציב משמעותי שינוי עברה אם רק

 .בתוכן או

 .1 סעיףב תשובה ר' הקורא הקול על נוספים פרטים לקבל אשמח 4

 בה ונעשה בעבר שהוגשה הצעה להגיש ניתן האם 5
 אותו נשאר )הנושא התוכן מבחינת מהותי שינוי

 נושא(

 .3 סעיףב תשובה ר'

 לסדרת הרעיונות את לשלוח ניתן פיתוח שלב באיזה 6
  הרשת?

 .שלב בכל להגיש ניתן

 ויוצרת אני הנוכחית. ההגשה את להבין מנסה אני 7
 התקשרנו לא אבל רשת. לסדרת רעיון בעלות נוספת

   הזה. בשלב הפקה חברת אף עם

 ? רלוונטית שלנו ההגשה האם

 הקורא הקול הוא רשת לסדרות הקורא הקול בנוסף
 ? ובידור התרבות או הדרמה? של

 מתוסרטת רשת בסדרת מדובר

 יכול מפיק כי אם מפיק, ללא להגיש אין
 צוות מתוך עצמאי אדם גם להיות

  הפקה(. תחבר להיות חייב )לא היוצרים

 .הסדרות לכל פתוח הקורא הקול
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 ההגשה ואופן ההגשה לכלול צריכה מה לדעת אשמח 8
 (?WORD )קובץ

  .1 סעיףב תשובה ר'

 צריך פורמט באיזה לי לכתוב תוכלי אם אשמח 9
 במסמך להיות אמור מה כלומר הסדרה, את להגיש
 הגשה?

 מה -וכו' דמויות אפיון תסריט/ תקציר/ )רעיון/
 נדרש?(

 .1 סעיףב תשובה ר'

 - לשלוח בדיוק מה לדעת אשמח 10
 - כן אם לדוגמה? פרקים וסינופסיס? הסדרה שם

 נוסף? משהו כמה?

 .1 סעיףב תשובה ר'

 

 

 

  כי: מובהר

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

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

 המכרזים ועדת רכזת                 


