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 תשפ"א שבט כ"ה

 קורא הקול משתתפי אל:

 

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

 2  מספר לקט  – הבהרה לשאלות תשובות

 

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

 תשובות שאלות מס"ד

 לא כשהעלויות הפקה חברת ללא להגיש אפשר 1
 ? ידועות

 המפיק/ה מפיק/ה. עם גישלה חובה
 לחברת מקושרים להיות חייבים אינם

  ההפקה.

  תקציב. הצעת ללא הגשה אין

 לכתוב עלי כיצד-   מערכונים סדרת הגשה לגבי 2
 בזמן הסיפורית" הקשת את המתאר "סינופסיס

 ממש? של סיפורית קשת למעשה שאין

 בזמן דמויות", ותיאור "רשימת להגיש עלי כיצד וכן
 אחד. במערכון שמופיעות דמויות בשלל שמדובר

 להוסיף יש - סיפורית קשת במקום
  מערכונים. מספר של רתקצי

 לפחות תאר אנא הדמויות, ברשימת
 הן פרקים בכמה )ציין מהדמויות חלק

  (.להופיע צפויות

 אמנות יצירה: בנושא תוכניות לסדרת רעיון לי יש 3
 - 2 בגילאי לילדים ואנימציה פיסול/ שימושית/

 משפע להתרשם תוכלי שלי יוטיוב בערוץ10
  והאיכות. הניסיון

 להשתלב או תוכניות לסדרת הצעה להגיש אוכל האם
  פשוט״. :״בית בפורמט למשל

  ברורה. לא השאלה

 להפקות להצעות באשר קורא קול שפרסמתם ראיתי 4
 יכולה עמותה כל אם לדעת אשמח דיגיטליות, תוכן

 להעלות נשמח אנחנו זאת במסגרת להשתתף,
 העמותה. לפעילות מודעות

 להגשה. הקריטריונים לגבי פרטים לשמוע אשמח

 ומפיקים ליוצרים מיועד הקורא הקול 
 הוא אין .לסדרה רעיון להם יש שכבר
 יטלדיג כאן של פעולה לשיתופי מיועד

  .אחר גוף עם

 ההגשה בעמוד מפורטים הקריטריונים
 הקול מסמכי הלינק תחת כאן באתר

  .הקורא

 עד הסיפורית הקשת את המתאר הסינופסיס לגבי 5
 , שונה בדמות מתמקד פרק כל אצלנו אחד, עמוד
 פרק? בכל קורה מה שורות בכמה לפרט האם

 כל אורךל האירועים את בקצרה תארו
  קים.פרה
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 בנושא קצר אנימציה לסרט הצעה להגיש ניתן האם 6
 דק'? 10-5 של באורך השואה,

 לסרטים לא לבד,ב לסדרות קורא הקול
  בודדים.

 רוצה אני אותה רשת סדרת ויצרתי שחקנית אני 7
 הקורא. לקול מפיק/ה, בעזרת להגיש,

 לפרטי מקום שיש וראיתי המסמכים על עברתי
 לא אך והבימאי/ת, המפיק/ה של התקשרות

 כמגישה עצמי את לרשום יכולה אני האם ליוצר/ת.
 הקורא? הקול של

 להיות צריך התקשרת עמו המפיק
 הקורא. הכל כמגיש רשום

 3-2 לי יש בקשות. 3 עד  להגיש מותר כי הובהר .1 8
 ולייעץ לבדי להגיש מעוניין שאני אישיים פרוייקטים

  נוספים. פרויקטים לשני

 מכמות גורעת אלו פעולה שיתופי של הגשה האם
 אישי? באופן להגיש יכול שאני הבקשות

 שקיים פורמט על מבוססת הצעה להגיש ניתן האם .2
 ועדמי מהתקציב חלק כאשר בארה"ב, ביוטיוב
 הפורמט? לרכישת

 ללכ הצעות משלוש יותר להגיש אין
 להגשות לייעץ ברצונך אם יוצר.

 בהגשה להופיע כלתו לא פות,נוס
  כיוצר.

 רכישת הכוללת הצעה להגיש יתןנ
  מחו“ל. פורמט

 באנימציה פוליטית נונסנס סדרה להגיש ניתן האם 9
 ?מימדית תלת

  בהחלט.

 מינימום שנים של וותק ניסיון של סף תנאי אין האם 10
  ? וכו סדרות

 וניסיון. ותק של צורך אין

 פרקים דמויות/תקציר/כמה תיאור לשלוח? מה .1 11
 לדוגמא?

 קורה? מה אתכם, מעניין והתסריט במידה .2
 איך מתקבל, שלא ובמידה זה? את להפיק מתחילים

 שלי? ברעיון משתמשים שלא מגובה אני

 ומעוניין הקיבוצים סמינר בוגר שחקן אני בנוסף, 
 לשלוח עליי מה שלכם. בסדרות לתפקידים להיבחן
 בתחום חיים תמונות/קורות כך? לצורך

 בסוכנות? שחקן המשחק/כרטיס

 כאן, באתר נמצא ההגשה פירוט .1
 דרך דיגיטלי באופן נעשית וההגשה

 לפרטים לינק מסודר. מסמך
  המלאים.

 את ראויק שלקטורים לאחר .2
 מתאימה ותמצא במידה ההגשה,

 ותיבחר במידה לפרזנטציה. תגיע
 הוא התאגיד להפקה. לצאת תוכל

  דין. כל לפי ופועל ציבורי גוף

 בכוחות ליהוק עושה שלנו סדרה כל .3
  שחקנים. מאגר לנו אין עצמה,



 

 

  בלבד? רעיונות מחפשים אתם 12

 הוא האם רעיון? לכם שנתן שחקן אותו עם תעשו מה
 שלו? בפרויקט לשחק יוכל

 במייל? פה שלי הרעיון את להגיש האם

 לסדרות הצעות מחפשים אנחנו לא. .א
 בשלב להיות יכולות הן רשת.

  וכו'. התסריט הפיתוח, הרעיון,

  ובמאי. מפיק ללא הגשה אין .ב

  כאן. אתר דרך ההגשה .ג

 האם הרעיון? לשליחת רשמי פורמט יש האם 13
 ?כללי תיאור ?סינופסיס

 כאן אתר דרך ההגשה

 הם מה רשת, לסדרת הצעה להגיש אשמח 14
 לפרט? עלי עליהם הקריטריונים

   לעיל. 13 לשאלה תשובה ראה

 מחפשים: אתם אשר התוכן מה בדיוק לדעת אשמח 15
 מקור, תוכניות רשת, סדרות מלא, באורך סדרות

 ההגשה? פורמט הוא מה וכו'. אחר תוכן

 כאן הפרטים כל

 תסריט או כללי ופירוט רעיון רק לשלוח נדרש האם 16
  מוגמר?

 צילום וצוות שחקנים מראש שאגייס צורך יש האם
 ועריכה

 כאן באתר הפרטים כל

 משהו נדרש והאם ההצעה להגשת פורמט יש האם 17
  נוסף.

  לעיל. 13 לשאלה תשובה ראה

 תקציב? שמתקבלות? הקבוצות מקבלות מה .1 18
 בהפקה? עזרה

 נסיון עם יהיה שמגיש שהמפיק חשוב האם .2
 מתחיל? מפיק עם לעבוד תשקלו בהפקה?

 לסדרות היתר בין עדיפות שתהיה כתבתם .3
 דוקו? לסדרות הכוונה תחקיר. מבוססות

 להסביר? תוכלו

 תקציב יקבלו המתקבלות ההפקות .1
 במטרה התאגיד מול ויעבדו הפקה
 ההפקה הסופית. הסדרה את לגבש

 שאלו כפי ותלהנחי בהתאם תתבצע
 הקורא הקול במסמכי מפורסמות

 ההפקה. ובהסכם

 מתחיל. מפיק עם לעבוד נשקול .2

 תחקיר מבוססות לסדרות הכוונה .3
 חשיפה בהן שיש כלומר - עיתונאי

 או דמויות ארכיון, חומרי של
 ניתן עדיין. נחשפו שלא כפי אירועים

 בהן שאין דוקו סדרות גם להגיש
 עיתונאי. ותחקיר חשיפה של מרכיב
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19 
 צעירים כותבים אנו אך מגובש, רעיון לנו יש ·

 מה הפקה. חברת או מפיק עם קשר לנו אין ולכן
 לעשות? ניתן

 לבנות מנת על רק במפיק להיעזר ניתן האם ·
 את להפיק צריך שהמפיק או תקציב פורמט

 אותה? תפיק כאן האם בפועל? הסדרה

 של מצומצם ניסיון בעל להיות יכול המפיק האם ·
 סטודנטים? סרטי

  הפקה. לחברת או למפיק לחבור יש .1

 במלואה הסדרה את יפיק המפיק .2
  כאן. עבור

 בעיה אין .3

 

 

 

  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

 

 

  ה, כ ר ב ב             

 אלינסון איילת         

 המכרזים ועדת רכזת                


