
 

 

 2021 פברואר 11

 תשפ"א שבט "טכ

 קורא הקול משתתפי אל:

 

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

 3  מספר לקט  – הבהרה לשאלות תשובות

 

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

 תשובות שאלות מס"ד

 ורציתי רשת(, )לא סדרה אלו בימים כותבת אני 1
 רלוונטי להיות שעשוי תוכן זה אם לשאול

 אלה. בימים עבורכם

  ופרטים. סינופסיס לשלוח אשמח וכן, במידה

  בלבד. רשת דרותלס יועדמ קורא הקול

 של קורא לקול להמתין ממליצים לא, לילדים? לתכנים מתאים גם קורא הקול האם 2
  החינוכית.

2-) יחסית קצרים פרקים עם סדרה להגיש רוצה אני 3
 פרקים 6 עד להציע רצוי כזה במצב האם דקות(. 2:30

 יותר? או בהצעה, כמפורט

 פרקים מספר של גשותה לקרוא נסכים
  יותר. רחב

 קראתי שפתחתם, קורא הקול בעקבות אליכם פונה 4
 לספק יכול לא כרגע לי שיש שמה והבנתי הכול

 איך או אפשרות שי האם לדעת רציתי לכן אתכם.
 בערוץ? אתכם לעבוד מגיעה אני בכלל

 שרותהמ מודבע להתעדכן נתמוזמ את
 הקוראים בקולות וכן "כאן" באתר

  לעת. מעת המפורסמים

 כהצעה להגיש מתכוונת אני אותה רשת סדרת יצרתי 5
 יוצרת ואני האישי, מכספי והשקעתי פיילוט הפקתי -

  הסדרה. של יחידה

 הסדרה. את להגיש מנת על למפיקה חוברת אני כעת
 ״המפיק״ מול נחתם ההתקשרות שהסכם ראיתי
 התאגיד איתו היוצרים, מזכויות 50% הולכים ואליו

 ״מפיק״  האם וכו׳. שניה עונה וירצה במידה יתקשר
  כיוצרת? אני הוא הזה במקרה

 זאת אני בן,כמו מתקבלת שלי וההצעה במידה האם,
  החוזה? על שחותמת

 המפיק לחתום יכולים החוזה על
 להסדיר כדאי המפיק. רק או והיוצר

 בלי / המפיק לבין בינך הזכויות את
  ב"כאן". ההפקה להסכם קשר



 

 

  עבורכם? מפיק של ההגדרה מה לבדוק אבקש 6

 מתאים זה בהפקות שמתעסקת עמותה האם
  להגדרה?

 חברת תהיה שעמותה מניעה אין
 שאדם לבדוב הסדרה, של ההפקות
 כמפיק. ההגשה על תוםח היהי מטעמה

 

 

 

 

 

  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                


