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 5  מספר לקט  – הבהרה לשאלות תשובות

 

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

 תשובות שאלות מס"ד

 מצופה מה דוקומנטרית. סדרה להגיש מעוניינת אני 1
 הנדרשים? הראשונים הסעיפים בשלושת לכתוב
 הכוונה האם וטריטמנטים(. דמויות סיפורית, )קשת
 לפרקים בסיס שיהווה מקדים, תחקיר עם להגיע

 בסדרה?

 תחקיר עם להגיע היא הכוונה אכן,
 אלו קריטריונים על לענות כדי מספק

 קורא: לקול בנוגע שאלות שתי 2

 אנחנו נגיד אם טלוויזיונית"? ב"נגזרת הכוונה למה .1
 מורחב באופן להתאים, יכולה שלנו שהסדרה חושבות

 להביא או זאת לציין האם לטלוויזיה כמובן, יותר
 באה איך לכך? הדרושים לשינויים הצעות איזשהן

 בהגשה? הטלוויזיונית הנגזרת ביטוי לידי

 8 באורך פרקים 6 של לסדרות מכוון קורא הקול .2
9- באורך פרקים 9 של סדרה על עובדות אנחנו דקות.

 של אדפטציה לעשות ממליצה את האם דקות. 10
 או יותר קצרה לסדרה הראשונים הפרקים שלושת
 שהם? כמו אותם לשלוח

 בתוך לנגזרת החזון על בקצרה פרטו .1
 המורחב הסינופסיס

 ארוכים מעט פרקים להגיש ניתן .2
 עונה. בכל פרקים יותר לא אבל יותר,
 כרגע המקסימום זה שישה

 כל את מוסיפה אני איפה מגישה, אני כאשר .1 3
 במסמך להביא שביקשתם המסמכים

 סינופסיס( ההגשה?)לדוגמה,

 למלא צריכה אני האם הבנתי לא התקציב, בקובץ .2
 אנחנו כמה או הוציאה בפועל ההפקה כמה את

 אותה? מתמחרים

 שבו הלינק דרך המסודרת ההגשה .1
  הדברים. לכל מקום יש

 להגיע כדי להפקה דרוש כמה .2
 לשידור

 לסדרת טלוויזיונית נגזרת להגיש האפשרות "תינתן 4
 המוצעת." הרשת

 מגישה שאני במסמך לציין עלי האם הכוונה? למה
 ? טלוויזיה לסידרת להפוך יכולה שלי הרשת שסדרת

 כמה יותר? ארוך להיות יכול זה איך לפרט שעלי או
 סינופסיס? דקות? כמה פרקים?

 האפשרות את בקצרה להציג ניתן
 מסמך בתוך טלוויזיונית לסדרה

 כמה דקות, כמה המורחב: הסינופסיס
  לפרויקט. יתווסף מה פרקים,



 

 

 נדרשנו הכוונות. הצהרת על קטנה שאלה לנו יש 5
 עצמו את ומצאנו עמוד, רבע עד מסמך לכתוב

 כך כל בפורמט הסדרה מהות את להעביר מתקשות
 עמוד? לחצי לחרוג אפשר האם קצר.

  לא לצערנו

 סדרה וזאת שלי רשת הסדרת את מגישה אני 6
 את עושים איך שיר, לצרף מעוניינת הייתי מוזיקלית.

 ? זה

 בהגשה ל״קישורים״ אותו לעלות יכולה אני האם
  אחר? מקום שיש או המקוונת?

  לקישורים להעלות אפשר

 הוא להגיש רוצה שלנו שההפקה הסדרה של החומר 7
 באנגלית.

 פרקי 2 לגבי בעברית, להגיש נוכל ותקציר סינופסיס
 באנגלית? להגיש ניתן האם - ובייבל פיילוט

 בעברית סדרות כעת מקבלים אנחנו
 בלבד.

 בקול שנדחתה רשת לסדרת הצעה להגיש ניתן האם 8
 תיקונים לאחר - נוסף לסיבוב - הקודם קורא

 ברעיון? שנעשו ושינויים

 ניתן ו 6 סעיף הקורא בקול כמפורט כן,
 תוכן שינוי בה שנעשה הצעה להגיש

 משמעותי

 האם הראשונים“: הפרקים לשלושת "טריטמנט 9
 תקציר לכתוב פשוט או לסצנות פרק כל לפרק מצופה

 שלו?

 תקציר לכתוב ניתן

 2 של ויוצרים כותבים אליי פנו ומפיק. במאי אני 10
 של ובמאי כמפיק שאשמש בבקשה שונות הגשות
 ההצעות? 2 את שאגיש מניעה יש האם - ההגשה

 שלוש עד להגיש יכול יוצר או מפיק כל
 הקורא. בקול כמפורט הצעות,

 בעלי לא המפיקים, גם שנינו ,יוצרים שני אנחנו .1 11
 רק או שנינו יהיה שהמגיש אפשר האם הפקה. בית

 אחד?

 תשובות? להתקבל צפויות מתי .2

 כמגישים תרשמו ששניכם ניתן .1

 מסגירת חודש בתוך ינתנו תשובות .2
 הקורא הקול

 מהמסמכים חלק של בקריטריונים הבדלים יש 12
 מה לבין דיגיטלי לתוכן קורא בקול מבקשים שאתם
 בקול למשל מקוונת(. )הגשה ההצעה בחוברת שרשום

 אבל אחד עמוד עד סינופסיס מבקשים אתם קורא
 עד יהיה שהסינופסיס מבקשים אתם ההגשה בחוברת

 שורה עד הוא קורא בקול הדמויות תיאור עמוד. חצי
  לדמות. שורות 2 עד הוא ההגשה ובחוברת לדמות

 הוא מהקריטריונים איזה תבהירו אם לכם אודה
 הנכון.

 הנכון הוא ההגשה בחוברת הקריטריון



 

 

 יוצרים בין הבדל רואים לא אנחנו לקולנוענים? רק או ליוצרים גם מיועד קורא הקול 13
 רעיון לו שיש אדם כל לקולנוענים.

  הקורא. לקול להגיש יכול רשת לסדרת

 עבורי שכר גם מחשב אני התקציב בפירוק האם (1 14
 או ליוצרים מגיע כסף כמה שלי? הצוות אנשי ועבור

 מולכם? נפרדת התנהלות שזו

 ולא הפרקים 6 לכל טריטמנט לכתוב אפשר האם (2
 הראשונים? 3ל רק

 השם את לרשום יכול אני עדיין מפיק לי אין אם (3
 ומפיק? במאי להיות לסירוגין, או שלי?

 אנשי את גם לכלול אמור התקציב .1
 ליוצר. תשלום אין בתקציב הצוות.

 הם ההפקה על תשלום שמקבלים מי
 במאי מפיק, כמו התפקידים, בעלי

 שהיוצר כמובן וכו‘. כותב עורך, או
 מהמקצועות אחד כל להיות יכול

 הנ“ל.

  הראשונים. שלושת את רק קראנ .2

 יהיו והבמאי שהמפיק מניעה אין .3
 הנדרש ניסיון לו שיש ובלבד אדם אותו
 ותקציב הפקה התפקידים: בשני

 כבמאי בימוי כמפיק,

 התקציב מסגרת מה אבל... לענות שתדעו בטוח לא 15
  התאגיד? מבחינת לסדרה להציב שניתן המקסימלית

 בפרמטרים בהתחשב נקבע התקציב 
 במסגרת עליו. להשפיע שעשויים שונים

 הראוי התקציב את להגיש יש ההצעה
 לתוכן, קודם נתייחס אנחנו לסדרה.
  ביניהם. וההתאמה לתקציב ואח“כ

 שהצעתו למי התמורה תשלום אופן לגבי שאלה לנו יש 16
 בהירות אי קיימת מבחינתנו לפחות כי, יען תתקבל,

 מסוימת:

 להגיש מתבקש המציע קורא" ל"קול ח. 7 בסעיף
 הוצאות כל את הכוללת מפורטת "מחיר "הצעת

 ההפקה.

 ההפקה, להסכם א' 16 בסעיף זאת, לעומת
 בסכום נקובה תהייה התמורה כי נאמר "התמורה"

  סעיף. באותו הנקוב אחר או כזה

 מדובר שבו  "מחירל" קשורה תמורה אותה האם
 מחיר הוא ה"מחיר" האם או קורא"? ב"קול

 בנפרד? משולמת והתמורה

 לקבל מבקשים אנחנו ההגשה עם
 התקציב טופס המחיר(. )הצעת תקציב
 הסכום ההגשה. לחוברת מצורף

 הוא בהסכם ויפורט להפקה שישולם
 הגורמים ידי על שיאושר הסכום

 בתאגיד. הרלוונטיים

 לקול 12 לסעיף בהתאם הלב, לתשומת
 בין למו"מ נתון הסכום , הקורא

 הצדדים.



 

 

 

 

 

 

 

  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                


