קול קורא:

ערוץ  01והקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה מזמינים חברות הפקה ומפיקים להגיש
הצעות להפקת סרט תעודה בן  01דק' לפחות לשידור בערוץ  01בשנת .7102
אנחנו מחפשים סיפור ייחודי ,שטרם סופר ,נחשף ,תוחקר ושיצליח להשתלב בלוח
השידורים בשעות הפריים טיים של ערוץ .01

ההצעות צריכות לכלול :סינופסיס ,סיכום תחקיר ,הצהרת כוונות של הבמאי ,שמות היוצרים ,לוחות
זמנים והצעת תקציב .כמו כן ,המציע יצרף להצעתו חומר כתוב ו/או מצולם (עד  02דק') הקשור
להצעתו.
המציע נדרש לעמוד בתנאי הסף הבאים :ניסיון של הפקת סרט תעודה אחד לפחות באורך של 84
דק' לפחות ששודר בערוץ טלוויזיה בישראל ,הן לבמאי הסרט והן למפיק הסרט ,ביחד או בנפרד.
תקציב הסרט הכולל יעמוד על .₪ 002,222
שלבי ההפקה:
בשלב ראשון יוגשו הצעות להפקת סרט תיעודי כאשר ההצעה שתבחר תקבל מענק מהקרן
.1
החדשה לקולנוע וטלוויזיה בסכום של  ₪ 02,222לפיתוח .מציעים שיעמדו בדרישות הסף לעיל,
יעברו סינון לקטורה ראשוני שייערך על ידי נציגי ערוץ  12והקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה .חמשת
המועמדים הסופיים יציגו הצעתם במהלך פיצ'ינג שייערך במסגרת כנס דוקו-פריים של ערוץ 12
בתאריך  ,02.11.13בו יוכרז הזוכה במענק הפיתוח
בשלב השני הערוץ ייבחן את ההצעה ויחליט אם היא מוכנה להפקה .עם אישור הערוץ ,יקבל
.0
המפיק  ₪ 022,222לפי אבני דרך שיקבע הערוץ .בנוסף רשאי המפיק להגיש בקשה לתמיכה
בהפקה או השלמה מאת הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה או מכל גורם אחר .יובהר כי היה ולא יושג
תקציב נוסף להפקה יהיו הזוכים מחויבים להשלים את הפקת הסרט בתקציבים הנזכרים.

את ההצעות ניתן להגיש החל מהיום ועד לתאריך1.00.7102 :
לכתובת מיילtzipib@10.tv :

אין בהזמנה זו בכדי לחייב את המזמינים לקבל הצעה כלשהי ,או להזמין הצעה כלשהי כולה או
חלקה ,והמזמינים שומרים לעצמם את הזכות לסרב לכל הצעת הפקה שתוגש ואף לא לקבל כל
הצעה ,בכל שלב שהוא .יובהר כי למציע לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמינים
ו/או מי מטעמם בשל כך.
לבירור פרטים נוספים יש לפנות אל ציפי ביידר ,מנהלת תחום דוקומנטרי בערוץ  ,12בדוא"ל
tzipib@10.tv

בהצלחה!

