
 

 

 2022אוקטובר  06

 "א תשרי תשפ"ג י

 מכרז משתתפי האל: 

 

 
לאספקת שירותי הפקת כתוביות בחצרי תאגיד השידור הישראלי   32/2022פומבי דו שלבי מכרז הנדון: 

 בעברית ובערבית 

 1לקט מספר    –תשובות לשאלות הבהרה 

 

 שבנדון: פניה הבהרה שהתקבלו בנוגע למתכבד בזאת להשיב לשאלות  הישראליתאגיד השידור  

 

המסמך אליו מתייחסת   מס"ד
 השאלה 

 תשובות שאלות  

בשל העובדה כי אנו נכנסים   כללי  1
לחגי תשרי ומספר אנשי מפתח  

אשר קריטיים לצורך הכנת  
המענה/ שאלות הבהרה שוהים 
כעת בחופשות, נבקש דחייה הן  

במועד שאלות הבהרה והן  
 ההצעות למכרז.במועד הגשת 

 מועד ההגשה נותר על כנו.  

רכיב א' דוגמאות   2
לכתוביות באמצעות  

תרגום ותמלול לשפה  
 14העברית, עמוד 

האם אפשר לעשות דוגמה  
גום  לקובץ שיש בו גם תר

מאנגלית וגם תמלול בעברית 
בדוגמה של התרגום? קבצים 

מעורבים? כי יש מגזינים שיש 
בהם גם קריינות בעברית וגם 

 סינקים באנגלית 

הבקשה מתקבלת. ראה נוסח 

מתוקן של רכיב א' ושל רכיב 

ב' במסמך א', הזמנה להציע  

 הצעות.  

רכיב ב' דוגמאות   3
לכתוביות באמצעות  

ותמלול לשפה  תרגום 
 15הערבית, עמוד 

מדוע צריך לתמלל בערבית  
קבצים שדוברים ערבית? בעבר 

 לא היתה דרישה כזאת 

  –נפנה להוראות מסמך ב' 

מפרט הטכני, ובכללם סעיף  

2 . 

רכיב ב' דוגמאות   4
לכתוביות באמצעות  

תרגום ותמלול לשפה  
 15הערבית, עמוד 

ום  גכרגע במכאן עושים תר
לאנגלית. צריך דוגמא מערבית 

לקובץ כזה במקום קובץ ערבית  
  על ערבית?

   השאלה אינה מובנת

רכיב ב' דוגמאות   5
לכתוביות באמצעות  

תרגום ותמלול לשפה  
 15הערבית, עמוד 

האם בדוגמא של הכתוביות  
בשפה הערבית אפשר לתרגום 

קובץ חדש או שצריך להיות  
 קובץ שכבר תרגמנו?  

   קובץ שכבר תורגם



 

 

רכיב ב' דוגמאות   6
לכתוביות באמצעות  

תרגום ותמלול לשפה  
 15הערבית, עמוד 

האם אפשר בדוגמא של התמלול  
לתת דוגמא של שורה עברית 

  ושורה ערבית תמלול? 

בשפה הערבית, יבחן  

התמלול לשפה הערבית  

 בלבד. 

רכיב ב' דוגמאות   7
לכתוביות באמצעות  

תרגום ותמלול לשפה  
 15הערבית, עמוד 

האם אין צורך בתרגום מערבית  
 לעברית כקובץ דוגמא? 

   לא. 

האם אפשר למלא את חוברת  27חוברת ההצעה, עמוד  8
המכרז חוץ מהחתימות דרך  

במחשב ולא  המחשב? בהדפסה 
 בכתב יד? 

 6, טופס מספר 5טופס מספר 

 יפורסמו גם בפורמט וורד 

הזמנה להציע   -מסמך א 9
לוח זמנים   –הצעות 

 4, עמוד 3.1למכרז, סעיף  

נבקש מועד נוסף למשלוח  
שאלות הבהרה. פרק הזמן  

שניתן למשלוח שאלות היה קצר 
מאד )בפרט בהתחשב בראש  

השנה( ולא אפשר העמקה  
וריכוז שאלות מכל  במכרז 

הגורמים הרלוונטיים. לפיכך 
השאלות שמועלות כעת הינן  

ראשוניות וחלקיות. אנו  
משוכנעים שגם לכם יש אינטרס 

שהמציעים יוכלו ללמוד את  
המכרז באופן מעמיק ולהעלות 

שאלות בהתאם, ולעניין זה  
נדרש זמן נוסף )גם בהתחשב 

 בחגים שבפתח(.

 לעיל.  1ראו תשובה לשאלה 

 

הזמנה להציע   –מסמך א  10
תנאי הסף סעיף   –הצעות 

 6, עמוד  5.3

 

 ראה גם טופס  

א, עמודים  5אישור רו"ח 
 37  -ו 35

נבקש למחוק את המילה  
"גלויות". כידוע אין כל הבדל 

)מבחינת עבודת הספק או  
התוצר( בין שירותי כתוביות  

גלויות או סמויות, וממילא  
השימוש בכתוביות )כסמויות או  

גלויות( הוא לא בידי הספק  
 ופעמים רבות גם לא ידוע לו. 

הבקשה אינה מתקבלת, שכן 

 קיים שוני בתהליך העבודה.  

 

הזמנה להציע   –מסמך א  11
תנאי הסף, סעיף   –הצעות 

 6, עמוד  5.4

 

 

 

 

 

תנאי הסף מתמקד בנושא  
לערבית תרגום  הוכחת ניסיון ב

 50, בהיקף ממוצע של ועברית
  12שעות בחודש, במהלך  

החודשים שקדמו למועד  
 האחרון להגשת הצעות למכרז.

לעניין הוכחת הניסיון בתרגום 
לשתי שפות אלה )שהן השפות 

 -העיקריות הנדרשות במכרז(  
אין משמעות אם התרגום נעשה 

 לכתוביות דווקא. 

 הבקשה אינה מתקבלת.  



 

 

הוכחת תנאי   –  5טופס 
 36, עמוד 5.4הסף 

נבקש לפיכך את התאמת החלק  
הראשון של תנאי הסף )עד  

( כך שיקרא: 5.4.3וכולל סעיף 
"המציע בעל ניסיון בתרגום  

  12לעברית וערבית במהלך 
החודשים האחרונים שקדמו 

למועד האחרון להגשת הצעות 
למכרז, בהיקף מצטבר של  

שעות בממוצע   50לפחות 
לחודש" )המשך הסעיף כפי  

שהוא(. כמו כן נבקש לשנות  
, 36מ'  בהתאמה את הטבלה בע
כך שתשקף את השינוי  

 המבוקש. 

יצוין כי ניסיון באספקת שירותי  
דווקא, נבחן כבר   כתוביות

,  5.3באמצעות תנאי הסף בסעיף  
כך שאין צורך ביתירות לעניין  

 זה.

הזמנה להציע   –מסמך א  12
ניקוד   -הצעות, שלב ב' 

איכות ההצעה, רכיבים  
ב' )דוגמאות  -א'

,  12.2ת(, סעיף לכתוביו
   15-14עמודים  

 

 38, עמוד  6טופס 

 

מכיוון שהפרמטרים הנמדדים 
בסעיף זה )לפי הכתוב בסעיף( 

הם הלימת התרגום לשפת  
המקור, דיוק התרגום/תמלול, 

רמת העריכה הלשונית, התאמה  
לזמנים וכיוצ"ב, ומכיוון שמכל 

ההיבטים הללו אין הבדל בין 
תמלול/תרגום לצורך כתוביות 
או לצורך אחר, נבקש כי ניתן  

יהיה לצרף דוגמאות  
 תמלול מכל מקור. /תרגום

יצוין כי יש קושי טכני להפנות 
לכתוביות דווקא, שכן אין  

בהכרח יכולת להפנות לקובץ 
המקור )בין מחוסר זמינותו  

למציע ובין מטעמי היעדר  
 הרשאה מבעל הזכויות(. 

עוד יצוין כי הניסיון הספציפי  
בהפקת כתוביות נבחן ממילא 

הן ברכיב ג' והן ברכיב ה'  
מרכיב זה העוסק  )בשונה 

באיכות התרגום/תמלול(, ולכן  
אין סיבה שלא להסכים  

 למבוקש. 

 הבקשה אינה מתקבלת.  

 

הזמנה להציע   –מסמך א  13
 הצעות. 

נבקש אישורכם לכך שמציע  
המספק ללקוח אחד שירותי  

עברית הפקת כתוביות בשפה ה
ובשפה הערבית בהיקף גדול  

צוות הבדיקה ידון במכלול  

השיקולים שמפורטים  

הזמנה להציע   –במסמך א' 



 

 

ניקוד איכות   -שלב ב'
 ההצעה. 

רכיב ג' ניסיון המציע,  
 15, עמוד 12.2סעיף 

מאד ולאורך שנים, לא יפגע  
בניקוד לעומת מציע שמציג  

מספר לקוחות קטנים  
שמצטברים יחד לאותו היקף 

כספי. מכיוון שנמדדים הניסיון  
והיכולת להתמודד עם היקפי  

עבודה גדולים, אין זה משנה אם 
היקפי עבודה אלה נצברו על ידי  

כי   לקוח אחד או יותר )יצוין
בדרך כלל מקובל להעדיף ניסיון  

עם לקוח גדול אחד על פני  
צבירת היקף עם מספר לקוחות  

 קטנים(. 

הצעות, בעת  שינקד את  

איכות ההצעה, בהתאם  

בשלב זה לא ניתן   .לנסיבות

 להתייחס לבקשה.   

הזמנה להציע   –מסמך א  14
 הצעות. 

ניקוד איכות   -שלב ב'
 ההצעה. 

רכיב ג' ניסיון המציע,  
 17, עמוד 12.2.6סעיף 

 )טעות סופר( 50 -ל  30יש לתקן  
ראה נוסח מעודכן בסעיף  

הזמנה    –למסמך א'  12.2.6

 להציע הצעות.  

הזמנה להציע   –מסמך א  15
, עמוד  20.3הצעות, סעיף 

22 

בשורה שניה יש להחליף "או" 
"ו". תיקון או הבלגה על פגם  -ב

אפשריים כשאין פגיעה בשוויון  
הדבר משרת את התאגיד  וגם

ואת תכלית המכרז. אי פגיעה 
בשוויון היא תנאי הכרחי )ולא 

 חלופי( לצורך תיקון פגם.

הבקשה אינה מתקבלת. ראה 

   20.3נוסח מתוקן של סעיף 

  –י מפרט טכנ  –מסמך ב'  16
 1, עמוד 1.2כללי, סעיף 

נבקש שתפורסם התפלגות  
  -ו   2020צריכת השפות בשנים  

2021 . 

הבקשה אינה מתקבלת, בשל 

 שינויים שחלו במרוצת הזמן. 

  –מפרט טכני  –מסמך ב'  17
 2, עמוד 2.4כללי, סעיף 

 

טופס הצעת   –מסמך ד' 
,  11-12מחיר, סעיפים  

 43עמוד 

בהתאם לדרישת הסעיף, נבקש 
שיקבע תשלום בעבור הקפצת 
מתורגמן באופן מיידי בשפות 

 שאינן אנגלית או ערבית. 

במקרה הצורך, התמורה  

 תקבע בהסכמה בין הצדדים. 

  –מפרט טכני  –מסמך ב'  
  2, עמוד 2.8כללי, סעיף 

 14-17ועמודים 

 

+ ניקוד ההצעה, סעיף  
    38-42, עמודים 12.2

בהתאם לדרישת הסעיף,  
גם  6נבקשכם להוסיף לטופס 

ציון היקף המתרגמים בשפות 
שונות אצל המציע וכן משך  

העסקתם הממוצע. בהתאמה, 
נבקש כי שני נתונים אלה  
ישמשו גם לניקוד ההצעה  

במסגרת תנאי האיכות.  
פרמטרים אלו יעידו על יכולתו  

.  6לא יחול שינוי בטופס 

  צוות הבדיקה ידון במכלול

שמפורטים   השיקולים

הזמנה להציע   –במסמך א' 

נקד את  שי הצעות, בעת 



 

 

 

 6טופס  - עה חוברת ההצ

של הספק לאייש אנשי מקצוע 
מלול והתרגום,  לתפקידי הת

באופן שיאפשר מתן שירותים 
 מיטבי במסגרת המכרז.  

בהתאם  , איכות ההצעה

 .   לנסיבות

  –מפרט טכני  –מסמך ב'  18
 4, עמוד  7כללי, סעיף 

נבקש שיצוינו שמות  
המערכות/התוכנות המשמשות  
את התאגיד להפקת כתוביות, 

וסוגי הפורמטים המקובלים  
 להפקת כתוביות לשידור.  

    Cavanaלרוב עם 

 א'  5טופס מס'  19

 אישור רואה חשבון  

נבקש שאישור רואה החשבון 
ישונה לנוסח המקובל של  
 החשכ"ל. המצורף בזאת. 

א  5נוסח טופס מספר 

ס על נוסח של החשב  מתבס

הכללי. יש למקד מהו השינוי 

 המתבקש 

הזמנה להציע   –מסמך א'  20
 4, עמוד  2.8הצעות, סעיף 

נבקש שיובהר כי ביטול ההסכם 
ו/או אי הארכתו בכל מקרה  

יום    30ייעשו בכפוף להודעה של 
 מראש ובכתב לספק.  

 

הבקשה מתקבלת בחלקה.  

ראה נוסח מעודכן של סעיף  

הזמנה   –למסמך א'  2.8

 להציע הצעות.  

הזמנה להציע   –מסמך א'  21
, עמוד  11.2הצעות, סעיף 

12 

נבקש שיובהר שבדיקה או  
ר כאמור בסעיף ייעשו  ביקו

 בתיאום מראש עם המציע.  

הבקשה מתקבלת בחלקה.  

ראה נוסח מתוקן של סעיף  

הזמנה   –למסמך א'  11.2

 להציע הצעות.  

הסכם,   –מסמך ה'  22
 50"והואיל" רביעי, עמוד 

בשורה הראשונה אחרי המילים  
"הינו בעל הזכויות" נבקש  
להוסיף את המילים "ו/או  

 השימוש". זכויות 

הבקשה מתקבלת. ראה נוסח 

מעודכן בהואיל הרביעי  

 הסכם.    –למסמך ה' 

הסכם, סעיף   –מסמך ה'  23
 54, עמוד 4.3.1

נבקש למחוק את הסיפא של  
הסעיף, החל מהשורה השישית,  
בהתייחס לחובת המסירה לכל 

עובד טופס הודעה על תנאי  
עבודתו. האמור אינו עולה בקנה  
אחד עם אפשרות העסקת נותני  

השירות באופן עקיף, כמפורט 
וממילא לפי החוק  4.3בסעיף 

מסירת ההודעה נדרשת רק אם 
לא נחתם הסכם עבודה ואין  

 רך בשניהם.  צו

ראה נוסח מעודכן של סעיף  

ההסכם.    –למסמך ה'  4.3.1

 ה

הסכם, סעיף   –מסמך ה'  24
עמוד   4.10 -ו  54, עמוד  4.1
56 

נבקש למחוק את המילים "ללא  
עבר פלילי" בשורה השלישית 

וכן למחוק את סעיף   4.1בסעיף 
. המציעים אינם רשאים 4.10

לפי חוק לבדוק את עברם  

 4.1ראה נוסח מעודכן לסעיף 

  –למסמך ה'  4.10 –ו 

 ההסכם.  



 

 

ובדיהם, אלא הפלילי של כל ע 
בנסיבות בהן הדבר מותר לפי  

חוק. בהתאם, עבר פלילי  
כשלעצמו לא יכול להוות נימוק  

תקף להחלפת העובד לאלתר 
וממילא אין הספק יכול  

להתחייב לבדוק את עברו  
 הפלילי של כל עובד.  

הסכם, סעיף   –מסמך ה'  25
  4.10, וסעיף 54עמוד  4.1

 56עמוד 

נבקש למחוק את המילים "ללא  
עבר פלילי" בשורה השלישית 

וכן למחוק את סעיף   4.1בסעיף 
. המציעים אינם רשאים 4.10

לפי חוק לבדוק את עברם  
הפלילי של כל עובדיהם, אלא 
בנסיבות בהן הדבר מותר לפי  

חוק. בהתאם, עבר פלילי  
  כשלעצמו לא יכול להוות נימוק

תקף להחלפת העובד לאלתר 
וממילא אין הספק יכול  

להתחייב לבדוק את עברו  
 הפלילי של כל עובד.  

  24ראה תשובה לשאלה 

 לעיל.  

הסכם, סעיף   –מסמך ה'  26
,  2.4, וסעיף  58עמוד   7

 62עמוד 

נבקש שיובהר שכל קיזוז  
ייעשה, אם בכלל, לאחר הודעה  

ימים מראש ובכתב   5של לפחות 
ובגין סכומים קצובים לספק 

 מכוח הסכם זה בלבד. 

הבקשה מתקבלת בחלקה.  

ראה נוסח מעודכן של סעיף  

 למסמך ה' ההסכם   7

הסכם, סעיף   –מסמך ה'  27
 61-62עמודים   12.3  -ו 8.6

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את 
תנאי השיפוי המקובלים כך  

שיובהר שהשיפוי מותנה בכך 
שהתאגיד יודיע לספק על  

או הדרישה מיד  /התביעה ו
כשייוודע לו עליה ויאפשר לו 

 להתגונן באופן עצמאי. 

 הבקשה אינה מתקבלת.  

הסכם, סעיף   –מסמך ה'  28
 62, עמוד 13.1

נבקש שיובהר, כמקובל  
בהסכמים מסוג זה, כי על אף 

כל האמור בהסכם זה ו/או בכל 
דין, אחריות הספק תוגבל כך 
שהספק יהיה אחראי אך ורק 

לנזק ו/או אובדן ישיר בלבד  
אשר נגרם כתוצאה ממעשה  
ו/או מחדל שלו ו/או של מי  

מטעמו וכי ובכל מקרה לא יהיה  
הספק אחראי לנזקים עקיפים 

צאתיים. כמו כן, נבקש ו/או תו
כי יובהר שסה"כ אחריות הספק  

הכוללת והמצטברת תהיה  
מוגבלת לגובה התמורה החוזית  

 הבקשה אינה מתקבלת.  



 

 

השנתית המשולמת לספק מכוח  
 הסכם זה. 

הסכם, סעיף   –מסמך ה'  29
 62, עמוד 13.2

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את 
המילים "ו/או שהאחריות בגינם  

 לפי חוק".   חלה על התאגיד

 הבקשה אינה מתקבלת.   

הסכם, סעיף   –מסמך ה'  30
  63, עמודים 17.4 -ו  15.5

 65 -ו

נבקש שיובהר שחילוט הערבות  
ייעשה אם בכלל בכפוף להודעה  

ימים מראש ובכתב   5של לפחות 
 לספק.  

 

 הבקשה אינה מתקבלת.   

הסכם, סעיף   –מסמך ה'  31
 64, עמוד 16

 

טכני,  מסמך ב' מפרט  
 5, עמוד  9סעיף 

נבקש שיובהר כי על הספק  
הזוכה יוטלו פיצויים מוסכמים 

רק במקרה בו אי העמידה  
בתנאי השירות נבעה מסיבות 
התלויות בספק בלבד. כמו כן, 

נבקש לוודא כי פיצויים אלו  
יוטלו על הספק )אם בכלל(  

לאחר התראה והזדמנות סבירה  
לתיקון ההפרה, כמו גם  

( של GRACE"תקופת חסד" )
 שתי הפרות קודמות.  

 

בכל מקרה נבקש כי סך כל  
הפיצויים בהם עשוי הספק לחוב  

מכוח הסכם זה לא יעלה על  
משווי התמורה החוזית  10%

השנתית המשולמת לספק לפי  
 הסכם זה. 

הבקשה מתקבלת בחלקה.  

ראה נוסח מעודכן של סעיף  

 למפרט הטכני.   9

הסכם,   –מסמך ה'  32
,  17.1.1-17.1.3סעיפים 
 64-65עמודים  

נבקש שיובהר שבכל אחד  
מהמקרים המפורטים בסעיפים 

אלו תינתן לספק הודעה כתב 
והזדמנות סבירה לתיקון  

 ההפרה טרם ביטול ההסכם. 

 הבקשה אינה מתקבלת.   

 נספח ה' להסכם   33

   73, עמוד 7ביטוח, סעיף  

 נבקש כי הסעיף ימחק 
הבקשה אינה מקובלת, ראו  

   מעודכן של הסעיף.נוסח  

 נספח ה' להסכם   34

 ביטוח 

 אישור   – 1נספח ה'

עריכת הביטוח+, רכוש,  
 74עמוד 

נבקש כי הדרישה לעריכת  
ביטוח רכוש תמחק שכן קיים 

פטור בנספח הביטוח מנזקי  
 רכוש.   

 

ניתן להציג אישור ביטוח  

 חתום ללא סעיף הרכוש.  



 

 

 נספח ה' להסכם   35

 ביטוח 

 אישור   – 1נספח ה'

עריכת הביטוח, פירוט  
 75השירותים, עמוד 

 

ימחק   066מבוקש כי קוד 
 . 081ובמקומו יצוין קוד 

 הבקשה אינה מקובלת 

  

  

 

 

 

 מובהר כי:  

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

 המכרז. ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד  .2

 ידו בכל עמוד. - המציע יצרף להצעתו מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים, כשהוא חתום על .3

 

 

 

 ב ב ר כ ה,               

 איילת אלינסון           

 רכזת ועדת המכרזים                  


