
 

 

 2021מאי   06

 "ד אייר תשפ"א כ

 מכרז משתתפי האל: 

 

 להפצת שידורי טלוויזיה באמצעות הלוויין עמוס בעבור תאגיד השידור הישראלי  8/2021מכרז הנדון: 

 1לקט מספר    –תשובות לשאלות הבהרה 

 

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

 

המסמך אליו   מס"ד
 מתייחסת השאלה 

 תשובות שאלות 

מגה  4.5ציינתם ביט רייט  של   23, עמוד  7סעיף  1
 .   SDעבור ערוץ 

מהו הקצב הנדרש עבור ערוץ 
 HDשידור 

בכל מקרה אנא הגדירו את הקצב 
  Transport Streamהכולל של ה 

 

 )א(   4ראה נוסח מתוקן של סעיף 

האם התאגיד רשאי לתת את  3, עמ' 2.3סעיף  2
יום   90ההודעה המוקדמת של  

חלוף   לאחר לביטול ההסכם רק 
חודש ממועד תחילת תוקפה   24

  90של ההתקשרות הראשונה או 
חודש ממועד   24חלוף   לפנייום 

תחילת תוקפה של ההתקשרות  
הראשונה ? )כלומר, האם  
מינימום תקופת ההסכם  

  27ש או חוד 24היא  האפקטיבית
 חודש ?( 

התאגיד יהא רשאי לתן הודעת 
ביטול על ההתקשרות, רק לאחר  

     חודשים.   24שיחלפו 

כמה ערוצי אודיו בביט רייט של  22ב', עמ' 4סעיף  3
ק"ב לשנייה יש בכל ערוץ  192

 טלוויזיה ? אחד ? שניים ?

  )ב(  4ן של סעיף ראה נוסח מתוק

רייט של -היא שביטההבנה שלנו  23ג, עמ' 4סעיף  4
כל  ק"ב לשנייה מוגדר עבור  192

ערוצי הרדיו. האם נכון    8-מ אחד
ק"ב  1,536? )כלומר, בסה"כ 

הערוצים ?(. נא  8לשנייה לכל 
 אישורכם.  

. ראה נוסח מתוקן של סעיף  נכון
 )ג(.  4

כיום פורמט הדחיסה של ערוצי   22ה, עמ'  2סעיף  5
. האם MPEG-2הטלוויזיה הוא 
, פורמט DVB-S2- לאור המעבר ל

הדחיסה נשאר ללא שינוי או 
? )איו אזכור   MPEG-4-משתנה ל

של פורמט הדחיסה במפרט  
   הטכני(

ניתן להציע הצעות שמבוססות 
 על כל אחד משני הפורמטים  



 

 

6 N/A  'בהסכם חסר סעיף של הגבלת  41-56, עמ
אחריות לנזק ישיר והחרגת  

אחריות לנזק עקיף ותוצאתי, כפי  
 שמקובל.  

האם ניתן להוסיף להסכם סעיף  
 זה ?

בלת בחלקה ראה  קהבקשה מת
  8.2של סעיף  נוסח מעודכן

 . להסכם

7 N/A  'בהסכם חסר סעיף שמשפה את  41-56, עמ
הספק בגין תביעות שמקורן  
בתוכן החומרים המועברים  

 לשידור.  

האם ניתן להוסיף להסכם סעיף  
 זה ?

הבקשה מתקבלת. ראה נוסח 
 להסכם   8.4מתוקן של סעיף 

הזמנה   –מסמך א'  8
להציע הצעות, סעיף  

 2, עמ' 1.4

ערוצי  2מבוקש להבהיר באילו 
הכוונה    חוזי מדובר? האם

 ? 33וכאן  11לערוצים כאן 

 באילו ערוצי רדיו מדובר? 

שני    – ערוצי החוזי של התאגיד
ערוצים מכלל ערוצי החוזי  

הקיימים בתאגיד. ערוצי החוזי  
הקיימים בתאגיד נכון למועד זה  

  33, מכאן 11כאן הנם: 
 והחינוכית. 

  ועניין  דבר לכל  הערוצים בחירת
 שיקול  לפי התאגיד של  תהיה
 .   דעתו

כאן     - ערוצי הרדיו של התאגיד
תרבות, כאן ב, כאן גימל, מכאן,  

, כאן רקע, כאן מורשת 88כאן 
 וכאן קול המוסיקה. 

הזמנה   –מסמך א'  9
להציע הצעות, סעיף  

 2, עמ' 7.2

מבוקש לבחון כי תקופות  
חודשים  18ההארכה לא יעלו על 

נוספים, או חלק מהם, וזאת החל  
ההתקשרות  מתום תקופת 

הראשונה )כך שתקופת  
  54ההתקשרות כולה תהיה 

 חודשים(. 

לחלופין, מבוקש לציין כי במהלך  
תקופות ההארכה, יהיה הזוכה 

במכרז רשאי להודיע לתאגיד על  
  3סיום ההתקשרות בהתראה של 

 חודשים מראש.  

להותרת תקופות ההארכה כמות  
שהן עשויה להיות השפעה  

מהותית על התמחור ועל כדאיות  
 הגשת הצעה במכרז 

 הבקשה מתקבלת.  

 
הסכם,    -מסמך ה 

 46, עמ' 4.2סעיף 

הזמנה   –מסמך א'  10
להציע הצעות, סעיף  

 3, עמ' 2.4

הבקשה מתקבלת בחלקה, ראה  
 2.4נוסח מעודכן של הסעיפים 



 

 

הסכם,    -מסמך ה' 
 45עמ' 

מבוקש להסתייג מהמילים "ליתן  
עדיפות לתאגיד במתן השירותים  

 וזאת בכל ההיבטים". 

אספקת השירותים תעשה  
בהתאם לדרישות הטכניות  

שיוסכם  SLA-במכרז ובהתאם ל
 בין הצדדים.

למסמך   3.4למסמך א', ושל סעיף 
 ה'. 

 

הזמנה   –מסמך א'  11
להציע הצעות, סעיף  

 6, עמ' 5.3

מבוקש להבהיר, כי הפרשנות 
למילים "המציע או מי מטעמו"  

היא שהמציע רשאי להסתייע 
קבלן משנה( למתן  באחר )למשל 

 השירותים או חלקם. 

הכוונה לכל גורם  – "מי מטעמו" 
שמוסמך מטעם המציע, ובכלל  

 זה נותן שירותים למציע.  

הזמנה   –מסמך א'  12
להציע הצעות, סעיף  

 12(, עמ' 8ב)1

מבוקש להבהיר באילו ערוצי רדיו  
 מדובר 

 לעיל.   8ראה תשובה לשאלה 

הזמנה   –מסמך א'  13
, סעיף  להציע הצעות

 12(, עמ'  9ב)11

מבוקש להבהיר באילו שני ערוצי  
 מדובר SDטלוויזיה בטכנולוגיית 

 .  8ראה תשובה לשאלה 

הזמנה   –מסמך א'  14
להציע הצעות, סעיף  

 12(, עמ' 10ב)11

מבוקש להבהיר באילו שני ערוצי  
טלוויזיה מדובר, מי מהם ישודר  

, והאם למציע תהיה  HD-ב
מהערוצים אפשרות לבחור מי 

 ישודר באיזו טכנולוגיה 

 .  8ראה תשובה לשאלה 

הזמנה   –מסמך א'  15
להציע הצעות, סעיף  

 13(, עמ' 11ב)11

מבוקש להבהיר באילו ערוצי 
 טלוויזיה מדובר 

 .  8ראה תשובה לשאלה 

הזמנה   –מסמך א'  16
להציע הצעות, סעיף  

 13(, עמ' 12ב)11

מבוקש להבהיר באיזה ערוץ נוסף  
מדובר. תשומת   SDיית בטכנולוג

לבכם לכך שבמפרט הטכני  
מופיעים רק שני ערוצי חוזי, ולא  

 שלושה 

 .  8ראה תשובה לשאלה 

מפרט   –מסמך ב'  17
 22, עמ' 1טכני, סעיף 

מבוקש להבהיר מהם ערוצי  
החוזי שבהגדרת שידורי  

טלוויזיה, והאם ישנה כוונה  
 לכלול ביניהם את כאן חינוכית 

 .  8ראה תשובה לשאלה 

מפרט   –מסמך ב'  18
.ד, עמ'  2טכני, סעיף 

22 

מבוקש לבחון אפשרות למתן 
הצעה שאינה כוללת את הובלת  

הסיגנל ממתקני התאגיד למתקני  
 המציע  

  )ד(.  2ראה נוסח מעודכן סעיף  

מפרט   –מסמך ב'  19
.א, עמ'  4טכני, סעיף 

22 

מבוקש לשנות את הסעיף כך 
רייט של -המילים "ביטשבמקום 

מגה וידיאו לשנייה", יופיעו   4.5
רייט משתנה של -המילים "ביט 

 מגה וידאו לשנייה".  1-8

 לעיל   1ראה תשובה לשאלה 



 

 

מפרט   –מסמך ב'  20
 23, עמ' 5טכני, סעיף 

מבוקש לשנות את הסעיף כך 
פורמט    HDשביחס לשידורי 

, וביחס  DVB-S2השידור יהיה 
פורמט השידור יהיה   SDלשידורי 
DVB-S. 

 SDניתן לשדר את שידורי ה 
או  DVB-Sבסטנדרט שידור 

DVB-S2 . 

מפרט   –מסמך ב'  21
 23, עמ' 8טכני, סעיף 

מבוקש לבחון אפשרות למתן 
הצעה שאינה כוללת את שירותי  

 ההתקנה כהגדרתם בסעיף 

 הבקשה אינה מתקבלת.  

מפרט   –מסמך ב'  22
 23, עמ' 9טכני, סעיף 

מבוקש לבחון אפשרות למתן 
הצעה שאינה כוללת שירותי  

 תחזוקה כהגדרתם בסעיף 

 הבקשה אינה מתקבלת.  

הסכם,    -מסמך ה'  23
 50, עמ' 8.1סעיף 

מבוקש להבהיר כי אחריות  
הספק כלפי התאגיד תהיה עבור  

נזקים ישירים בלבד ולא עבור 
 נזקים עקיפים או תוצאתיים

מבוקש  להסיר את  כמו כן 
המילים " לפי הסכם זה", כך 

שאחריות הספק תהא על פי כל 
דין בהתאם לנורמה הנהוגה  

 במכרזים.   

מבוקש להחריג מאחריות הספק  
אירועי כוח עליון וכן אירועים 

 שאינם בשליטתו 

 .  6ראה תשובה לשאלה 

לגבי יתר הנושאים הבקשה אינה  
 מתקבלת.  

הסכם,    -מסמך ה'  24
   50, עמ' 8.2סעיף 

מבוקש לקבוע כי תקרת השיפוי  
תעמוד על רבע מהתמורה  

השנתית שתיקבע בהסכם בין  
 הצדדים 

 הבקשה אינה מתקבלת.  

הסכם,    -מסמך ה'  25
 51, עמ'  10.1סעיף 

מבוקש לקבוע כי  במקרה של 
זכויות הספק  העברה או המחאת 

לתאגיד, תהא צורת התאגדותו  
אשר תהא, שבשליטת הספק או  

בשליטת בעלי מניותיו של הספק,  
 לא תידרש הסכמת התאגיד 

 הבקשה אינה מתקבלת. 

הסכם,    -מסמך ה'  26
 53, עמ'  13סעיף 

מבוקש להבהיר כי הספק אינו חב  
בתשלום תמלוגים או תשלומים  

אחרים עבור זכויות יוצרים  
בשידורים שיועברו על   ומבצעים

 ידו על פי ההסכם 

הבקשה מתקבלת. ראה נוסח 
 .  13מתוקן של סעיף 

הסכם,    -מסמך ה'  27
 54, עמ'  16.1סעיף 

מבוקש לשנות את מועד המצאת 
ימים,  10-ערבות הביצוע ל

ימים. כמו כן, נבקש   7במקום 
להוסיף את המילים "ימי  

 עסקים" במקום המילה "ימים". 

 הבקשה אינה מתקבלת.  



 

 

הסכם,   –מסמך ה'  28
אישור   – 1נספח ו'

עריכת הביטוח, סעיף  
 63, עמ' 1

מבוקש להסיר את המילים " על  
פי הסכם זה", כך שאחריות  

הספק תהא על פי כל דין בהתאם 
 לנורמה הנהוגה במכרזים. 

 הבקשה אינה מתקבלת 

הסכם,   –מסמך ה'  29
אישור   – 1נספח ו'
הביטוח,  עריכת 

 64"כיסויים", עמ' 

  309מבוקש להסיר את קוד כיסוי 
בעמודת "כיסויים נוספים בתוקף  

וביטול חריגים" בטבלה, ביחס 
לאחריות צד ג' וכן ביחס  

 לאחריות מקצועית.  

 הבקשה אינה מתקבלת 

הסכם,   –מסמך ה'  30
אישור   – 1נספח ו'

עריכת הביטוח,  
"אופי העסקה", עמ'  

64 

תיאור  מבוקש לתקן את 
"שירותים" בעמודת "אופי  

העסקה", כך שהתיאור ישקף את 
 שירותי המכרז נכונה. 

הבקשה מתקבלת ראה נוסח 
 אישור ביטוח מעודכן  

מפרט טכני,   –פרק ב'  31
 22ה, עמ'  2סעיף 

-HDהאם אות הוידאו יגיע כ 
SDI  עםEmbbeded Audio 

  2. ראה נוסח מעודכן של סעיף כן
 )ה(. 

מפרט טכני,   –פרק ב'  32
 22ה, עמ'  2סעיף 

מהו הפורמט כניסה לדוחס של 
 ערוצי הרדיו 

AES  ראה נוסח מעודכן של .
 )ה(.   2סעיף 

מפרט טכני,   –פרק ב'  33
 22א, עמ' 4סעיף 

וכמה   SDמוזכר מידע על ערוץ 
רייט של וידאו  -הוא צורך ביט
האם ניתן לשתף   ואודיו לשניה,

רייט של -מה הוא הצפי לביט 
 וידאו/אודיו לערוץ  

 .  לעיל 1שאלה ראו תשובה ל

מפרט טכני,   –פרק ב'  34
 22ה, עמ'  2סעיף 

מוזכר שסיגנל יגיע בפורמט  
BASE BAND   אנא שתפו

באיזה מחבר ואיזה פרוטוקול זה  
מתקבל בשירותי רדיו ושרותי  

 טלוויזיה במתקנים של התאגיד  

במחבר  SD/HD-SDIטלוויזיה: 
BNC . 

 XLRבמחבר   AESרדיו: 

 

מפרט טכני,   –פרק ב'  35
   22ד, עמ' 2סעיף 

 -אנא שתפו רשימה של מתקן  
ערוץ טלוויזיה/רדיו , בכדי שנדע  

מתקן מגיע איזה סוג  מאיזה 
 שירות. 

 לעיל.   18ראה תשובה לשאלה 

 

 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                  


