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 ' טבת תשע"טג

 

 ן דבעיאכל מל

 

 (31) 3ולתקנה ()א( 1א)א()3" וחוות דעת בהתאם לתקנה זר הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם "ספקהנדון: 

 1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

 

 Tarmo Krimm עםמפורסמת בזאת הודעה בדבר כוונת תאגיד השידור הישראלי להתקשר  .1

 ."(הספק)להלן: "

 

פי חוות הדעת המצ"ב, למיטב ידיעתו של הגורם המקצועי, לפי מצב הדברים הנכון למועד ל .2

 כמשמעות המונח בתקנות שבנדון.הודעה זו, הספק עונה להגדרת "ספק יחיד" 

 
 אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל ליתן את השירותים הנ"ל רשאי לפנות בכתב לכתובת: .3

ayelete@kan.org.il,  ולהודיע כי קיים ספק  בצהריים, 12:00בשעה  18.12.2018לא יאוחר מיום

, פרטי ההתקשרות עימו וניסיונו. םשירותים הנ"ל, בצירוף פרטיו המלאיאחר המסוגל ליתן את ה

 (. 2א)א() 3יובהר כי פניות שלא יצוינו בהם פרטים אלו כאמור, לא ייחשבו כפניות בהתאם לתקנה 

 
 

 

 בכבוד רב, 

 איילת אלינסון 

 ועדת המכרזיםרכזת  
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 1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג( 31) 3ולתקנה ()א( 1א)א()3וות דעת בהתאם לתקנה ח
 
 

  Tarmo Krimm: שם הספק

  18.5.19מיידית עד : תקופת ההתקשרות

 : השירות / העבודה הנדרשת

 : ונימוקים להיותו ספק זר הנדרשיםמאפיינים של השירותים 

מיליון צופים והשנה, מעבר לשידור  200 -תחרות האירוויזיון הינה המשדר הנצפה בעולם עם למעלה מ
 ובערוצי הדיגיטל, הינה מופקת על ידי כאן.  11התחרות בערוץ כאן 

לפיכך, האחריות על שידורים אלה היא חשובה ביותר ודורשת מיומנות טכנולוגית ומומחיות ייחודית 
נסיון מעשי מוכח בביצוע תפקידים טכניים  של שידורי טלוויזיה מורכבים בדגש עלבתחומי הפקה טכנית 

 . קודמים בשנים האחרונות אירוויזיון יאירועב בכירים

המנהל  . ייחודיתעל שידור המופעים דורשת מיומנות הטכנית אחריות ה 2019במסגרת שידורי אירוויזיון 
ובכלל זה, פיקוח טכני,  הטכניים כל מרכיביו עלהצד הטכני של המופע אחראי על כל יהיה  הטכני הבכיר

הבנת צרכים טכניים ואינטגרציית ציוד טכני בזמן אמת, אחריות על מיקום ותפעול כל ניידות השידור, 
ותיאום צרכי החשמל הטכני, בקרה על תעבורת סיבים וניידות לווייניות, קשר עם מרכז  UPSגנרטורים 

  . (, תיאום בין הפיקוח הטכני על המופע לבין הפיקוח הטכני על הצילוםNOCמי )התקשורת המקו

בביצוע תפקיד דומה בפרוייקטי ענק דוגמת  ונסיון מוכח חייב מיומנות זהאדם לנוכח המתואר, 
תחומי הבמה לרבות תאורה, הגברה, אפקטים, מסכי ענק, תפאורה וכו.  כמו כן דרושה בהאירוויזיון 
, שידור לוויני, ITתשתיות חשמל בעלות שרידות גבוהה, יון מוכח בתחומי הברודקאסט כגון מיומנות ונס

מורכבת ובמיוחד שידור מאוד , שידור מניידות שידור שצריך בשבילו פריסה סיבים אופטיים בינלאומיים
 42יש בשידור  -. בנוסף ערוצים באירופהל, לערוצים בארץ וEBUהלסוויטש של לרבות  לכמה גורמים

 מדינות שמשדרות כחלק מהשידור בזמן הניקוד. כך שלא רק מוציאים שידור גם מכניסים שידור. 

לשידור הייחודי  יםהנדרשמכרזים הבהליכי  אמון על הגדרת המפרטים הטכניים המנהל הטכני הבכיר
התחלת אי לכך  נון. וזאת בשילוב ובהתאם להגדרות ההפקה כפי שהנ"ל מתגבשים בשלב התכ הזה

 עבודתו נדרשת עוד בשלבי התכנון המוקדמים של הפרויקט. 

Tarmo krimm יאדה ופרוייטקי פמשדרי אירוויזיון, במספר תחרויות אולימ 5 -ביצע את התפקיד ב
 .ספורט ענקיים מצולמים אחרים

, גורם בעל הניסיוןלא קיים  ,בתאגידהמקצועיים למיטב ידיעתם של גורמי ההפקה לאחר בדיקה, 
לביצוע השירותים האמורים, ולפיכך מעוניין להתקשר עם ספק מחו"ל  בארץ הדרוש היכולות והזמינות

 בעל ניסיון שביצע בעבר את השירותים בתחרויות אירוויזיון קודמות.

 

 זיוית דווידוביץ, מפיקה ראשית         

 תאגיד השידור הישראלי   

 


