
 
 

 

  במאגר שירותי צילום להיכלל בקשות להגשת הזמנה

 קרן למורשת הכותל המערביה של

 

 כללי .1

צלמי וידאו, צלמי סטילס ועורכי וידאו  בזאת "( מזמינההקרן)להלן: " הקרן למורשת הכותל המערבי

 שירותי צילום למתן הקרן להיכלל במאגר מועמדות בתנאים המפורטים בהזמנה זו, להגיש העומדים

מאגר : "להלן) שהקרן מקיימת במתחם הכותל המערבי שונים אירועים ו/או סיורים במסגרת

 "(. הצילום

 הצילום במאגר לרישום סף תנאי .2

התנאים המפורטים באחד  כלב , במצטבר,עומדה מועמד הצילום במאגר להיכלל מועמדות להגיש רשאי

 :או יותר מהתחומים הבאים

 : צילום וידאו .2.1

שנים לפחות במתן שירותי צילום וידאו,  5המועמד בעל ניסיון מקצועי ומוכח של  .2.1.1
לרבות באחד או יותר מהתחומים הבאים: תדמית; יח"צ; מידעי; בינוי 

 וארכיאולוגיה; פרומו; תוכן. 

 המועמד בעל ניסיון במתן שירותי צילום וידאו לגוף ציבורי אחד לפחות.  .2.1.2

  –" גוף ציבורילצורך סעיף זה "

 גוף הנתון לביקורת מבקר המדינה, כמפורט באתר מבקר המדינה, בכתובת:

https://www.mevaker.gov.il/he/About/Pages/GufimMevukarim.aspx . 

הרשימה הקובעת לעניין זה תהא הרשימה המעודכנת באתר מבקר המדינה, במועד 
 בקשות.  להגשתהאחרון 

בעלי תפקידים לפחות, הכולל את המועמד, צלם וידאו נוסף בעל  3למועמד צוות של  .2.1.3
 שנים לפחות במתן שירותי צילום וידאו וסאונד מן.  3ניסיון מקצועי ומוכח של 

על בעלי התפקידים שאינם המועמד להיות מועסקים על ידו במישרין )מתקיימים יחסי 
 מעסיק( או כעצמאים )פרילנסרים(.-עובד

 לפחות.  FULL HDמועמד ציוד צילום אישי, לרבות מצלמת וידאו באיכות ל .2.1.4

 : צילום סטילס .2.2

 -שנים לפחות במתן שירותי צילום סטילס ב 5המועמד בעל ניסיון מקצועי ומוכח של  .2.2.1
תחומים לפחות מהתחומים הבאים: אירועי יח"צ; אירועים משפחתיים )בר/בת  3

; צילומי תדמית; צילומי בינוי וארכיאולוגיה; מצווה, ברית/ה וכו'(; צילומי אינסטגרם
 צילום אתרי תיירות. 

 יסיון במתן שירותי צילום סטילס לגוף ציבורי אחד לפחות. המועמד בעל נ .2.2.2

  –" גוף ציבורילצורך סעיף זה "

 גוף הנתון לביקורת מבקר המדינה, כמפורט באתר מבקר המדינה בכתובת:

https://www.mevaker.gov.il/he/About/Pages/GufimMevukarim.aspx . 

הרשימה הקובעת לעניין זה תהא הרשימה המעודכנת באתר מבקר המדינה, במועד 
 בקשות.  להגשתהאחרון 

https://www.mevaker.gov.il/he/About/Pages/GufimMevukarim.aspx
https://www.mevaker.gov.il/he/About/Pages/GufimMevukarim.aspx


 
 

 

 בעריכת תמונות סטילס.המועמד בעל ניסיון בסיסי  .2.2.3

בעלי תפקידים לפחות, הכולל את המועמד וצלם סטילס נוסף, בעל  2למועמד צוות של  .2.2.4
 שנים לפחות במתן שירותי צילום סטילס.   3ניסיון מקצועי ומוכח של 

-מועסק על ידו במישרין )מתקיימים יחסי עובדעל בעל התפקיד שאינו המועמד להיות 
 .ר(מעסיק( או כעצמאי )פרילנס

 : עריכת וידאו .2.3

 שנים לפחות במתן שירותי עריכת וידאו.  5המועמד בעל ניסיון מקצועי ומוכח של  .2.3.1

 יסיון במתן שירותי עריכת וידאו לגוף ציבורי אחד לפחות. המועמד בעל נ .2.3.2

  –" גוף ציבורילצורך סעיף זה "

 גוף הנתון לביקורת מבקר המדינה, כמפורט באתר מבקר המדינה בכתובת:

https://www.mevaker.gov.il/he/About/Pages/GufimMevukarim.aspx . 

הרשימה הקובעת לעניין זה תהא הרשימה המעודכנת באתר מבקר המדינה, במועד 
 בקשות.  להגשתהאחרון 

ים לפחות, הכולל את המועמד, עורך משנה בעל ניסיון בעלי תפקיד 3למועמד צוות של  .2.3.3
שנים לפחות במתן שירותי עריכת וידאו ועורך אפטר בעל ניסיון  3מקצועי ומוכח של 
 שנים לפחות במתן שירותי אפטר.  3מקצועי ומוכח של 

ככל שלמועמד או לעורך המשנה קיים ניסיון במתן שירותי אפטר כאמור, ניתן יהיה 
 תפקידים בלבד )המועמד ועורך המשנה(. בעלי 2להציג 

על בעלי התפקידים הנוספים שאינם המועמד להיות מועסקים על ידו במישרין 
 מעסיק( או כעצמאים )פרילנסרים(.-)מתקיימים יחסי עובד

דה או /פיינל קאט וו/או  פרימיירשל היצרן מתקדמת למועמד מערכת עריכת וידאו  .2.3.4
 . וינצ'י

 התחומים לכל – הצילוםדרישות חובה לרישום במאגר  .3

ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  .3.1

 , לרבות כל האישורים הנדרשים.1976-ותשלום מס(, התשל"ו

ממליצים לפחות )שם, תפקיד ומספר טלפון( להם העניק  3רשימת ממליצים הכוללת פרטים של  .3.2

 שלוש השנים האחרונות.המועמד שירותים במהלך 

 טופס ויתור על זכויות יוצרים לטובת הקרן בנוסח המצורף לפנייה. חתימת המועמד על .3.3

תום על ידי המבטח המצאת טופס אישור קיום ביטוחים בנוסח המצורף לפנייה, כשהוא ח .3.4

 )רלוונטי לתחומי צילום וידאו וצילום סטילס(.

 הבקשות הגשת ואופן הרישום סדרי .4

המצורף " הצילום למאגר להצטרף "בקשה טופס הגשת יתבצע באמצעות צילום רלמאג רישום .4.1

 https://drushim.thekotel.orgבכתובת:  ,הקרן של המכרזים אתרבכנספח לפנייה זו ומפורסם 

לא וחתום כנדרש, בצירוף המסמכים שיפורטו לקמן כשהוא מ ("מאגרים": הלשונית תחת)

  "(.מסמכי הבקשה)להלן: "

להגיש באופן מקוון באמצעות אתר  יש ם,הנדרשי המסמכים בצירוףה, הבקש טופסאת  .4.2

https://www.mevaker.gov.il/he/About/Pages/GufimMevukarim.aspx
https://drushim.thekotel.org/


 
 

 

 האינטרנט של הקרן, בכתובת שלעיל. 

 לטופס הבקשה יצורפו המסמכים והחומרים הבאים: .4.3

יש לפרט בנוסף לגבי ניסיונו המקצועי של המועמד, לרבות שנות  –פרופיל / קורות חיים  .4.3.1

ניסיון ותחומי התמחות, במתן שירותי צילום וידאו; צילום סטילס ועריכת תמונות 

 ן(.סטילס; עריכת וידאו )לפי העני

יש לפרט לגבי ניסיונו  –פרטי הצוות המוצע למתן השירותים בתחום הרישום המבוקש  .4.3.2

המקצועי של כל אחד מחברי הצוות במתן שירותים, כנדרש בתנאי הסף לרישום הרלוונטי 

 לכל תחום, כמפורט לעיל.

תיק עבודות הרלוונטי לתחום המבוקש לרישום, הכולל קישורים )לינקים( לצפייה ישירה  .4.3.3

 א הגבלת זמן של הפריטים ו/או הדוגמיות הבאים: לל

עד  באורך של של ויזואליה שצולמה בווידאו צילוםדוגמית  – תחום צילום וידאו .4.3.3.1

 שהמציע ציין שיש לו ניסיון בהם,תחומים ה 3מתוך מכל תחום  ,דקות צילום 30

לפחות דוגמית אחת , כאשר (צילום דוגמיות 3"כ סהלעיל ) 2.1.1כמפורט בסעיף 

אחת מהווה צילום מורכב )הכולל ראיון, צילום חוץ/פנים, צילום במספר מוקדים 

 שונים וכדו'(.

 3מתוך מכל תחום  סטילס לפחות צילומי 10של  סט –תחום צילום סטילס  .4.3.3.2

 3"כ סהלעיל ) 2.2.1התחומים שהמציע ציין שיש לו ניסיון בהם, כמפורט בסעיף 

 (.צילומים 10סטים של 

ולא יעלה שניות  90 -באורך שלא יפחת מ לפחותסרטונים  5 –תחום עריכת וידאו  .4.3.3.3

לכל סרטון, אשר שולבו בהם קריינות, מוזיקה, תמונות והדמיות, דק'  5על 

 .לפחות סרטוני תדמית 2', מתוכם וכד כתוביות ותרגום, אפטר

 רשימת ציוד הצילום האישי ו/או פרטי מערכת העריכה של המועמד.  .4.3.4

, ככל שקיים )רלוונטי לתחום צילום וידאו(, וכן LiveUפירוט בדבר קיומו של ציוד מסוג  .4.3.5

בדבר קיומה של מצלמת סטילס עם חיבור אינטרנט, ככל שקיימת )רלוונטי לתחום צילום 

 . סטילס(

חומר רקע אודות המועמד, כולל: שנות ניסיון, פירוט מקום מגורים, כתובת מגורים ו/או  .4.3.6

 כתובת המשרד, פירוט אודות זמינות, ניידות וקירבה פיזית לעיר העתיקה. 

האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  .4.3.7

 הול ספרים ואישור ניכוי מס במקור., לרבות אישור ני1976-מס(, התשל"ו

ממליצים לפחות )שם, תפקיד ומספר טלפון( להם  3רשימת ממליצים הכוללת פרטים של  .4.3.8

 .שלוש השנים האחרונותבמהלך העניק המועמד שירותים 

טופס ויתור על זכויות יוצרים בתוצרי השירותים לטובת הקרן בנוסח המצורף לפנייה,  .4.3.9

 כשהוא חתום על ידי המועמד.



 
 

 

טופס אישור קיום ביטוחים בנוסח המצורף לפנייה, כשהוא חתום על ידי המבטח )רלוונטי  .4.3.10

 לתחומי צילום וידאו וצילום סטילס(.

 )רשות(. GPOצילום תעודת לע"מ  .4.3.11

 כל מידע נוסף הרלוונטי לתחום הרישום המבוקש. .4.3.12

ות ניתן להגיש בקשה לרישום עבור מספר תחומים, ובלבד שהבקשה תכלול את כל הצרופ .4.4

 והחומרים הנדרשים עבור כל תחום בנפרד.

 .efrat@thekotel.orgבאמצעות הדוא"ל, בכתובת:  אפרתלשאלות והבהרות ניתן לפנות לגב'  .4.5

 ".צילוםשירותי  מאגר –המערבי  הקרן למורשת הכותל"ל "הדואבנושא  לציין יש

 הצילום למאגר צירוף .5

את המועמדים והמסמכים שהוגשו על  יבדוק"( המקצועי הצוותלן: "לההקרן ) של מקצועי צוות .5.1

קודם של  סיוןק וניות ביניהם ם,קריטריוני מספר פי על תתבצע המועמדים בחינת כי יצוין .ידם

 אחרים גופים או/ו הקרן של רצון ושביעות ן,מוניטי ,המועמד בתחום הצילום ו/או העריכה

 .המועמד ידי על ו,ניתנ אם ו,שניתנ קודמים משירותים

 שירותים מקבל או/ו שקיבל גוף לכל לפנות רשאי המקצועי הצוות יהא, זה לעניין כי מובהר .5.2

 שפרטיהם הופיעו ברשימת הממליצים שצירף המועמד. לממליצים ולפנותמהמועמד, 

, לעיל שפורטו הקריטריונים על, היתר ין, בבהתבסס לגופה בקשה כל יבחן המקצועי הצוות .5.3

 מוחלט דעת שיקול קיים המקצועי לצוות כי מובהר. למאגר המועמד את לצרף באם ויחליט

 הצוות להחלטות באשר טענה כל על בזאת מוותר , והמועמדלמאגר מועמד להוסיף האם ובלעדי

 .כאמור המקצועי

 עדכון המאגר .6

יעודכן באופן שוטף, במענה לבקשות מועמדים להיכנס למאגר. במסגרת  שירותי הצילוםמאגר  .6.1

כן להסיר מועמדים חדשים למאגר ו מועמדיםלאשר כניסתם של  הקרן תהא רשאיתהעדכון 

 .אשר אינם עומדים עוד בתנאי הרישום, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי רשומים

 במאגר לשימוש והעקרונות שירותים למתן התקשרות .7

 תתבצעאשר נכללים במאגר לצורך קבלת שירותים  התקשרות הקרן עם הצלמים ו/או העורכים .7.1

 האמור בתקנות חובת המכרזים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הקרן.על פי 

במסגרת שיקוליה, תהא הקרן רשאית ליתן עדיפות להתקשרות עם הרשומים במאגר, אשר  .7.2

 מתקיימים בהם אחד או יותר מהקריטריונים הבאים:

 בעלי זמינות גבוהה, ניידות וקירבה פיזית לעיר העתיקה;  .7.2.1

 ; GPOבעלי תעודת לע"מ  .7.2.2

 )שידור חי(;  LiveUבעלי ציוד  –ילום וידאו צ .7.2.3

המאפשרת העברת תמונות באופן בעלי ציוד אישי הכולל מצלמת סטילס  –צילום סטילס  .7.2.4



 
 

 

  וכיוצ"ב. NFC ,Bluetooth ,Wi-Fiמידי, כגון: תמיכה בתקן 

המצורף כנספח התמורה שתשולם בגין השירותים תהא על פי התעריפים הקבועים במחירון  .7.3

הקרן. הקרן תהא רשאית לעדכן מעת לעת את המחירון  של האינטרנט אתרבומפורסם  לפנייה זו

 והודעה על כך תימסר לרשומים במאגר. 

יתבקש לחתום על , שירותים בפועל תפנה אליו לקבלת הקרןבמאגר אשר  צלם ו/או עורך הרשום .7.4

 הקרן.  על ידי  וייקבע בלעדית יוכןבנוסח ש הסכם

מובהר כי תוצרי השירותים יועברו מיד עם השלמתם לידי הקרן. הצלמים ו/או העורכים לא יהיו  .7.5

רשאים להשתמש/להעביר את תוצרי השירותים לכל גורם אחר שאינו הקרן ללא אישור מפורש 

 ומראש של הקרן. 

נוסף והכל  /הזכות לבקש טרם ההתקשרות המצאת המסמכים דלעיל לרבות כל מסמך חדשלקרן  .7.6

 י.על פי שיקול דעתה הבלעד

מובהר כי הפעלת הצלמים ו/או העורכים מתוך המאגר על ידי גורמים שאינם הקרן לא תהא  .7.7

 באחריות הקרן, והמועמדים מוותרים על כל טענה בנושא. 

להתקשר הקרן כדי לחייב את הקרן או בניהול המאגר על ידי /מובהר כי אין באמור במסמך זה ו .7.8

או בכל התחייבות /או להזמין עבודה בהיקף כלשהו ו/יכללו במאגר ויש עם מי מבין המועמדים

עוד מובהר כי הקרן תהא רשאית להתקשר עם נותני  .או למועמדים/אחרת הנוגעת למאגר ו

 שירותים נוספים שאינם נכללים במאגר, על פי שיקול דעתה המוחלט.

 
 


