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 תשובות שאלה/בקשה סעיף כותרת עמוד

דקות וידאו שהערכתם עבור הפרויקט, האם  300מלבד  מפרט למכרז א1נספח  10

יש דרך לכמת את כמות הפריטים הנוספים בכל אחד 

לא ברור מה היקף סרטוני אנימציה למשל,  –מהסעיפים 

מהם רכיבי הלמידה הדיגיטליים שיש לפתח / מה היקפם 

הסרטים(. נשמח למידע נוסף שיאפשר לנו )מלבד 

להעריך את היקף התוצרים הנדרשים ומכאן את היקף 

 העבודה בפרויקט.

, כולל כדקה סרטון אנימציה -היחידות  9בכל יחידה מתוך  -

 .פיתוח סטורי בורד ואנימציה

 .תוספת של כיתוביות, ותרגום -בכל וידאו  -

רכיבים בכל יחידה. משולבים בכל  5כ -רכיבי למידה דיגטליים  -

  .IL היחידות, ברובם בעזרת הפלטפורמה של קמפוס

האם הכוונה להנחת כתוביות בלבד?  –תרגום לאנגלית  מפרט למכרז א1נספח  10

האם כלל חומרי הלימוד הכתובים, תרגולים, דיגיטליים 

 צריכים להיות מתורגמים?

דובר האם יהיה צורך לצלם את הסרטים מחדש עם 

 באנגלית?

 כתוביות  – הכוונה רק לסרטונים

 אין צורך לתרגם תכנים כתובים או רכיבי תרגול 

 ואין צורך לצלם סרטים עם דובר באנגלית 

האם ניתן לראות דוגמה לקורס מפותח בהיקף זה כדי  מפרט למכרז א1נספח  10

 להתרשם מהיקף העבודה ומרמת ההפקה?

 .ים בקמפוסכמובן, ניתן לזהות קורסים רב

 .מדובר בקורס שווה ערך לקורס אקדמי של שעה שבועית אחת

 

 תשובות שאלה/ בקשה סעיף כותרת עמוד

האם הקורס מיועד להיות במתכונת סינכרונית,  1 מהות המכרז 2

 אסינכרונית או היברידית?

 -אז כן   instructor-led היא ל "היברידיתאם הכוונה במילה "

  .בשנה הראשונה

לאחר מכן לומד יכול ללמוד באופן עצמאי ובקצב שלו מאתר 

 IL קמפוס

במילים אחרות: הקורס כולו על פלטפורמת הקמפוס, ויהיה ניתן 

לקיים אותו באופן מלא לאחר תקופת ההרצה. בתחילת הדרך , 

 .מרצהסינכרונית ע"י החלק מהיחידות יועברו 

 לא  למרצה? אם כן, נא לפרט.האם אנחנו נדרשים בתשלום  1.1 תנאי המכרז 2

נבקש לפרט את הכמויות הנדרשות בכל תתי הסעיפים  1.3 תנאי המכרז 2

 של סעיף זה.

כדקה סרטון אנימציה, כולל  -היחידות  9בכל יחידה מתוך  -

 .פיתוח סטורי בורד ואנימציה

 .תוספת של כיתוביות, ותרגום -בכל וידאו  -



רכיבים בכל יחידה. משולבים בכל  5כ - רכיבי למידה דיגטליים -

 .IL היחידות, ברובם בעזרת הפלטפורמה של קמפוס

 לטובת כתוביות רק של הוידאו  האם התרגום הוא של כלל הקורס או רק של הווידאו? 1.3.15 תנאי המכרז 2

2  

תכולת 

 השירות

 

1.5 

 ממה מורכבת ומה האורך של יחידת לימוד?  -

הווידאו? )לדוגמא צילומי דקות  300מה כוללות  -

חוץ, אולפן ירוק, אנימציה וכו'( נבקש לפרט את 

 הכמויות.

 יחידת לימוד מורכבת מ: -

 .דקות הקנייה בסרטון וידאו 7עד כ

 .כדקה סרטון אנימציה -

טקסטים ללמידה עצמית, כולל כלים דיגיטליים לבחינה ובחינה  -

 .עצמית

לתחום ראיון מצולם או שניים עם מומחה או אדם הקשור  -

 (דקות ראיון 10עד כ -)בתוצר 

 :הוידאו כולל מגוון של סגנונות צילום -

כולל באולפן לכל אחת מהיחידות, דקות  7ל 3בין של הקנייה 

 .מסך ירוק

חלקם באולפן וחלקם באתר  - (8)כ ראיונות יתקיימו בכל יחידה

  המתראיין.

הכוונה האם בטבלה של הצעת המחיר בעמודת "רכיב"  5 הצעת מחיר 16

? במידה ולא, אנא פרטו מהם 1.3היא לרכיבים בסעיף 

 הרכיבים לפיהם תרצו לקבל את הצעת המחיר.

 כן

 

 תשובות שאלה/בקשה סעיף כותרת עמ'

אבקש לציין בפירוט אילו רכיבים יש לתמחר בהתאם  5.1 הצעת המחיר 16

לפיתוח והפקת הקורס. כמה דקות וידאו/אנימציה/ אולפן 

 וכו', נדרשות מכל רכיב?מסך ירוק 

כדקה סרטון אנימציה, כולל  -היחידות  9בכל יחידה מתוך  -

 .פיתוח סטורי בורד ואנימציה

 .תוספת של כיתוביות, ותרגום -בכל וידאו  -

רכיבים בכל יחידה. משולבים בכל  5כ -רכיבי למידה דיגטליים  -

 .IL היחידות, ברובם בעזרת הפלטפורמה של קמפוס

 :כולל מגוון של סגנונות צילום הוידאו -

 .דקות באולפן לכל אחת מהיחידות, כולל מסך ירוק 3הקנייה של כ

חלקם באולפן וחלקם באתר  -( 8ראיונות יתקיימו בכל יחידה )כ

 .המתראיין

  


