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 מנהלה .1

 ריכוז תאריכים 1.1

 

 

 

  כללי 1.2

 רקע 1.2.1

כת שידור על גבי פלטפורמת "[ שוקלת להקים מערההתאחדות]להלן " ההתאחדות לכדורגל בישראל
OTT (Over The Top ) ,[ המערכת .]"בנוסף ההתאחדות האינטרנט של באתר  עמטתולהלן "המערכת

ג' -ותשדר שידורים ישירים ומוקלטים ממשחקי ליגות א'לאפליקציה ייעודית ובלעדית להתאחדות 
כמו כן ם וליגת הנשים. ת, משחקי גביע המדינה, ליגות נוער,נערים וילדיובוגרים, משחקי הנבחר

 ישודרו כתבות צבע ופרומואים לקראת השידורים הנ"ל.

 בקשה לקבלת מידע 1.2.2

המערכת, זקוקה הקמת פרסום פנייה לקבלת הצעות עבור כדאיות ו היתכנותבדיקת  לצורך
כפי שיפורטו להלן ההתאחדות העונים לצרכי  אפשריים פתרונותלמידע רחב יותר בדבר ההתאחדות 

בהליך זה לקבל ההתאחדות ך זה והערכה של העלויות הכרוכות במימושם. לצורך כך פונה במסמ
 מידע.

 ופתרונות אפשריים לקבל הערכה ראשונית לעלויות המימוש הצפויותמעונינת   ההתאחדות

 .להתאחדות", "הבקשה", "בקשה לקבלת מידע"[, מציג את המידע הנחוץ RFIמסמך זה ]להלן "

]להלן "המשיב"[, מוזמן ההתאחדות ספק שביכולתו לפתח פתרון כך שיתן מענה לדרישותיה של 
להעביר מענה לבקשה ]להלן "מענה"[ בהתאם למפורט להלן.

 מועד אחרון פעילות #

 RFI 22.8.19פרסום  1

 29.8.19 הרשמה לכנס משיבים 2

14:00בשעה    כנס משיבים 3    1.9.19 

 8.9.19 להתאחדות הבהרה הגשת שאלות 4

 15.9.19 קבלת תשובות הבהרה מההתאחדות 5

 30.9.19 להתאחדותהגשת מענה  6



 

 

 המשיב   1.3

1.3.1  

 

 יש לצרף לבקשה :
 

 .מסמך התאגדות של התאגיד .1

איחסון מדיה ופלטפורמת עיקר עיסוקיו המקצועיים של המשיב בתחום מסמך המפרט את  .2

OTT 

 .המשיבים בכנסהשתתף רשאי להגיש בקשה רק מי ש .3

 איש קשר מטעם המשיב 1.3.2

 מול איש הקשר מטעם המשיב ההתאחדות יהקשר מול המשיב עד להגשת המענה, יבוצע ע" .א

 .בלבד

לפי פרטי איש הקשר שמסר המשיב, תחשב כאילו נמסרה  ההתאחדותכל הבהרה שתעביר  .ב

 ליעדה.

המשיב נדרש להעביר את פרטי איש הקשר מטעמו עד מועד הגשת השאלות הנזכר לעיל בסעיף  .ג

 שאלות. להתאחדותוזאת גם אם אין לו כוונה להעביר  1.3.4לכתובת הנזכרת בסעיף  דוא"לב 1.1

 משיבים כנס 1.3.3

 אצטדיון של הכבוד בתא, 14:00, יום ראשון, בשעה  1.9.2019 בתאריך יתקיים משיבים כנס

 לכנס להירשם חובה(, גן רמת 299 הילל אבא,  3 שער) לכדורגל ההתאחדות במשרדי, גן רמת

 .ronenm@football.org.il:  ל"לדוא( המייל קבלת אישור וקבלת) מייל שליחת ידי על המשיבים

אשר לא ישתתף בכנס המשיבים לא יוכל להגיש  משיבחובת השתתפות בכנס המשיבים, 

 .ומענהשאלות 

 ובירורים העברת שאלות 1.3.4

באמצעות איש הקשר מטעמם בלבד, ובכתב בלבד. המועד  להתאחדותשאלות המשיבים תוגשנה  .א

 .1.1 האחרון להגשת השאלות הוא כמפורט בסעיף

 באחריות המשיב לוודא את הגעת השאלות באופן תקין. .ב

מצורף למייל, לכתובת  WORDאת השאלות בקשר לבקשה, יש להעביר בכתב, באמצעות קבץ  .ג

שאלות  - OTTיש לציין בשורת הנושא במייל: "מערכת  rg.ilronenm@football.o.הדוא״ל הבאה:

 הבהרה".

 המשיבים יפרטו את שאלותיהם בטבלה, תוך פירוט מספר הסעיף בבקשה, בהתאם לפורמט הבא: .ד
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במקביל, לכל אנשי הקשר מטעם המשיבים לפי פרטיהם שהועברו  בדוא"לתשובות בכתב ישלחו  .ה
. נוסח ההבהרות שיועבר הוא הנוסח המחייב. כל תשובה כאמור אשר ניתנה בכתב להתאחדות

 , תהווה חלק בלתי נפרד מהבקשה.ההתאחדותעל ידי 

ו/או  , להתייחס או שלא להתייחס לשאלותתהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדיההתאחדות  .ו

  .   הבהרות

 הגשת המענים 1.3.5

תאריך ולא יאוחר מה , עד KikiA@football.org.il באמצעות דוא"ל את המענה  העביריש ל .א

 .1.1 המפורט בסעיף

 .1.5מבנה המענה מפורטים בסעיף  .ב

את המועד האחרון או להקדים , לדחות הבלעדי לפי שיקול דעתה בכל עת, רשאית, ההתאחדות .ג

  להגשת המענה.שנקבע 

כל ההוצאות הכרוכות בהגשת המענה תחולנה על המשיב בלבד, ובשום מקרה לא יהיה המשיב  .ד

ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה ו/או הכנת זכאי להחזר ו/או לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הוצאות 

 המענה והגשתו.

 זכויות ההתאחדות 1.4

 בקשת הבהרות 1.4.1

 שומרת על זכותה לפנות למשיבים לקבלת הבהרות, במהלך בחינת המענים שתקבל. ההתאחדות

 בחינת המענה 1.4.2

את המענה  , תוכל לפנות למשיבים ]או לחלק מהם[ ולבקש לבדוקההתאחדותבמידה ותרצה 
 השאר באופנים הבאים: שהגישו, בין

o .פניה ללקוחות אחרים של המשיב לקבלת מידע והמלצות 

o  את המענה שלו בצורה מפורטת, לרבות דיון בצדדים הטכניים  ההתאחדותפניה למשיב להציג בפני
 של הפתרון המוצג במענה שלו.

 ההתאחדותשינויים במסמכי  1.4.3

, אזי ההתאחדותרשאית לשנות את נוסח מסמך הבקשה או נספחיו. אם תעשה כך  ההתאחדות
 לעשות כן. ההתאחדותהחדש הוא המחייב. אין באמור לעיל משום התחייבות  הנוסח

 

 ביטול הבקשה 1.4.4

 מספר

 סידורי

 מספר פרק

 סעיף

 פירוט השאלה
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רשאית לבטל את הבקשה, או לפרסם בקשה חדשה, וזאת ללא צורך במתן הסבר  ההתאחדות
 למשיבים.

 תשלח למשיבים בכתב.הודעה על הביטול של הבקשה או על הוצאת בקשה חדשה, 

 ההתאחדותשימוש במענה על ידי  1.4.5

למען הסר ספק, מובהר ומודגש בזאת ,כי הבקשה נועדה לקבלת מידע ובדיקת היתכנות וכדאיות  .א
ק מהליכי ואינה חלאו הצעה להתקשרות חוזית כלשהי הזמנה להציע הצעות  מהווהאינה  ובלבד 

כלפי מי מהמשיבים לה.  ההתאחדותמכרז, לפיכך אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי של 
 או מכרז לקבלת הצעות למימוש המערכת הזמנהאיננה מחוייבת לפרסם  ההתאחדות

תשקול את המשך פעולותיה בעניין, בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים ולפי ראות  ההתאחדותו
 עיניה.

או לפרסום להקמת המערכת בכל עניין שהוא ובין היתר  ההתאחדותזו כדי לחייב את אין בבקשה  .ב
או כל חלק  להקמת המערכתבהצעה  יביםמכרז או לפניה אל מי מהמשהזמנה להציע הצעות או 

 .הימנו או להמשיך או לפעול בהליך כלשהו

המערכת, תהיה  הקמתלבעתיד בקשה לקבל הצעות מספקים  ההתאחדותאם תפרסם  .ג
רשאית לשנות או להוסיף תנאים ודרישות, וכן תהיה רשאית לקבל הצעות או  ההתאחדות

להתקשר גם עם גורמים שלא הגישו מענה לבקשה זו, הכל לפי שיקול דעתה המקצועי ובהתאם 
 לצרכיה.

שומרת על זכותה להשתמש במידע אשר יתקבל כמענה לבקשה זו לצורך ניסוח  ההתאחדות .ד
המערכת ולצורך הרכבת רשימת ספקים פוטנציאליים אליהם היא  הקמתלבקשה לקבלת הצעות 

 תשלח בקשה זו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

תהא רשאית לעשות שימוש במידע שיימסר במענה לבקשה זו לצרכיה כמפורט לעיל  ההתאחדות .ה
מכל מין וסוג  בעילת הפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין ההתאחדותולמשיב לא יהיו טענות כלפי 

 שהוא.

זו מצהיר כי הוא מוותר מראש על כל טענה, לרבות בעניין קניין רוחני  לבקשהוף שיבחר לענות ג .ו
בגין מידע, כולו או חלקו, שהגוף סיפק  הו/או מי מטעמ ההתאחדותתביעה ו/או דרישה מאת ו/או 

 .זו או במסגרת בקשות ההבהרה בעקבותיה ככל שיהיו המענה לבקשהבמסגרת 

 

 מענה המשיב 1.5

 מבנה המענה 1.5.1

 2-6לסעיפים  המשיב מתבקש להתייחס במפורט במענה שלו .א

 להלן.

 
 מספר עותקים והחתמת המענה 1.5.2

 .מענה המשיב יהיה חתום בשם המשיב המלא ותפקידו בנוסף לחותמת רשמית של החברה/תאגיד 

 מספר מענים  1.5.3



 

 

 המשיב יגיש מענה אחד בלבד.

 בעלות 1.6

אשר מועבר למשיב לצורך הגשת המענה בלבד.  ההתאחדותמסמך זה הוא קנינה הרוחני של 
 המשיב לא יעשה בו כל שימוש שאינו לצורך הכנת המענה.

 
 

 יעדים .2

 משתמשים 2.1

 .למערכת  משתמש  נה ברישוםכו, כניסה למערכת ת OTT-הבמערכת שימוש  ויעשגולשי האינטרנט 

 .בלתי מוגבלעל המערכת לתמוך במספר משתמשים 

 מטרות 2.2

 מעוניינת להשיג את המטרות הבאות: ההתאחדותבאמצעות המערכת החדשה, 

o שיפור וליגת הנשים.  ולרבות נבחרות צעירות ת הנמוכות, ליגות הנוערליגוחשיפת הציבור ל
 המצב הקיים כיום, בו החשיפה לליגות הנ"ל מוגבלת ביותר. 

 :יעשיפור המצב יסי       

  וחשיפתו  התפתחות הענף)*( ל    

  .ענף הכדורגללעידוד  וחשיפת הדור הצעיר בישראל ו)*(     

o  .שיווק ופירסום של נותני החסויות 

 קידום שיווקי ופירסומי למשחקים בניהול ההתאחדות לכדורגל         

 ותני חסויות. מנ\הכנסות מפרסומות 
  בתכני הכנסות ממשתמשי המערכת כחלק מגבייה על צפייהVOD\ .שידורים חיים 

 

 תכנים .3

  התכנים אותם ההתאחדות רוצה לחשוף במערכת הOTT : הם 
o שידור חי של מסיבות עיתונאים 
o שידור חי של אימון או משחק כדורגל 
o שידור חי של כל אירוע אחר 
o או כל אירוע אחר כ \או משחקים ו\שידור של כתבות וVOD. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  טכנולוגיות דרישות   .4

 

 :נדרשותטכנולוגיות  דרישות OTT מערכת

 

 הניהול למערכת בסיס תכונות 4.1
  תמיכה בעבריתתצוגת המערכת למשתמש תהיה בעלת (Right to Left)  כולל תפריטי

 .ולשידוריים חיים VODואפשרויות חיפוש לתכני  משנה וכתוביות
 

 מערכת ניהולבוניהול התכנים  אחסון 4.2

  לצורך העלאת תכנים.תמיכה בצד הספק ברוחב פס סימטרי גדול 
  אפשרות לאחסון תוכןVOD  בענן המערכת כאשר אחסון המערכת לא יהיה מוגבל

 בכמות התוכן.
 אפשרות לקטלוג חכם על ידי יצירת סיפריות וסיפריות משנה לתכני המערכת 
 אפשרות לחיפוש תכנים במערכת האחסון 
 אפשרות להעלאת ושמירת התכנים אוטומאטית בעת שידור חי 
 להעלאת ושמירת תכנים ממערכות אחרות אל המערכת אפשרות 
 אפשרות להעברת התכנים אל המערכת מספריית התוכן של ההתאחדות 
  אפשרות להעברת התכנים אל המערכת  מספריות תוכן של רשתות חברתיות

(YouTube \ Facebook) 
  אפשרות להעברת תכנים אל המערכת על ידי העברת התקנים נתיקים לחברה

 תכנים.להעלאת ה
 ה פלטפורמת על תקציר לעריכת אפשרות-OTT (המלא המשחק את לשמור צורך אין 

 .(עריכה בתוכנת לערוך ואז
 

 התכנים שידור 4.3
 .אפשרות לשידור ישיר ממספר אירועים במקביל בצורה מיטבית ורציפה 
  מצלמת וידאו  \אפשרות לביצוע צילום השידור הישיר על ידי התקנים שונים )מחשב\ 

 מכשיר סלולארי( 
 ( יכולת להעברת שידורים ישירים ברמת רוחב פס וזמן השהייהDELAY.הקטן ביותר ) 
 משחק במהלך שידור החי \עלאירו)שדר( לשידור ופרשנות  שידוך קול\אפשרות להוספת 
 חילופי \קה לשידור החי )סטטיסטיקות משחקאפשרות להוספת גרפי

 צהובים(\שערים\שחקנים
  אפשרות להוספת גרפיקה משתנה לשידור החי )פאנל עליון לתצוגת: זמן, תוצאת

 המשחק ושמות הקבוצות(
 להכנסת  אפשרותVOD שחקנים,  הגעות) משחק סיום/במחצית/הישיר לפני השידור

 וכו'( משחק תקציר, תקציר מחצית
 ושילובם מסוימים במגרשים פיקסלוט אפליקציית עם המערכת להתממשקות אפשרות 

 .בשטח רגיל צלם עם
 בתכנים לישראל מחוץ לצפייה אפשרות לחסימת אפשרות . 
 או \אפשרות להוספת הגרפיקה באמצעות אפלקצייה ייעודית סלולארית וDESKTOP  של

 הספק 
 הישירים. אפשרות הכנסת פרסומות ונותני חסויות במהלך השידורים 

o אפשרות להכנסת באנרים על גבי תמונת הוידאו 



 

 

o אפשרות להכנסת באנר במקום מסויים במסך במהלך השידור החי 
o אפשרות להכנסת פרסומת במקום מסויים במסך במהלך השידור החי 

  אפשרות הכנסת פרסומות ונותני חסויות במהלך צפייה בVOD. 
o אפשרות להכנסת באנרים על גבי תמונת הוידאו 
o אפשרות להכנסת באנר במקום מסויים במסך במהלך הצפייה 
o אפשרות להכנסת פרסומת במקום מסויים במסך במהלך הצפייה 
o ובסוף מסוימת חברתית לרשת מוגדר' דק למספר שידור להעלאת אפשרות 

 OTT-ה בפלטפורמת צפייה להמשך אפשרות תינתן -  המוגדר הזמן
o  

 המערכת משתמשי 4.4
  מוגבל של משתמשים.תמיכה ברישום בלתי 
 דוגמא : ברישום קל של המשתמש  תמיכה(

terms-https://account.formula1.com/#/en/subscription) 
  אפשרויות תשלום עפ"י דרישה מגוונות )מנוי שנתי, חודשי, משחק בודד, קבוצה

 .ת וכיו"ב(מועדפ
 

  אוטומאטי או יזום לדיוור אפשרות 4.5

 אפשרות ליצירת דיוור אוטומאטי על פי קהלי יעד לעדכון על שידורים חיים 
  אפשרות לדחיפתNotification אל האפליקציה היעודית 
 לקהל יעד ספציפי ומותאם אישית  מסוייםלהעברת לינק של תוכן שידורי  אפשרות

 המתעניין בשידור מסוג זה.  FRMל מייל לשליחת ותאפשר -  נוער שידור)לדוגמא, 
 '.וכו שחקנים על מידע, אוהדים חנות, בעבר כרטיסים לרוכשי בהתאם

 
 miniSite \ Smart TV \ לאפליקציה חיבור 4.6
  אפליקציהעבור הפלטפורמות השונות )הספק יספק אפליקציה ייעודית \ miniSite \ Smart 

TV)למערכת עבור ההתאחדות 
 : הפלטפורמות שיתמכו 

o ( אפליקציה למכשירים סלולארייםandroid/apple  ) 
  חדשות( \לניהול תכנים )הודעות אפשרות 
 ( אפשרות ליצירת הודעות מתפרצותNotification) 

o ( תמיכה באפליקציה לטלויזיות חכמותandroid/apple ) 
  אפשרות להתקנת האפליקציה בטלויזיות חכמות 

o  תמיכת במערכתWEB 
  חיבור המערכת אל אתר ההתאחדות או יצירתsub domain 

(tv.football.org.ilוהפנייתו אל אתר ייעודי של המערכת ) 
  עפ"י דרישה כך  םתפריטיההגדרה ולהתאמת תספק אפשרות לעיצוב, כל פלטפורמה

  http://www.football.org.il/שיתאימו לעיצוב הקיים של אתר ההתאחדות לכדורגל: 
  כל פלטפורמה תתמוך בטכנולוגייתChromecast או \וAirplay 
 הפלטפורמות ימנעו אפשרות להורדת תכנים 

 
 חברתיות רשתות 4.7

  תמיכה בשידור ברשתות חברתיות של תכני שידורים חיים וVOD 
 תמיכה ברישום משתמשים אל מול המערכת דרך הרשתות החברתיות 
 או תחומי עניין(\בהגבלת קהלי יעד בצפייה בתכנים )קהלי יעד על פי מיקום ו תמיכה 
  יצירת( תמיכה בדיוור לרשתות חברתיותPOST  לקהלי יעד ספציפיים )וכדומה 

https://account.formula1.com/#/en/subscription-terms
http://www.football.org.il/


 

 

 רישום וכדומה על כל פעילות המתבצעת \צפייה\תמיכה באיסוף סטטיסטיקות שימוש
 ברשתות החברתיות אל מול הפלטפורמה .

 

 המשיב ותפרטים אוד 5

 כללי מידע 5.1

  המשיב יפרט במענה לסעיף זה את שם המשיב, כתובתו, ח"פ, ושמות בעלי זכות
 החתימה בשמו.

 ספק ראשי וקבלני משנה 
  המשיב יפרט האם ביכולתו לממש את הפרויקט בכוחות עצמו בלבד. במידה ולהערכת

מתכנן המשיב הוא יצטרך להפעיל קבלני משנה, יפרט את התחומים שבהם הוא 
 להיעזר בקבלני משנה.

 המשיב ניסיון 5.2

  המשיב יפרט בסעיף זה את ניסיונו בביצוע פרויקטים דומים עבור לקוחותיו. המשיב
 מתבקש לכלול בתיאור הפרויקטים, את הפרטים הבאים:

o  זיהוי הארגון העושה שימוש במוצר ופרטי איש קשר מהארגון, שניתן לפנות
 אליו לקבלת פרטים.

o  הפרויקט בחודשי אדם, ממועד ההתחלה ועד להפעלת המערכת היקף
 בסביבת הייצור.

o .]היקף המעורבות של המשיב בפרויקט ]הגדרת האחריות והיקף בחודשי אדם 

 

, התאחדותמומלץ להדגיש מידע אודות מימוש של פרויקטים בארגונים בעלי מאפיינים דומים ל
 ההפעלה והיקף הפונקציונאליות הנדרשת.מבחינת פריסת הארגון, כמות המשתמשים, צורת 

 כוח אדם  5.3

המשיב יעריך בסעיף זה את כמות כח האדם שיידרש להפעיל מצידו על מנת לבצע את הפרויקט 
מנהל פרויקט, מנתח מערכות,  –]בחודשי אדם, ובהתאם למקצועות הנדרשים  ההתאחדותעבור 

 תוכניתן, בודק תוכנה וכדומה[.

 תוכנית העבודהשלבי הפרויקט ו  5.4

המשיב מתבקש להציג במענה לסעיף זה הערכה לגבי משך הפרויקט בחודשים קלנדריים, ממועד 
ההודעה על זכיה ועד למסירת המערכת למבחני קבלה, בחלוקה לשלבים , ובהתבסס על הבנתו לגבי 

 והיקף ההשקעה שיש להשקיע כדי לממש מענה להן במערכת. ההתאחדותדרישות 

 

 

 



 

 

 

 שירות שוטף  5.5

 מתן השירותים למוצראיכות ובמענה לסעיף זה את שיטת ההיערכות שלו לאבטחת  יפרט  המשיב
 

 שוטפת עלות  5.6

 ההתאחדותלקראת פרסום פנייה לקבלת הצעות זקוקה  ההתאחדותכחלק ממערך השיקולים של 
מענה זה מתבקש להערכה של העלויות הכרוכות במימוש רכיבים שונים הקשורים למערכת. המשיב ל

. אין באמור במענה כדי לחייב את המשיב ו/או לכבול  לרכיבים שלהלןבנספח א' ליתן הערכת עלות 
אמת מידה אשר תאפשר לה לשקול שיקולים רלוונטים  להתאחדותאותו לעלות המתוארת אלא לספק 

 לקראת החלטה לצאת להליך.

 הקמה 6

משיב המתכוון להתבסס על מוצר תוכנה הנמצא בשימוש מסחרי ושניתן להתאימו לצרכי  .א
כך שיתן מענה לדרישותיה, יפרט בסעיף זה את הערכתו לעלות ההשקעה שנדרש  ההתאחדות

 בהתבסס על המוצר. ההתאחדותלהשקיע על מנת לענות לדרישות 

ציע לפתח את המערכת עבור במידה והמענה של המשיב לא מבוסס על מוצר תוכנה, והוא מ .ב
, יפרט המשיב בסעיף זה את העלות המוערכת על ידו Tailor madeבמתכונת של  ההתאחדות

 הנדרשת בתמורה לפיתוח המערכת.

לעיל, המשיב מתבקש לכלול בהערכת עלויות ההקמה, את העלויות הקשורות ' ב+ ' אבסעיפים  .ג
איפיון המערכת, התאמתה לצרכי ההתאחדות, התאמת העיצוב של המערכת,  בניהול הפרויקט

הקמת האפליקציות, הגדרת האפליקציות, העברת התכנים, הטמעת המערכת, בדיקות מסירה , 
 בדיקות קבלה והדרכת המשתמשים.

לעיל, את עלות התחזוקה ' באו ' אעל המשיב לכלול במחיר ההקמה המוערך על ידו בסעיפים  .ד
 ת לתיקון תקלות[ בשנה הראשונה של השימוש.]אחריו

עלויות הרכישה של המערכת לא יכללו רכש של חומרה או רשיונות מוצרי תשתית ]מערכת הפעלה,  .ה
 מסד נתונים וכיוצא בזה[.

 ה שלאחר שנת האחריות(י)משנה שני תחזוקה 5

ת של רשיונות מודל התחזוקה המוצע על ידי המשיב לא יכלול תחזוקה של חומרה או תחזוקה שנתי .1
 מוצרי תשתית ]מערכת הפעלה, מסד נתונים וכיוצא בזה[.

 
משיב המתכוון להתבסס על מוצר תוכנה הנמצא בשימוש מסחרי ושניתן להתאימו לצרכי  .2

 : כך שיתן מענה לדרישותיה ההתאחדות

יפרט בסעיף זה את מודל התחזוקה השנתית של המוצר שהמערכת מבוססת עליו, ואת  .2.1
העלות המוערכת על ידו לשנת תחזוקה אחת בהתאם להיקף הרישוי הנדרש לצרכי 

 לפי הערכתו ההתאחדות



 

 

התחזוקה לשנה אחת של הפיתוחים הנוספים שיבוצעו  מודליפרט בסעיף זה את הערכתו ל .2.2
 בהתבסס על המוצר ההתאחדותעל ידו על מנת לענות לדרישות 

יפרט בסעיף זה את התייחסותו למודול התחזוקה באם ההתאחדות מעוניינת לבצע שינויים  .2.3
 ושיפורים במערכת על ידי גוף אחר או בעצמה

וכנה, והוא מציע לפתח את המערכת עבור במידה והמענה של המשיב לא מבוסס על מוצר ת .3
, יפרט המשיב בסעיף זה את מודל התחזוקה השנתית Tailor madeבמתכונת של  ההתאחדות

את תנאי התחזוקה )לרבות באם ההתאחדות מעוניינת לבצע  של המערכת שתפותח על ידו,
ידו לתחזוקה  ואת העלות המוערכת על שינויים ושיפורים במערכת על ידי גוף אחר או בעצמה(

 שלה לשנה אחת.

 

 ' :א נספח

  –כמויות שנתי  כתב

 כתב כמויות זה אינו מחייב ומייצג את הערכת העלות השנתית המשוערת של פעילויות ההתאחדות.

 

מחיר  כמות הערות תיאור שם השירות
 ליחידה

 סה"כ

שידור חי של מסיבות 
 עיתונאים

 

שידור של מסיבת 
עיתונאים עד שעה 

 של שידור

   10 מצלמה אחת

שידור של אימון  שידור חי של אימון
נבחרת, עד שעה וחצי 

 של שידור

   10 מצלמה אחת

שידור חי של משחק 
 כדורגל

 

שידור ישיר של 
משחק, עד שעתיים 

 וחצי של שידור

יש צורך 
בגרפיקה נלווית. 

 1-3בין מצלמה 

100   

שידור חי של כל אירוע 
 אחר

 

הגרלה, אירוע ציבורי 
ההתאחדות של 

 לכדורגל ועוד

   30 מצלמה אחת

או \שידור של כתבות ו
או כל \משחקים ו

 .VODאירוע אחר כ 

אפשרות לשידור של 
 VODתכני 

 המאוחסנים במערכת

 יתייחס המחיר
 של מידע לכמות

1GB אחסון 
 לחודש

1   

או \שידור של כתבות ו
או כל \משחקים ו

 .VODאירוע אחר כ 

אפשרות לשידור של 
 VODתכני 

 המאוחסנים במערכת

 יתייחס המחיר
 פס רוחב לכמות

 לחודש 1GB של

1   

 


