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 תשובה שאלה סעיף/פרק עמוד/חלק מס"ד

נספח ד' לא קיים  53 6עמוד  1

במסמכי המכרז 

שפורסמו, נבקש 

 .את המסמך לקבל

 הנספח הופץ למשתתפים. 

 92 10עמוד  2
להבנתנו  –חומרה 

החומרה באחריות 
ההתאחדות ובניהול 

ההתאחדות כך 
שהספק הזוכה אינו 

יכול להיות אחראי על 
 כך.

נבקש להגדיר 

שהאחריות היא רק 

עבור הפיתוח שביצע 

 הספק הזוכה

באחריות הזוכה לדאוג 

להקמת שרת אפליקציה 

נתונים על פי ושרתי בסיס 

הצורך בפלטפורמה 

וירטואלית בחוות שרתים 

 שאיתם עובד הזוכה.

האם מנהל הפרויקט  95.1,95.2 10עמוד  3

ומנתח המערכות 

יכולים להיות אותו 

 איש מקצוע?

 .כן

 98,99,100,101,102 11עמוד  4
 –מבנה הנתונים 

בכנס הספקים הובהר 
שצוות מבנה הנתונים 

של ההתאחדות 
  APIיחשוף 

 JSONבאמצעות 
 לאפליקציה.

האם ההנחה  .1
 הזאת נכונה?

כתיבת מידע או  .2
העתקה ממבנה 
נתונים תפעולי 

אינה נכונה ולא 
מאובטחת בכלל 

ולכן אינה 
ממולצת 

)בתצורה כזאת 
הפרויקט לא 

יעבור בדיקות 
אבטחת מידע(. 

נבקש לשנות את 
הגדרה זו כך 

שהמידע יחשף 
ממבנה נתונים 

אחת האפשרויות היא  .1
חשיפת גייסון 

 APIבאמצעות 
 לאפליקציה.

ניתן הבקשה נדחית.  .2
לספק פתרון חלופי 
מדוייק יותר אשר 

 יבחן בהתאם.
יחד עם מסמך הבהרה  .3

 זה יופצו שתי
 ות.דוגמא

ההתאחדות  יצוין כי
יכולה להעביר את 
הדאטה מוכן לתצוגה 

 בפורמטים הבאים: 

XML,JSON,DATASET 

כמו כן ניתן לתאם סוג של 

רפלקציית נתונים משרת 

בסיס הנתונים התפעולי 

של ההתאחדות לשרת 

בסיס נתונים של 

 האפליקציה.
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של ההתאחדות 
עות רק באמצ

API. 
נבקש לראות  .3

 JSONדוגמא ל
כדי לוודא שהם 
בתצורה הנכונה 

והמאובטחת 
 ביותר.

האם מנהל הפרויקט  95.1,95.2 10עמוד  5

ומנתח המערכות 

 יכולים להיות אותו

 איש מקצוע?

 .כן

 98,99,100,101,102 11עמוד  6
 –מבנה הנתונים 

בכנס הספקים הובהר 
שצוות מבנה הנתונים 

של ההתאחדות 
  APIיחשוף 

 JSONבאמצעות 
 לאפליקציה.

האם ההנחה  .1
 הזאת נכונה?

כתיבת מידע או  .2
העתקה ממבנה 
נתונים תפעולי 

אינה נכונה ולא 
מאובטחת בכלל 

ולכן אינה 
ממולצת 

)בתצורה כזאת 
הפרויקט לא 

יעבור בדיקות 
אבטחת מידע(. 

נבקש לשנות את 
הגדרה זו כך 

שהמידע יחשף 
ממבנה נתונים 

של ההתאחדות 
רק באמצעות 

API. 
נבקש לראות דוגמא 

כדי לוודא  JSONל

שהם בתצורה הנכונה 

 והמאובטחת ביותר.

אחת האפשרויות היא  .1
חשיפת גייסון 

 APIבאמצעות 
 לאפליקציה.

ההגדרה לא תשונה  .2
למרות האמור ניתן 
לספק פתרון חלופי 
מדוייק יותר אשר 

 יבחן בהתאם.
 מצורף דוגמא .3

לציין , ההתאחדות יכולה 
להעביר את הדאטה מוכן 
לתצוגה בפורמטים הבאים 

 : 

XML,JSON,DATASET 

כמו כן ניתן לתאם סוג של 

רפלקציית נתונים משרת 

בסיס הנתונים התפעולי 

של ההתאחדות לשרת 

בסיס נתונים של 

 האפליקציה.

פרויקט זה לא כולל  92 10 7

חומרה, מבקשים 

 להוריד סעיף זה

 2ראה תשובה לשאלה 

 לעיל.

בפגישת ספקים הובן  101 11 8
כי כלל השאילתות 

(JSONS לפרויקט )
זה כבר קיימים 

קיימת  הבקשה נדחית.
אפשרות של התאמה של 
שאילתות קיימות 

כמו כן במידה  .לאפליקציה



3 

 

ונמצאים בשימוש 
באתר. האם ניתן 
 למחוק סעיף זה?

 
במידה והתשובה היא 

מהי הערכה  -שלילית 

לכמות השאילתות 

שיש להשלימן לביצוע 

 פרויקט זה?

תיבחר הדרך של ו
ה של בסיס ריפלקצי

הנתונים התפעולי של 
ההתאחדות אזי לבחון את 

 היקף העבודה.
 ראה תשובה לעיל.

בסעיף יעדים ומטרות  1נספח א׳, פרק  13 9

רשום ״להקים אתר 

יש לתקן  -אינטרנט״ 

ל״להקים יישומון 

 מובייל״

הבקשה מתקבלת. נוסחו 

המתוקן של הסעיף יהיה 

 כדלקמן:

ההתאחדות לכדורגל "

יישומון מעוניינת להקים 

ענה על יאשר מובייל 

 "  :המטרות הבאות

״התאמת  .1 1נספח א׳, פרק  14 10
האפליקציה 

לכלל המכשירים 
הסלולריים 

(Android, OS, 
Microsoft) 

חברת 
מיקרוסופט לא 

מייצרת כיום 
מערכת הפעלה 

למכשירים 
סלולריים, האם 

שם החברה נוסף 
 בטעות?

יש לתקן  בנוסף, .2
טעות סופר 

" iOS״ <- "OS״
עבור מערכת 

הפעלה של 
 מכשירי אייפון

 

התאמת האפליקציה 

לכלל המכשירים 

הנמצאים בשוק 

)הכוללים מאות רבות 

, כולל מכשיריםשל 

יצרנים סיניים לא 

מוכרים( דורשת 

משאבים רבים, לכן 

נהוג לצמצם את 

 90%-ההתאמה ל

מהמכשירים 

 2-המובילים בשוק ול

ת אחרונות של גרסאו

הבקשה מתקבלת. נוסחו 
המתוקן של הסעיף יהיה 
כדלקמן: "התאמת 
האפליקציה לכלל 
המכשירים הסלולריים 

(Android, iOs.") 

 כי ,כמו כן, מובהר

הכוונה לכלל מכשירי 

 .אנדרואיד
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 iOSמערכות הפעלה 

 Android-ו

אחדות הת״ה 9פרק  33 11
הכדורגל לא תאשר 
העסקת קבלני משנה 

 בפרויקט״
מספר מצומצם 
מבעלי התפקידים 
בחברה, אשר עובדים 

 3-5בחברה במשך 
שנים, מועסקים 

-בחברה כ
״פרילנסרים״ מטעמי 

 חשבונאות בלבד. 
 

האם עובדים אלה 

יכולים להיות 

 מועסקים בפרויקט?

 הבקשה מתקבלת.

מובן לנו, כי בלתי  9פרק  34 12
ניתן להזיז את תאריך 
עלייה לאוויר. נכון 
לציין כי זמני העבודה 
בפרויקט הם 

 מצומצמים ביותר. 
האם התאחדות 
הכדורגל יכולה 
להתחייב לתאריך 
תחילת העבודה 
)לאחר תהליך תיחור 
והתמחרות עם 
הספקים(? מהו 

 התאריך?

הבקשה מתקבלת. 

מתחייבת כי ההתאחדות 

העבודה  תאריך תחילת

 .חודש יונייחול ב

למעט במקרים ״ 17.1 57 13
שבהם האיחור 
האמור נגרם כתוצאה 
ישירה ממעשה או 
מחדל של 

 ההתאחדות(״
 

מבקשים להוסיף ״או 
מי מטעם ההתאחדות 

 או צד ג׳ כלשהו״

 
בנוסף, אנו מבקשים 
להקטין את גובה 

 2,000$-הקנס ל

 .הבקשה נדחית

מבקשים להגביל את  18.4 58 14
השיפוי לנזקים 
ישירים בלבד ועד 
לגובה התמורה אשר 

 12-קיבל הספק ב
 החודשים האחרונים 

 .הבקשה נדחית

מתי נקבל פרוטוקול   59 15
 מפגש משתתפים

מובהר, כי פרוטוקול מפגש 

פץ יוהמשתתפים 

למשתתפים עד ליום 

2/5/22. 
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האם ה תשלום ל  99 60 16
MODERN 

SYSTIMל מתבצע ע
 ידכם

 .כן

האם ניתן להגיש לכם   61 17
המלצה משלנו 
לארכיטקטורה של 
המערכת במעמד 

 הגשת המכרז

 הבקשה מתקבלת.

האם ניתן לקיים חלק   62;  18
מפגישות הקונספט 

 בזום/און ליין 

 .כן

  –וידאו   63 19
להבנתו בזכויות 
השידור וסטרימיג של 
הסרטונים אתם 

 מטפלים 

סרטון איך נדע איזה 
שייך לאיזה 
שחקן/קבוצה/משחק? 
האם פרטי הסרטון 
בשירות הסטרימיג 
שלכם יופיע במסד 
הנתונים של 

 ההתאחדות ?

הנתונים יתויגו בדאטה 

 .בייס

האם נדרשים גם   64 20
פושים ידניים ולא רק 
אוטומטיים? אם כן 
איך יבוצעו פושים 

 אלו?
 

מובהר כי נדרשים רק 

 .אוטומטיים פושים

הרי  -תמיכה בשפות  65 21
הכל מגיע מהאתר כך 
שהתמיכה בשפות 
מוגבלת לתמיכה 
בשפות שיש באתר 

 ובדאטה בייס נכון .

 נכון, אנגלית ועברית.

 –מערכת ניהול תוכן  31 66 22
 הכוונה בשלב ב' נכון ?

 לא , בשלב א'.

 -זמני תגובה .1  67 23
האם הכוונה 

לגולשים 
 מישראל בלבד ?

הזמנים  .2
הנדרשים הם 

בהנחה 
שלמשתמש יש 

תנאי גלישה 
התומכים 

בדרישות שלכם, 
נכון . מה הם 
תנאי הגלישה 

 בעינכם ?
 -טעינת קליפים .3

לא תלויה בנו , 
שירות חיצוני 

 נכון ?
האם מובן  .4

שדרישות כאלו 
מייצרות הגבלות 

ולכן יש  UXל 

חלק מובהר כי  .1
בעיקר )מהתכנים 

יועלו  (סרטונים
, אך לא כלל בארץ

 . התכנים
מובהר כי מדובר  .2

תנאי גלישה של ב
4G ומעלה. 

מערכת מובהר, כי  .3

של ניהול התוכן 

הזוכה המציע 

תטען את 

 הקליפים.

ילקח ההערה ת .4

 בחשבון.
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להתחשב בהן 
גם  UXבשלב ה 

 בצד הלקוח

 

תוכלו לספק בבקשה   68 24
את דרישת חוק הגנת 
הפרטיות ואבטחת 
המידע הרלוונטיות 
עבורכם מתוך מכלול 

 הדרישות 

הבקשה מתקבלת. 

במהלך  ויועברהמסמכים 

 .האיפיון

 

 

 :כי מובהר

 .ההזמנה במסמכי להם שניתנה המשמעות תהא זה במסמך המונחים לכל, אחרת צוין אם אלא .1
 נפרד בלתי כחלק וייחשבו המציעים את יחייבו, זה מסמך במסגרת והתיקונים ההבהרות .2

 .מההזמנה
ידו -על חתום כשהוא, המצורפים המסמכים כל עם יחד זה מסמך להזמנה להצעתו יצרף המציע .3

 .עמוד בכל
 


