
 

                                                                     

 

 2018אוגוסט  14

 ' אלול תשע"חג

 אל: כל המציעים 

 

 שלום רב, 

להקמה ומתן שירותי תמיכה למערך קידוד, הפצה, שיתוף וניהול תוכן  16/2018מכרז הנדון: 

 CDNלשידורי רדיו וטלוויזיה באינטרנט המבוסס על מערכת 

 1תשובות לשאלות הבהרה לקט מספר 

 אגיד"(, מתכבד בזאת להשיב לשאלות הבהרה שהתקבלו בנוגע למכרז שבנדון:תאגיד השידור הישראלי )להלן: "הת

מס' 

 שאלה

חלק 

 במכרז

סעיף 

 במכרז
 שאלה

 
 תשובה

 7סעיף  מסמך א' 1

תנאי 

 הסף

לצורך עמידה בתנאי הסף של 
( והנאמר בסוף 7המכרז )סעיף 

כי על המציע לעמוד  7סעיף 
בעצמו בכל תנאי הסף, האם ניתן 

המציע וספקי  להגיש הצעה לפיה
המשנה שלו לצורך הפרויקט 
ביחד עומדים בתנאי הסף 

הסף מסעיפי )דהיינו שכל אחד 
מתמלאים על ידי המציע ו/או 
אחד מספקי המשנה שלו(? 
ובלבד שהמציע הוא זה הלוקח 

 אחריות כוללת להצעה.

ראה נוסח עדכני לסעיפי 
  הרלוונטיים במסמכי המכרז.

ההצעה  2

בכללותה 

וטופס 

4,5,6 

לצורך חתימה על ההצעה בכלל  
 6 -, ו5, 4ועל טפסי ההצהרה 

בפרט, האם ניתן שיחתום 
סמנכ"ל, חבר בהנהלת החברה, 
ובתנאי שהינו מוסמך לחתום 
ולהתחייב בשם המציע בהצעה 

  ובהצהרות האמורות. 

החתימה על מסמכי המכרז הינה 
של מורשי החתימה אצל המציע. 
יובהר כי לא ניתן לחתום בשם 

 רם אחר שאינו המציע. גו

ההצעה  3

 בכללותה

במידה וניתן להגיש הצעה שבה  
התנאים מתמלאים על ידי 
המציע ו/או ספקי המשנה שלו, 
האם ניתן שהמנהל המציע )או 
הסמנכ"ל האמור( יחתום בשם 
המציע וספקי המשנה על 
ההצהרות האמורות 

במידה ולא, האם ניתן  לעיל.
שמנהלי ספקי המשנה יחתמו על 
ההצהרה או החלק הרלוונטי 

 . לאותו ספק

ראה נוסח עדכני לסעיפי 
 הרלוונטיים במסמכי המכרז.
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מסמך  1

 א'

 7עמוד 

 5סעיף 

לוחות 

הזמנים 

 למכרז

על מנת לספק 
תשובות ראויות, 
מלאות ואיכותיות 
כנדרש, נבקש 
להאריך את המועד 
 האחרון להגשת

המכרז עד לתאריך ה 
 .2018לספטמבר  10
 

 .פרטים על המועדים החדשים פורסמו באתר כאן

מסמך  2
 א'

 3עמוד 
 1.14סעיף 

מועד תחילת 
לאור  –השידורים 

מורכבות השירותים 
הנדרשים במכרז זה, 
אנו מבקשים לדחות 
את מועד תחילת 
השירותים ולמדרג 
את יישום כלל 
השירותים לאורך 
 תקופה, על מנת

לאפשר זמן לתכנון, 
הטמעה בדיקות 
והפעלה של שירות 

 חשוב זה.
 

 הנושא יידון עם הספק הזוכה.

מסמך  3
 א'

 5עמוד 
סעיף 
2.1.1 – 

קידוד 
והפצה של 

שידורים 
לינאריים 

ומוקלטים 
VOD 

בעיון באתר התאגיד, 
נראה כי התאגיד 

 -משתמש ב
YouTube  לשם

 VODכני והפצת ת
 לצופים. 

האם מכרז זה 
ף את השימוש מחלי

וכל  YouTube -ב
 VOD -קובצי ה

יתארחו ויופצו דרך 
 CDN -מערך ה

שתוצע תחת מכרז 
 זה?

 

בשלב הראשון אך ייתכן כי במהלך   לא
 Youtube-, חלק מן התכנים אשר בההתקשרות

 .CDN-אכן יועברו ל

מסמך  4
 א'

 5עמוד 
סעיף 
2.1.1 –  

קידוד 
והפצה של 

שידורים 

בעיון באתר התאגיד, 
ובאפליקציות נראה 
כי התאגיד משתמש 
באתר מותאם שנבנה 

 Cyberserveעל ידי 
ובאפליקציות 

הנוכחית, מסופקת על ידי ספק  OVP-מערכת ה
מסופקות על ידי  CMS-. מערכות הCDN-ה

Cyberserve ו-Applicaster מערכת .OVP 
 הקיימת, תוחלף על ידי הספק הזוכה.

 
 



 

                                                                     

לינאריים 
ומוקלטים 

VOD 

שפותחו על ידי 
 אפליקאסטר. 

האם בניהול תוכן 
הווידאו של האתר 

והאפליקציות, 
התאגיד משתמש 

 OVPבמערכת 
 קיימת? 

האם יש שימוש 
 CMSבמערכת 

 קיימת?
האם מערכות אלו 

להתקיים גם ימשיכו 
לאחר מכרז זה או 
שהספק הזוכה 
במכרז זה נדרש 

 OVPלהציע מערכת 
 CMSומערכת 

ולהחליף את 
 הקיימות ?

אנא פרטו את 
האפיונים הטכנייים 
של מערכת ה 

Cyberserve  והאם
הוא משתמש וימשיך 
לשמש כמערכת 

OVP ?עבור התאגיד 
נדרש פירוט בנושא 
על מנת להכריע האם 
התאגיד דורש 

בלבד  CMS מערכת
או שגם מערכת 

OVP  נדרשת במכרז
 זה.

 
 

להיות מסופקות על ידי ימשיכו  CMS-מערכות ה
Cyberserve ו-Applicaster.  כאמור, נדרשת

 חדשה. OVPמערכת 

מסמך  5
 א'

 5עמוד 
סעיף 
2.1.1 –  

קידוד 
והפצה של 

שידורים 
לינאריים 

ומוקלטים 
VOD 

בעיון באתר התאגיד, 
ובאפליקציות נראה 
כי התאגיד משתמש 
באתר מותאם שנבנה 

 Cyberserveעל ידי 
ובאפליקציות 

שפותחו על ידי 
 אפליקאסטר.

נדרש פירוט כיצד 
כת ניהול עובדת מער

האתר והאפליקציות 
של התאגיד מול 

או ה  CMSמערכת ה 
OVP –  האם מערכת

ניהול האתר מבקשת 
מה  APIנתונים ב 

עבור  APIמתקשרות באמצעות  CMS-מערכות ה
 האתר והאפליקציה. נדרשת אינטגרציה.



 

                                                                     

CMS  אוOVP  או ?
או  CMSשמערכת ה 

OVP  יוצרת
ASSET  במערכת

ניהול האתר דרך 
API ? 

האם קיימת 
אינטגרציה בין 

 המערכות ?
האם למערכת ניהול 

 APIהאתר יש 
גרציה שנדרשת אינט

של הספק הזוכה 
 -מולו ? באם נדרשת 

 APIנבקש לספק 
קיים זה כדי להבין 
את רמת 

האינטגרציה 
 הנדרשת להתבצע.

 
מסמך  6

 א'
 5עמוד 
סעיף 
2.1.2 

נבקש לקבל רשימה 
סופית של 
פלטפורמות נדרשות 

כמו כן את לתמיכה ו
מפרט דרך קבלת 
הקבצים והשידור 
הלינארי שכל 
פלטפורמה תומכת 

 בהם.

אכן יש להתייחס לפלטפורמות המפורטות הסעיף 
 הנ"ל.

מסמך  7
 א'

 5עמוד 
סעיף 
2.1.4 

וסעיף 
2.1.5 

"ארכוב של כלל 
השידורים במערך 
הספק" לעומת 
"אחסון שידורים 
מוקלטים בחצר 

נדרשות  –הספק" 
הבהרות בנוגע 
למהות הארכוב 

 והאחסון.
האם מדובר על גיבוי 

 של ארכיון התאגיד?
האם מדובר בארכוב 
קבצי מקור השידור 

 ?של התאגיד
מה יהיה מקור 
הקבצים שיש 

 לארכב?
האם בשני הסעיפים 
המקור לשימושנו 
יהיה השידור 

 שאנחנו נדחוס?

אין המדובר באחסון לשם ארכיון או גיבוי, אלא 
לשם השידור עצמו ובהתאם לתוקף שניתן לכל 

 קובץ. 



 

                                                                     

מה רמת הגישה שיש 
לספק לארכיון? מתי 
יגש התאגיד 

 לארכיון?
הזמן מה אורך 

הנדרש לארכוב 
 התוכן?

מסמך  8
 א'

 5עמוד 
סעיף 
2.1.5 

האם הדרישה היא 
 onlineלאחסון 

על  CDNברמת ה 
יה ימנת לאפשר צפ

 בתוכן ?

 .כן

מסמך  9
 א'

 5עמוד 
סעיף 
2.1.7 

 האם –"הקלטה" 
מדובר על תכנים 
שיוקלטו מהשידור 
הלינארי או על קבצי 

VOD  שיסופקו על
 ידי התאגיד?

האם מצופה לבצע 
 -הקלטה ברמת ה

Transport Stream 
מהקידוד הלינארי 

 של ערוצי התאגיד?
האם הטיפול בתוכן 
יבוצע לאחר סיום 

 הקלטה של התוכן?

 גם וגם.
כאשר מדובר על הקלטה משידור הלינארי, 

של  Publish-ישירות מה ,כן היא התשובה
 .יםהליניאריהדוחסים 

 
 .כן

מסמך  10
 א'

 5עמוד 
סעיף 
2.1.9 

האם המדובר על 
קבלת מידע ממערכת 

 עריכה של התאגיד?
האם תוכלו לעדכן 
מה היא מערכת 
העריכה שנדרש 

 ?NLEלקבל ממנה 

 .לא
 
 

שבעזרתה ניתן  CUT 2 CUTמערכת העריכה היא 
. מערכת CDN-ונשמרו בלערוך קבצים שהוקלטו 

 CMSהעריכה היא חלק מהכלים של ניהול התוכן 
שניתן להשתמש  XMLהוא קובץ  NLE -בענן. ה

בו לצורך עריכה וירטואלית ולא פיזית כשרוצים 
 לבצע חיתוך לוגי ולא פיזי על קובץ.

מסמך  11
 א'

 5עמוד 
סעיף 

2.1.11 

האם תוכלו לספק 
רשימת מערכות 
בארגון התאגיד שיש 

 אליהם? קתממשלה

, CMS, מערכות (Traffic)מערכת לוח שידורם 
MAM 2.24. וכפי שמפורט בסעיף 

מסמך  12
 א'

 5עמוד 
סעיף 

2.1.12 

נדרשת הבהרה 
והרחבה בנוגע 

 למהות סעיף זה.
"שינוי  -מה הכוונה ב

השידורים 
 הלינאריים"?

האם המדובר בשינוי 
UI ?באתר התאגיד 

האם יש לסעיף זה 
סמך פירוט טכני במ

 המכרז?

ממשק באמצעותו ניתן לבצע שינויים בלוח 
השידורים המקורי, כך שיתקבל לוח מותאם 

 לתשתיות הדיגיטליות.



 

                                                                     

מסמך  13
 א'

 5עמוד 
סעיף 

2.1.13 

נדרשת הבהרה 
והרחבה בנוגע 

 למהות סעיף זה.
האם יש לסעיף זה 
פירוט טכני במסמך 

 המכרז ?

מתוך  EPG-יידרש לקבל את ה CDN-ספק ה
 קיים. APIבאמצעות  Traffic-ות המערכ

מסמך  14
 א'

 5עמוד 
סעיף 

2.1.14 

האם תוכלו לפרט 
את דרישות 

האפליקציות 
זיות חכמות ילטלוו

 ימות ברשותכם?יהק

HTML5, Android ו- iOS, Android TV, 
Smart TV, WebOS, Tizen ו- TvOS. 

מסמך  15
 א'

 10מוד ע
סעיף 
8.1.8 

נבקש לבטל הדרישה 
לצרף העתק 
מהסכמי רוחב פס 
עם ספקי התשתית 

 בארץ ובעולם
מדובר בספק  –

CDN  ,גלובאלי
ומדובר בסוד 
מסחרי. כמו כן 
לתאגיד ישנה דרישה 
ברורה לעמוד בכמות 

יה במקביל ועל יצפ
הספק הזוכה לעמוד 
בדרישה זו, ולא 
לפרט את כלל רוחבי 
הפס של תשתיות 

 ההפצה שלו.

 בהצהרת המציע.התאגיד יסתפק 

טופס  16
13 

 40עמוד 
 1טבלה 
 5מס"ד 

 Danteמודולי 
 DHDלמערכת 

Audio –  האם תוכלו
לספק קישור מדויק 
למוצר הנדרש, מה 
הן הכניסות ומה 

 היציאות?

 IPזהו פורמט בהעברת אודיו על גבי תשתיות 
אודיו לא  ןבהשהיה נמוכה. כניסות ויציאות ה

או דיגיטליות  STEREOות, אנלוגיות דחוס
AES. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dante_(networking) 

עמוד  17
44 

הנחיה 
מוקפת 
 במלבן

"יש למלא מחירים 
בכתב ברור וקריא" 

האם הדרישה היא  –
למלא אך ורק בכתב 

 יד ?

כאמור, יש למלא מחירים בכתב ברור וקריא. אין 
פוס, ובלבד שיעשה חשיבות האם בכתב יד או בד

 על גבי הטפסים שפורסמו במסמכי המכרז. 

מסמך  18
 ג'

 70עמוד 
סעיף 
2.1.2 

תמיכה בפורמט 
 -  RTMPהגשה 

נחשב  פורמט זה
Legacy  האם תוכלו

לפרט את מהות 
הצורך בתמיכה זו 
בשידור ללקוחות 

 הקצה )הגשה( ?

מדובר על יכולת הגשה בהשהיות נמוכות 
ים יעודיים של התאגיד, ביישומים מיוחדים וצרכ

 בקרה וכו'.
 

 

 



 

                                                                     

מס' 

 שאלה
חלק 

 במכרז

סעיף 

 במכרז
 שאלה

 

 תשובה

מסמך  19
 ג'

 70עמוד 
סעיף 
2.1.7 

נבקש פירוט בנוגע לסעיף זה ולמהותו 
הטכנית, האם הכוונה היא לאפשר יצירת 

שיכילו פרופילים שונים,  manifestמספר 
לשם שימוש במכשירים או דפדפנים 

 שונים?

 שימוש במכשירי קצה שונים.
יכולת הפקה של מניפסטים 

עודיים יעודיים עם פרופילים ייי
לפי מכשירי הקצה. 

SEGMENTATION. 
מסמך  20

 ג'
 70עמוד 
סעיף 
2.2.3 

עבור שידור  MP3האם נדרש קידוד ל 
 לינארי? מה השימוש?

מי הם "ספקי רדיו אינטרנט"? כיצד הם 
 מקבלים את השידור?

 

לא נדרש, אבל צריך שתהיה 
 יכולת.

 
ם כל מקורות שידורי הרדיו מגיעי

ישירות מאולפני התאגיד, 
מקודדים ומופצים לכל אתרי 
האינטרנט ובכלל זה אתרי תחנות 

 רדיו. 
מסמך  21

 ג'
 70עמוד 
סעיף 
2.3.2 

במקביל או  H264וגם  HEVCהאם נדרש 
רק אחד מהם לבחירת התאגיד ? האם 
התאגיד יכול להגדיר כרגע את בחירתו, 

יש צריכת משאבים  HEVCהיות לקידוד 
ותהיה לכך  H264ותר מאשר ל גדולה י

 השפעה על עלות מערך הקידוד.

 UHDמכוון לשידורי  HEVC -ה
 .HD -ו SD -ל H264 -וה

מסמך  22
 ג'

 71עמוד 
סעיף 
2.3.5 

נבקש מהתאגיד להגדיר את רשימת 
הפרופילים הנדרשים על ידו לכל ערוץ או 

פליקציה על מנת לאפשר לכל נגן או א
תמיכה טכנית בפרופילים הנדרשים תוך 

שמירה על המחיר ועל יכולת הדוחס 
 לבצע את הפרופילים.

. כל 2.3הכל כפי שמפורט בסעיף 
שאר הפרטים יסופקו בתהליך 

 היישום.

מסמך  23
 ג'

 71עמוד 
סעיף 
2.3.7 

הסעיף כללי מדי, האם התאגיד יכול 
ים, ינארלהגדיר את כמות הערוצים הלי

 -( וכמות חומרי הSD, HD, UHDסוגם )
VOD  שעות שידור( שהספק נדרש להיות(

 (?on the flyמוכן להפעלתם באופן מידי )

 HD ,16ערוצי טלוויזיה באיכות  3
 תחנות רדיו. 

 ממוצע: יומיותמספר הקלטות 
 30-שעות רדיו מוקלטות וכ 200-כ

 שעות טלוויזיה מוקלטות.

מסמך  24
 ג'

 71עמוד 
סעיף 
2.3.8 

"שפות תרגום" נבקש לפרט את פורמט 
התרגום שהתאגיד עושה בו שימוש 

בערוצי השידור או בתכנים הלא 
 ם שלו.ילינארי

 .2.13.1.4כפי המפורט בסעיף 
באחריות הספק להמיר את 
 כתוביות המקור לפורמטים הנ"ל.

מסמך  25
 ג'

 72עמוד 
סעיף 
2.5.2 

 מה הוא פורמט השידור שהתאגיד יספק
עד למקודדים? גם לטובת שידורי 

הטלוויזיה וגם לטובת שידורי הרדיו 
 השונים.

נבקש שתתווסף פסקה המתארת כי 
התאגיד יספק שטח אחסון ראוי )מסד(, 
חיבור חשמל מגובה וממוזג למקודדים 

 ולציוד הנלווה, ללא חיוב נוסף לספק.

אות השידור מגיעה היישר 
מאולפני השידור בפורמט לא 

 דחוס.
  HD SDI-לוויזיה ט

סטראו אנלוגי או דיגיטלי  -רדיו 
AES .לא דחוסים 
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מסמך  26
 ג'

 72עמוד 
סעיף 
2.5.3 

 –"מספר שידורים ממקורות שונים" 
נבקש הבהרה בנושא זה, מה הם 

המקורות השונים, האם כולם באותו 
 הפורמט שידור?

כניסה לכל ערוץ ממקור שמגיע 
מהאולפנים של התאגיד. יהיו 

קורות/מספר כניסות וכל מספר מ
ערוץ יקודד למספר פרופילים 
מסונכרנים נפרדים וייעודיים לכל 

 ערוץ.
מסמך  27

 ג'
 72עמוד 

סעיפים 
ו  2.5.10
2.5.11 

האם שני סעיפים אלו קשורים אחד 
 ?לשני

 Pullמדוע התאגיד מבקש תמיכה ב 
 ?CDNממערך הקידוד וההפצה לכיוון ה 

 וגם PUSH -הכוונה שיתמכו גם ב
כדי לאפשר יכולת לקבל  PULL-ב

אחרות  CDNסטרימים מרשתות 
 .PULL -ב

מסמך  28
 ג'

 72עמוד 
סעיף 

2.5.12 

נבקש להבהיר דרישה זו והאם היא 
נדרשת באופן מידי עבור השירות או 
 לידיעה בלבד שהיכולת אכן קיימת?

הכוונה כאן היא יכולת לעשות 
. CDNקידוד לינארי בענן ע"י ה 

צים לשלוח פרופיל מקרים בהם רו
באיכות מרבית למקודד בענן שעל 

 ידו יהיה ניתן לחלק לפרופילים.
מסמך  29

 ג'
 73עמוד 
סעיף 

2.5.14  

האם הדרישה בסעיף זה היא לאפשר 
גישה לתאגיד לנהל ולתפעל את מערכת 

הקידוד? גישה זו נוגדת את עקרון 
 והל המלווה את מכרז זה.השירות הנ

במקרה  התאגיד"י ע בקרה  יכולת
 .לתאגיד שייכים מקודדיםשבו ה

מסמך  30
 ג'

 73עמוד 
סעיף 
2.7.1 

האם הדרישה היא לבצע שינויים 
יות ודינאמיים בחסימת ההתחבר

geoblock  על פי בחירה? האם נדרשת ,
ספציפי לאזורים  VODחסימה של תוכן 

 לכל התוכן. ם או שהחסימה היאיספציפי

כן. החסימה היא סלקטיבית לפי 
 התוכן.

מסמך  31
 ג'

 73עמוד 
 2.9סעיף 

סעיף כללי מדי, נבקש הבהרות טכניות 
 לדרישה.

יכולת שילוב פרסומות בזמן ניגון 
בהמשך, ייתכן גם  .VOD-ה

שילוב פרסומות במהלך שידור 
 לינארי.

מסמך  32
 ג'

 74עמוד 
 2.11סעיף 

ש הנגן רק נבקש להבהיר האם שימו
או גם באפליקציות שונות  Webבאתר 

 למכשירים שונים?

אכן הנגן מיועד גם לאפליקציות 
 השונות של התאגיד.

מסמך  33
 ג'

 74עמוד 
סעיף 

2.11.9 

נבקש הבהרות טכניות לגבי מהות 
 השירות הנדרשת.

של נגן בתוך  Embedהאם הכוונה לביצוע 
 אתר התאגיד?

שה לצפייה מה הכוונה במילים "סימון וגי
 ישירה מתוך כתבה"?

קביעת נקודות בציר הזמן של 
 הניגון לצפייה.

 
 .לא
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מסמך  34
 ג'

 74עמוד 
סעיף 

2.11.12 

נדרש הסבר מעמיק יותר בנוגע לדרישה 
 זו.

לדוגמה, האם הדרישה היא ליישם את 
בצי והיכולת לבנות רשימת שידור מק

VOD דרך ממשק הנגן עצמו? 

להשמעת  Playlistיכולת בנייה 
 ו/או צפייה מותאמת משתמש.

מסמך  35
 ג'

 74עמוד 
סעיף 

2.11.13 

של  Embedהאם הכוונה לאפשר לבצע 
הנגן עצמו באתרים שונים וברשתות 

החברתיות, תוך הבנה שהצופים באתרים 
 דרך התאגיד? TB -אלו יצרכו את ה

 כן.

מסמך  36
 ג'

 74עמוד 
סעיף 

2.11.16 

תקשר אבקש להסביר כיצד סעיף זה מ
לנושא "ממשק צפייה מותאם לתאגיד 

 .)נגן("

דע לנגן את התכנים לפי יהנגן י
ועד לנקודה מסוימת  -חיתוכים )מ

בציר הזמן( לפי תוכן מסוים ע"י 
שהוכן מראש  NLEקבלת קובץ 

 מסוים. IDלקובץ 
מסמך  37

 ג'
 75עמוד 
סעיף 

2.12.1 

מעמוד  2.1.4סעיף זה קשור לסעיף האם 
" ארכוב של כלל השידורים במערך 5

 הספק"?

 -האם מצופה לבצע הקלטה ברמת ה
Transport Stream  מהקידוד הלינארי
 של ערוצי התאגיד?

כאשר מדובר על הקלטה משידור 
הלינארי, התשובה היא כן, 

של  Publish-הישירות מ
 ים.יהדוחסים הלינאר

 

מסמך  38
 ג'

 75 עמוד
סעיף 

2.12.2 

 שלכם?  Traffic -מה היא מערכת ה

האם כוונתם לבצע גזירה והעלאה דרך 
 שלכם? Traffic -מערכת ה

של מערכת  API -האם תוכלו לצרף את ה
ולציין לאיזה שדות נדרש  Traffic -ה

 ?אינטגרציהלבצע 

 -תספק את ה TRAFFICמערכת 
EPG. 

 .כן

 יסופק בזמן היישום.

מסמך  39
 ג'

 75 עמוד
סעיף 

2.12.3 

 מה היא מערכת השידור שלכם?

של מערכת  APIהאם תוכלו לצרף את ה 
השידור ולציין לאיזה שדות נדרש לבצע 

 ?אינטגרציה

 -הניגון וכל מערך השידור צמוד ל
Playlist  מרכזי ול- EPG. 

 -יתקבל ממערכת ה  EPG-ה
TRAFFIC  ע"יAPI  שהוא קובץ

XML.יסופק בזמן היישום . 

מך מס 40
 ג'

 75עמוד 
סעיף 

2.12.5 

האם הדרישה היא לבצע את פעולות 
החיתוך תוך כדי השידור החי, או 

שחיתוכים יתבצעו רק לתכנים שכבר 
יום כנדרש בסעיף  14הוקלטו בעבר? )עד 

2.12.1.) 

 OFF -לא, החיתוך יתבצע ב
LINE  על קבצים ולא בזמן שידור

 חי.
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מסמך  41
 ג'

 76עמוד 
 סעיף 

2.13.1.6 

2.13.1.8 

 

של מערכת ה  APIהאם תוכלו לספק 
MAM  ו- Diva? 

או  Divaהאם נדרשת גם אינטגרציה מול 
 שולטת עליה ישירות? MAMשמערכת ה 

האם תוכלו להסביר את הכוונה ביכולת 
איזה עדכון המערכת  –עבודה דו כיוונית 

 ?MAMשלנו צריכה לספק למערכת ה 

מנהלת את  MAM -מערכת ה
לוויזיוני מערך השידור הט

והרדיו. בנוסף נדרש לספק 
שבה  CDN -של ה CMSמערכת 

ינוהלו תכנים אך ורק להגשה 
באינטרנט. ייתכן מצב של 
אינטגרציה בין שתי המערכות 
כאשר חלק מהפעולות המתבצעות 

המרכזי ישלטו  MAM -ב
 CMS -ויסונכרנו עם מערכת ה

לביצועי  XMLע"י שליחת קובצי 
 -ב WORKFLOWתהליכי 

CDN. 

 -לא נדרשת אינטגרציה מול ה
DIVA. 

מסמך  42
 ג'

 77עמוד 
סעיף 

2.13.3.4 

מבוצע על ידי  MP4 -האם הקידוד ל
התאגיד בעצמו ובכוחותיו או מצופה כי 

בצי והספק יבצע את קידוד הקבצים מק
 המקור של התאגיד?

 

איכותיים  MP4הקידוד לקובצי 
 יתבצע ע"י התאגיד.

מסמך  43
 ג'

 80עמוד 
 2.18סעיף 

האם נדרש כי הנציג יעבוד באופן מלא 
)משרה מלאה( אך ורק מול התאגיד )ראו 

( או שזמני 2.18.3.7באותו המקום סעיף 
טבלה  43עבודתו מוגדרים בלבד ע"י עמוד 

 "שעות פיתוח וניהול אינטגרציות"? 5מס' 

עבודת הנציג תנוהל לפי שעות 
 יתוח וניהול אינטגרציות.פ

טופס  44
13 

 41עמוד 
 2טבלה 
ו  4מס"ד 

5 

לבין ערוץ  FMמה ההבדל בין ערוץ אודיו 
 רדיו דיגיטלי?

מה ההבדל באופן קבלת השידור 
 ?סוגי ערוצים אלו 2מהתאגיד בין 

והאות  CDN-מבחינת ה
שמתקבלת, אין הבדל. כיום לא 
נדרשים הקלטה וחיתוך של 

 יו הדיגיטליות.שידורי תחנות הרד

טופס  45
13 

 42עמוד 
 3טבלה 
 1מס"ד 

האם הכוונה היא לאחסון התוכן במערך 
 לשם הפצה? CDN -ה

לא זיהינו אפשרות להפרדה תמחורית 
בטופס הצעת המחיר בין אחסון הארכוב 

 .CDN -לבין אחסון ברמת ה

 CDN-האחסון הינו ברמת ה
לצורך הפצה בלבד ובהתאם 

לא  לתוקף שכל קובץ מקבל.
מדובר בארכוב לשם שמירת 

 החומרים.

טופס  46
13 

 43עמוד 
 5טבלה 
 1,2מס"ד 

האם התמחור הנדרש הוא "חודשי" או 
 -שעות עבודה כ 50שהכוונה היא לתמחור 

 "בנק שעות" לשימוש לאורך השנה?

 1היא לתמחור  1הכוונה בסעיף 
, 2, ואילו בסעיף שעות 50שעה ועד 

עה שעה החל מהש 1-הכוונה היא ל
51. 
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מסמך  47
 ג'

 84עמוד 
סעיף 

2.23.9  

 DRMהאם ניתן להשתמש בשירות 
"ענני"? כך שלא יותקן ציוד פיזי 

 אצל הספק או התאגיד.

כן, אבל לתאגיד תהיה בקרה מלאה 
 ובאישור התאגיד.

מסמך  48
 ג'

 84עמוד 
סעיף 

2.23.10  

האם הכוונה להסיר או לאפשר את 
באופן יזום  DRM -הצורך ב

ה מתוכנית לתוכנית או ומשתנ
 משעה לשעה במהלך היום?

או  DRMהאם כל התכנית יעברו 
 רק חלקם?

 גמישות מלאה וכל האופציות אפשריות.

 

 חלקם בלבד.

מסמך  49
 ג'

 84עמוד 
סעיף 

2.24.1.2 

נדרשת הבהרה נוספת למהות סעיף 
זה, לא ברור מה קורה לפני 

ההתקשרות כיום מה יקרה במהלך 
 קופה נוספת. ומה יקרה לאחר ת

התאגיד שומר לעצמו את האפשרות 
לבצע חלק מן התהליכים בעצמו ובזמנים 
שהוא ימצא לנכון, בתיאום מראש עם 

 הספק.

מסמך  50
 ג'

 84עמוד 
סעיף 

2.24.1.4 

 של מערכת זו. APIאנא צרפו 

 

 יסופק בתהליך היישום.

מסמך  51
 ג'

 84וד עמ
סעיף 

2.24.1.5 

אנא פרטו את התהליך הטכני, 
להבנתנו, כל שידור מגיע קודם אל 
התאגיד ומשולב בשידור הלינארי 

של ערוצי התאגיד, ולכן לא ברורה 
ל כהדרישה לביצוע אינטגרציה כ

 שהיא בנוגע לשידורים מהשטח.

מהשטח  שידורים ישירים ולא ישירים
לא  אשר יגיעו לתאגיד ויסופקו כערוצים

 IPו/או  SD/HD SDIדחוסים ברמת 
/UDP MULTICAST/RTMP/RTSP 

מסמך  52
 ג'

 84עמוד 
סעיף 

2.24.1.6 

 מה הם המקורות החיצונים?

אנא פרטו את פורמט השידור 
 שאותו נקבל?

 כמה שידורים כאלו יתכנו במקביל?

מה נדרש לבצע עם אותם מקורות 
 חיצוניים?

מהשטח  שידורים ישירים ולא ישירים
שר יגיעו לתאגיד ויסופקו כערוצים לא א

 IPו/או  SD/HD SDIדחוסים ברמת 
UDP 

MULTICAST/RTMP/RTSP/HTTP 

למעשה צריכים להיות ערוכים לקבל 
שידורים מהשטח ו/או מקורות חיצוניים 
בפורמטים שהוזכרו. כל השידורים 
יקודדו לצורך שידור לינארי או לצורך 

 הקלטה.

מסמך  53
 ג'

 84עמוד 
 סעיף

2.24.1.7 

אנא פרטו דרכי ההתחברות עם 
 .המאגר המקומי

 .IPהתחברות ברשת 
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 85עמוד  מסמך ג' 54
סעיף 

2.24.1.8 

אנא פרטו אל אילו מערכות להפעלת 
 פרסומות נידרש להתחבר?

 של אותן מערכות. APIאנא כללו 

כרגע נבחנות מערכות פרסום 
לשילוב בטופולוגיה הקיימת. 

ם נדרש לתמול בכל הפורמטי
-2.24.18המצוינים בסעיפים 

2.24.1.11 

אנא הבהירו את הקשר של הטקסט  89עמוד  מסמך ג' 55
 בעמוד זה למכרז.

 מה נדרש מהספק למלא בעמוד זה?

 .BI 2.16.2ראו סעיף 

 5עמוד  מסמך א' 56
סעיף 
2.1.1 

האם קיים לתאגיד תוכן שאותו הוא 
 Firstירצה להעביר לספק הזוכה בתור 

batch ? 

כן באיזה פורמט ומה כמות שעות אם 
 ? Assetsהתוכן ומה כמות ה 

האם נדרש לבצע קידוד לתוכן זה או 
שהוא יגיע "מוכן" להפצה מתוקף 

 העובדה שהוא "תוכן קיים"?

תוך כמה זמן מצופה מהספק לקודד את 
כל התוכן ה"קיים" של התאגיד באם 

 דרש לכך.יי

 VOD -וב  Linear -כמה שעות תוכן ב
מצפה לייצר בכל חודש או התאגיד 

 שנה?

 כן.

 

 MP4/ AAC. 

 .5TBעד 

 החומרים יהיו כבר מקודדים.

 

 

 לא נדרש.

 

כלל ערוצי הטלוויזיה ותחנות 
הרדיו ימשיכו לשדר בלינאר 

24/7 . 

 74עמוד  מסמך ג' 57
  2.11סעיף 

מה הן דרישות התאגיד והאפיון 
תאמה? נבקש למסור אותן כעת על לה

מנת לוודא יכולת לביצוע ולהעריך את 
כמות השינויים הנדרשים על ידי 

 התאגיד ועלותן.

איפיון סופי יימסר בתהליך 
עיקר הדגש הוא על היישום. 

הדרישות הטכניות המפורטות 
 במכרז.

 83עמוד  מסמך ג' 58
סעיף 

2.22.5 
 4מס"ד 

ישה הדרישה בסעיף זה לעמוד בכל דר
של התאגיד ובלוחות הזמנים שיקבעו 

חד צדדית על ידי התאגיד, אינה 
מקובלת, נבקש לרכך סעיף זה כך שלכל 

הפחות לוחות הזמנים יקבעו במשותף 
 עם הספק.

 תיקון לנוסח המכרז:

במקרים בהם ידרוש התאגיד 
קבלת שירותים מסוימים )בין 
אם מדובר בשירותים שוטפים, 

ים(, ובין אם שירותים מזדמנ
יהיה מחויב הספק לעמוד 

 יסוכמו ביןשבלוחות הזמנים 
 .ובין הספק התאגיד



 

                                                                     

 52עמוד  מסמך ב' 59
 5.1סעיף 

הסכום במספרים ובמילים אינו תואם, 
נבקשכם לבצע התאמה. "בסך שלא 

 יפחות לאורך כל תקופת

)ובמילים: ₪  100,000 -ההסכם מ
 ₪(מאתיים וחמישים אלף 

 ראה נוסח מעודכן.

 

 19עמוד  מסמך א' 60
 16.1סעיף 

 16.2ו 

נבקש לאפשר שלאחר הכרזה על זכיה, 
יוכלו הספק והתאגיד להיכנס למו"מ על 

ותנאי ההסכם   מנת לדון בתנאי השירות
 המלאים.

 הבקשה נדחית.

-27עמוד  4טופס  61
 4סעיף  28

המידע אודות אתרים השייכים 
ללקוחות אחרים הוא פרטי ועסקי 

לפרט מידע כללי וחסוי. האם ניתן 
 סטטיסטי?

מילוי העמודה המתייחסת למס' 
זמניות יכולה -ההתחברויות הבו

 כן/לא.-להיענות ב

שניות בהנחה שאין  10השהייה של  2.4סעיף  מסמך ג' 62
בעיות איכות קו במייל האחרון. נא 

 לאשר.

שניות הבדל  10הכוונה היא עד 
בין שידור טלוויזיה והרדיו דרך 

 אסט.שידורי הברודק

זה אומר שאם שידורי 
הברודקאסט בישראל מגיעים 

שנ' מקסימום  10 -עד ל
ניתן   ,H264 HDבקידודים של 

שניות נוספות  10להגיע עד 
לשרות אינטרנטי כאשר 
משתמשים בקינפוג קידוד, 
אריזה, הגשה ונגן בצורה 

 ייעודית.

קיים או מתוכנן  BIהאם ישנו ספק  2.16סעיף  מסמך ג' 63
 ציה אתו?לאינטגר

 .כן

ההסכם כרגע הנו חד צדדי לטובת   כללי 64
התאגיד. מבקשים להכניס להסכם 

הגבלת אחריות של הספק, החרגה של 
נזקים עקיפים, ושיפוי מן התאגיד בגין 

 טענות לגבי התוכן.

 הדרישה נדחית.

 1.13סעיף  כללי 65
, 3עמ' 

 14.2סעיף 
 59עמ' 

סעיף 
1.12.1 

, 3עמ' 
 5סעיף 

 52עמ' 

, סעיף 3עמ'  1.13מסמכי המכרז )סעיף ב
( מופיעה התייחסות לערבות 59עמ'  14.2

 . הצעה

בנוסף, במקומות אחרים במסמכי 
עמ'  5, סעיף 3עמ'  1.12.1המכרז )סעיף 

( מופיעה התייחסות והגדרה לערבות 52
 .ביצוע

האם יש או אין במכרז  -השאלה היא 
להפקדה ביחד עם המענה  הצעהערבות 

 ם כן, מהו ערכה? למכרז וא

במכרז לא נקבע שיש לצרף 
להצעה ערבות הצעה, אלא 
ערבות ביצוע, על כל המשתמע 

 מכך.



 

                                                                     

מסמך א'  66
 הזמנה -

אנא הבהרתכם האם ניתן לדחות את  1.14
המועד המשוער של תחילת מתן 

השירותים. בהתאם לדרישות המכרז, 
יש לבצע עבודות פיתוח, הזמנת ציוד 

מת חוזים מול מחו"ל, התקנות, חתי
ספקי צד ג', הכנת תשתיות, אינטגרציה 

עם המערכות שלהם, העברת תכנים 
מהספק הקודם למציע ועוד. לצורך זאת 

ועל מנת להכין את המערכת באיכות 
מעולה ובהתאם לדרישות המכרז מדובר 

במספר שבועות של עבודה מאומצת 
לקראת תחילת מתן השירותים בשלב 

נוספת עבור  הראשון ולאחר מכן תקופה
 דרישות הפיתוח המיוחדות.

 

 הנושא יידון עם הספק הזוכה.

מסמך א'  67
 הזמנה -

 

 

 -מסמך ב 
 ההסכם

1.15 

1.31 

 

1.2 

אנא הבהרתכם בנוגע לניסוח הנוגע 
לפרשנות במקרה של סתירה ו/או אי 

בהירות, אשר חוזר מספר פעמים 
במהלך מסמכי המכרז השונים. הוראה 

יטיבות עם כי יחולו ההוראות המ
התאגיד הינה בלתי סבירה, כללית, אשר 

יוצרת אי בהירות והינה אגרסיבית עד 
מאוד. נבקש כי סעיפים אלו ישונו כך 
שיקבע כי במקרה של סתירה ו/או אי 

בהירות ההוראות יפורשו בהתאם 
לפירוש הסביר ביותר, ואין זה משנה עם 

 מי מהצדדים פרשנות זו תיטיב.

 הבקשה נדחית.

מך א' מס 68
 הזמנה

אנא הבהרתכם כי המשמעות של  2.1.5
הדרישה המפורטת בסעיף זה היא שגם 
במקרה בו הספק ימצא לנכון שאחסון 
שידורים מוקלטים בענן היא אופציה 

טובה יותר, התאגיד עומד על כך  
 שחומרה תועמד בחצר הספק. 

 חסן בענן.ניתן לא

מסמך א'  69
 הזמנה

נבקש כי הסעיף ישונה כך שהתאגיד  3.1
יודיע לזוכה על כל הארכה של תקופת 

 30-ההתקשרות הראשונה לא יאוחר מ
 לפני תום תקופת ההתקשרות. ימים

 הבקשה מתקבלת.

מסמך א'  70
 הזמנה

נבקש כי הסעיף ישונה כך שהתאגיד  3.2
יודיע לזוכה בכתב על סיום ההתקשרות 

לפני סיום  ימים 60-לא יאוחר מ
 התקשרות.ה

 הבקשה מתקבלת.

מסמך א'  71
 הזמנה

אנא הבהרתכם כי בהתאם לדרישות  7
למסמכי  7הסף הקבועות בסעיף 

המכרז, ככל שהמציע הינו גוף טכנולוגי 
 CDN-אשר מייצג את אחד מספקי ה

המובילים בעולם ובישראל על פי נתונים 
השוואתיים אובייקטיביים המפורסמים 

וד בכל תנאי על המציעים לעמ
ור, הסף, לרבות בתנאי הסף האמ

כלשונו, כמפורט במסמכי 
המכרז, ללא קשר לזהות הגוף 

 המציע.



 

                                                                     

ק ביצועים מספ Cedexisעל ידי חברת 
מאוד ובנוסף מייצג ספק נוסף   גבוהים

אשר מספק את מערכת ניהול התוכן 
מהטובות והמובילות בעולם ושכל אחד 

מהם ביחד או לחוד מספקים את 
שירותיהם ללקוחות המדיה והתקשורת 

הגדולים בעולם, אזי הדבר עולה בקנה 
אחד עם הדרישות הסף כפי שמופיעות 

 בהזמנה. 

מסמך א'  72
 הזמנה

7.4 

 (6)טופס 

, אנא 6לטופס  3בקשר עם סעיף 
הבהרתכם כי במידה ולא קיימים למציע 
נכון ליום הגשת המכרז דוחות מבוקרים 

ים , ניתן למלא את הנתונ2017עבור שנת 
על פי הדוחות הלא מבוקרים )מאזן 

 (.2017בוחן 

, אנא 6לטופס  4בנוסף, בקשר עם סעיף 
הבהרתכם כי במידה ולא קיימים דוחות 
מבוקרים כאמור לעיל, התייחסות בדבר 
יכולתו של המציע לפעול כעסק חי תינתן 

על בסיס הדוחות הכספיים המבוקרים 
, 2016האחרונים של המציע לשנים 

 2016 -ו 2015או לשנים  2014 -ו 2015
 בלבד.

היה ובקשתנו לעיל מתקבלת, היות 
וקיים קושי מצד משרדי רואי החשבון 

לחתום על הטופס כפי שהוא )ללא 
התיקון בהתאם לבקשתנו(, וככל שאין 

 7ואת טופס  6כוונה להפיץ את טופס 
( 6)המעיד על הצהרת המנהל בטופס 

מעודכנים, מתבקש אישור המציע כי 
ש ורואי החשבון של המגיש יחתמו המגי

על נייר פירמה המשקף את האמור 
 .7-ו 6בטפסים 

לשלוח מאזן בוחן  במקרה זה, יש
 חתום ע"י רואה חשבו

והתחייבות חתומה ע"י רואה 
 לחברת הספקחשבון שלא צפויה 

 הערת "עסק חי" בדוחות.

 

מסמך א'  73
 הזמנה

אנא הבהרתכם למה הכוונה בדרישת  7.5
התקנת שרתים אצל חמישה הרישוי ל

 . ISPספקי 
כמו כן, אנא הבהרתכם כי במקרה 

מסופקת על ידי ספק  CDN-ורשת ה
CDN  בינלאומי גלובלי, אזי אין צורך

 בדרישת סף זו.

אין הכוונה שהספק יחזיק 
 ISPשרתים בחמישה אתרי 

שונים אלא שיוכל לעשות זאת 
 ככל שיידרש.

מסמך א'  74
 הזמנה

כי במידה והשימוש הוא אנא הבהרתכם  7.8
גלובלי מהגדולים בעולם  CDNבספק 

ניתן להסתפק בחוות שרתים אחת 
-בישראל, אשר מגובה על ידי למעלה מ

חוות שרתים נוספות בחו"ל, אזי  120
הדבר עולה בקנה אחד עם דרישות הסף 

 כפי שמופיעות בהזמנה.

אין הכוונה שהספק יחזיק 
 ISPשרתים בחמישה אתרי 

 שונים אלא שיוכל לעשות זאת
 ככל שיידרש.



 

                                                                     

 CDNנציין כי על מנת לקבל שירותי 
ת שרתים ברמה גלובלית, נדרשות חוו

רבות בחו"ל. כפי שמקובל אצל ספקי 
CDN  גלובליים, ישנה נקודה מרכזית

אחת גדולה בכל מדינה )למעט במדינות 
גדולות כגון ארצות הברית או מדינות 

גדולות באירופה שבהן יש מספר נקודות 
 הפצה יותר גדול(. 

זאת ועוד, על פי ניסיוננו ההתבססות על 
 CDNהתשתית הבינלאומית של ספק 

מהמובילים בעולם, עם רשת בינלאומית 
רחבה ויציבה וחוות שרתים בישראל 

(POP נותנת ביצועים טובים יותר )
וביטחון רב יותר מאשר התבססות על 

קטן יותר, גם אם יש לו  CDNספק 
 נגישות לשתי חוות בישראל.

מסמך א'  75
 הזמנה

נבקש כי הסעיף ישונה כך שבמקום  8.1.8
הגשת העתק מהסכמי רוחב פס עם 

-QoEספקי התשתית בארץ ובעולם 
QoS  ניתן יהיה להגיש מכתבים מאת

וספק מערכת ניהול  CDN-ספק ה
התוכן, שניהם ספקים בינלאומיים 

מהמובילים בתחומם בעולם המספקים 
קוחות המדיה את שירותיהם לל

והתקשורת הגדולים בעולם, המתארים 
ומאשרים את פעילותם הנרחבת 

בישראל )באמצעות המציע( ובעולם, 
זאת משום שההסכמים המקוריים של 

 חברות אלה מהווים סוד מסחרי. 

 התאגיד יסתפק בהצהרה.

מסמך א'  76
 הזמנה

אנא הבהרתכם האם כאשר כתוב "נוסח  11.2
א ל"נוסח טופס " הכוונה הי7טופס מס 

 " ומדובר בטעות סופר.9מס 

תוחלף בספרה  7אכן כן. הספרה 
 האמור. 11.2בסעיף  9

מסמך א'  77
 הזמנה

אנא הבהרתכם כי במקרה של הפסקת  13טופס 
שירות על ידי התאגיד, עלות השקעות 
שמבצע המציע לצורך עמידה בהסכם 

 יוחזרו למציע על ידי התאגיד.

 התשובה שלילית.

ך א' מסמ 78
 הזמנה

נבקש כי הצעת המחיר בנוגע למרכיב  13טופס 
הנגן תשונה כך שהתשלום לספק יבוצע 

על פי כמות צפיות השנתית/חודשית כפי 
שנהוג אצל כל החברות הבין לאומיות 

המספקות מערכות לניהול מדיה ונגנים, 
ומשום ששיטת תשלום זו תאפשר 
לתמחר את הצעת המחיר של הנגן 

לתאגיד בצורה המותאמת 
(tailormade חסכונית יותר לתאגיד ,)

ללא הצורך להסתמך על הערכות 
שגויות. במידה ותיקון זה מאושר, אנא 
הבהרתכם מהי הערכתכם בנוגע לכמות 

הצפיות החודשית/השנתית ומה הן 

נשארת על הדרישה שעה לפי 
 קנה כפי שהיא מובאת במכרז. 



 

                                                                     

כמויות התכנים הנמצאים כרגע 
במערכת התאגיד ומהו גודלם של 

 הקבצים באופן ממוצע. 
כם האם ניתן לשנות בנוסף, אנא הבהרת

את מבנה הצעת המחיר משום שכפי 
שמצוין בחלק ד' להצעה, ישנם שירותים 

נוספים שהינם אופציונליים. במידה 
ושירותים אלו לא יידרשו בסופו של 

דבר, הצעת המחיר תהא גבוהה 
מהצורך. אנא הבהרתכם האם ניתן 

להגיש את הצעת המחיר כהצעה 
ל מודולרית, בה יופרדו המחירים ש

השירותים ושל השירותים הנוספים, או 
לחילופין האם התאגיד יכול להכין 
מבנה חדש להצעת המחיר בצורה 

 מודולרית. 
מסמך ב'  79

 ההסכם
נבקש כי הסעיף ישונה כך שהתאגיד  2.11

ייתן לספק התראה מתאימה  על כל 
שנדרש במערכת לפני  גידול ו/או קיטון

השינוי הנדרש, וזאת מכיוון שבמקרים 
מסוימים לצורך הגדלת השירות נדרש 

לרכוש ציוד נוסף שחלקו מגיע מחול 
ודורש התקנה ואינטגרציה מול ספקי 

 תשתיות.

בנוסף, אנא הבהרתכם כי במקרה של 
גידול או קיטון  אשר נדרש על ידי 

התאגיד יבוצע שינוי בתמורה לספק לפי 
צעת המחיר, משום שהתמורה ה

המבוקשת בהצעת המחיר בחלק 
מהסעיפים מחושבת על פי דרישות 

התאגיד המופיעות במסמכי מכרז זה 
 בסכום כולל ולא לפי כל שירות בנפרד.

 התשובה שלילית.

מסמך ב'  80
 ההסכם

נבקש כי המילים "לפי קביעת התאגיד"  3.6
יוחלפו במילים "לפי קביעת צד שלישי 

תו תוסכם על ידי שני אשר זהו
 הצדדים".

 התשובה שלילית. 

מסמך ב'  81
 ההסכם

נבקש כי הסעיף ישונה כך שהתאגיד  4.1
יודיע לזוכה על כל הארכה של תקופת 

 30-ההתקשרות הראשונה לא יאוחר מ
 לפני תום תקופת ההתקשרות. ימים

 הבקשה מתקבלת.

מסמך ב'  82
 ההסכם

יד לא נבקש כי הסעיף ישונה כך שלתאג 4.2
תהיה אפשרות להודיע לספק על סיום 

ההתקשרות מכל סיבה במהלך שנת 
ההתקשרות, על מנת שתאגיד יוכל 

לקבל שירות מספק בין לאומי אשר 
מספק לגופי שידור רבים בעולם את 

מערכת ניהול התוכן הנחשבת למובילה 

 התשובה שלילית.



 

                                                                     

בתחומה  בעולם, יש לעמוד בתנאים 
שספק זה מציב )תנאים אלה הינם 

קבוע אצל חברות בין לאומיות סטנדרט 
וציבוריות אשר מובילות את תעשיית 

ידאו ברחבי העולם(. לא ניתן לבצע והו
התקשרות עם ספקים מליגה זו לתקופה 

חודשים ללא שום  12-הקצרה מ
 התחייבות. 

המשמעות של אי התחייבות לתקופה 
חודשים והדרישה לאופציית  12של 

יציאה בהסכם מכל סיבה, היא למעשה 
ויתור על האפשרות להשתמש באחת 

מהמערכת הטובות בעולם. במידה 
וסעיף זה לא ישונה, יוכל התאגיד לקבל 
שירות רק מספקים קטנים, אשר אינם 

מאפשרים שירות ברמה של חברה 
עולמית, המעסיקה מאות  מהנדסים, 

אנשי תמיכה ופיתוח ברחבי העולם, 
אשר מספקת שירות בסטנדרטים 

ינה חלוצה הגבוהים בעולם וה
 טכנולוגית בעולם בתחום הוידיאו. 

מסמך ב'  83
 ההסכם

אנא הבהרתכם האם כאשר כתוב בסוף  5.1
הסעיף את סכום הערבות במילים 

₪(" ")ובמילים: מאתיים וחמישים אלף 
₪(" הכוונה היא ל")ובמילים: מאה אלף 

 ומדובר בטעות סופר.

 ראה נוסח מעודכן.

 

מסמך ב'  84
 ההסכם

 אנא הבהרתכם מהם "דפי המידע".  11.4

בנוסף, לאור אי הבהירות עולה מסעיף 
זה, אנא הבהרתכם האם תת סעיף  11.4

)נזיקין  11זה אמור להיכנס תחת סעיף 
פיצוי ושיפוי( או שמא תת סעיף אמור 

להיכנס תחת סעיף אחר ומדובר בטעות 
 סופר.

הסעיף ייוותר על כנו. יובהר, כי 
הם בין היתר, כל  דפי המידע

 תוצרי השירותים נשוא המכרז.

מסמך ב'   85
 ההסכם

זה,  11.5לאור אי הבהירות עולה מסעיף  11.5
אנא הבהרתכם האם תת סעיף זה אמור 

)נזיקין פיצוי  11להיכנס תחת סעיף 
ושיפוי( או שמא תת סעיף אמור להיכנס 

 תחת סעיף אחר ומדובר בטעות סופר.

 .הסעיף ייוותר על כנו

מסמך ג  86
מפרט 

השירותים 
המפרט  /

 הטכני

אנא הבהרתכם כי התאגיד הינו בעל  2.2.4
יכולת לשלוח למקודד אות עם מספר 

 ערוצי אודיו שונים לערוץ וידיאו.

כמו כן, אנא הבהרתכם באיזה פורמט 
 LIVEהתאגיד מייצר כתוביות לשידור 

לכל ערוץ וידאו ייתכנו מספר 
 ערוצי אודיו.

 
 

לפי שעה הכתוביות הנן צרובות 
 על הווידאו. 



 

                                                                     

, והאם הכתוביות צרובות על VOD-ו
 ות בצורה אחרת.וידאו או מונגשוגבי ה

מסמך ג  87
מפרט 

השירותים 
המפרט  /

 הטכני

בקשר עם האמור בסעיף בנוגע  2.4
ל"מינימום השהייה בהשוואה מקצה 
לקצה בשידורי הרדיו והטלוויזיה, עד 

הכוונה  שניות", אנא הבהרתכם כי 10
 שניות לכל היותר. 10-היא ל

כמו כן, אנא הבהרתכם האם מדובר 
שניות בין השידור  10בהשהיה של 

באינטרנט לבין השידור בטלוויזיה / 
רדיו או השהייה בין נקודת המקור 

( לבין Originהלוקלית של השידור )
.יש לציין CDNנקודת ההפצה על גבי ה 

שניות השהייה הוא זמן בלתי  10כי 
סביר בהתאם לטכנולוגיות הקיימות 

כיום בעולם וכי השהיות אלה תלויות 
ברשת האינטרנט העולמית וביכולות של 

בישראל ובחברות הסלולר  ISP-ספקי ה
אשר מעבירות את התכנים באינטרנט 

לצופים. זמן סביר מקובל כיום הינו 
 שניות. 30מינימום של 

שניות הבדל  10הכוונה היא עד 
וויזיה והרדיו דרך בין שידור טל

 שידורי הברודקאסט.
 
 

זה אומר שאם שידורי 
הברודקאסט בישראל מגיעים 

שנ' מקסימום בקידודים  10עד ל 
 10ניתן להגיע עד   H264 HDשל 

שניות נוספות לשרות אינטרנטי 
כאשר משתמשים בקינפוג 
קידוד, אריזה, הגשה ונגן בצורה 

 עודית.יי

מסמך ג  88
מפרט 

השירותים 
פרט המ /

 הטכני

אנא הבהרתכם כי ככל שמדובר  2.4.10
באתחול מערכת על מנת לעדכן את 
השירות או עדכונים אחרים, אשר 

עשויים להשפיע על השירותים הקיימים 
ועל חוויית המשתמש הסופי, אזי הדבר 
עולה בקנה אחד עם הדרישות הטכניות 

 שבסעיף זה.

ניתן לבצע אתחולים ושרות, אבל 
י גיבוי לצורך הדבר מחייב שרת

זה. ההשפעה צריכה להיות 
מינימלית על השרות ולא תעלה 

 על דקה אחת.
לגבי הרחבה, כאן לא צריכה 
להיות שום השפעה על השרות, 
כל משתמש נוסף פשוט יתחבר 
למערכת המורחבת שתהיה 

 זמינה בצורה אוטומטית.
 LOAD -מערכת ה
BALANCER  צריכה לנהל את

המשאב של המערכת בצורה 
מה ללא השפעה או הפרעה על חכ

 השידורים.
מסמך ג  89

מפרט 
השירותים 

המפרט  /
 הטכני

קיים חוסר ברשימת הרשתות  2.8
החברתיות בסעיף. אנא הבהרתכם מהי 

הרשימה המלאה של הרשתות 
 החברתיות. 

כמו כן, אנא הבהרתכם האם מדובר 
בשיתוף של שידור קיים, או בהקמת 

להיות  שידור נפרד והאם השידור חייב
inline  להיפתח בעמוד שבו נעשה(

השיתוף( או שניתן לשתף קישור לשידור 
 שיפתח בעמוד נפרד.

הכוונה הינה לרשתות 
החברתיות המובילות, תוך 
שיתוף שידור קיים ו/או נפרד 
שיהיה זמין בעמוד שבו הוא 

 שותף.



 

                                                                     

מסמך ג  90
מפרט 

השירותים 
המפרט  /

 הטכני

ה רמת לא צוינ 2.12.2בסעיף  2.12.2
האינטגרציה הנדרשת במתן השירותים. 

משכך נודה לפירוטכם מהי רמת 
 האינטגרציה הנדרשת. 

כמו כן, אנא הבהרתכם מי אחראי על 
ביצוע האינטגרציה של מערכת ההקלטה 

של השידורים לתוך מערכת ניהול 
 השידורים של התאגיד.

מדובר בהתחברות למערכת 
Traffic  באמצעותAPI . 

 
 
 

בתמיכת  CDN  -ספק ה
 התאגיד.

מסמך ג  91
מפרט 

השירותים 
המפרט  /

 הטכני

אנא הבהרתכם מי אחראי על ביצוע  2.12.3
האינטגרציה של מערכת ההקלטה של 

השידורים לתוך מערכת ניהול 
 השידורים של התאגיד.

בתמיכת  CDN  -ספק ה
 התאגיד.

מסמך ג  92
מפרט 

השירותים 
המפרט  /

 הטכני

ילו שלבים נדרשים אנא הבהרתכם א 2.12.9
 לדעת התאגיד לפתיחה של ערוץ חדש.

כמו כן, אנא הגדירו את המונח "תוך 
 זמן קצר".

 שבועיים לפחות.

מסמך ג  93
מפרט 

השירותים 
המפרט  /

 הטכני

אנא הבהרתכם מה נדרש מאינטגרציה,  2.13.1.6
 ומי אחראי לביצוע האינטגרציה.

בתמיכת  CDN  -ספק ה
 התאגיד.

מסמך ג  94
רט מפ

השירותים 
המפרט  /

 הטכני

אנא הבהרתכם כי התאגיד אחראי  2.13.1.8
לביצוע האינטגרציה של מערכות הספק 
עם המערכות הקיימות של התאגיד כגון 

MAM, DIVA. 

כמו כן, אנא הבהרתכם כי הספק יכול 
 APIלספק ממשק עבודה וגישת 

למערכות שלו ועל אחריות התאגיד 
 -ה יהיה לבצע את האינטגרציה של

Workflow  עם הספק לתוך המערכות
 הפנימיות במידת רצון או הצורך.

בתמיכת  CDN  -ספק ה
התאגיד. לא נדרשת אינטגרציה 

 .Divaעם מערכת 
 יסופק בתהליך היישום.

 

מסמך ג  95
מפרט 

השירותים 
המפרט  /

 הטכני

אנא הבהרתכם כי ניתן להחליף את הנגן  2.13.1.13
ספק הקיים של התאגיד בנגן של ה

 שיהיה מותאם לצורכי התאגיד.

 .כן

מסמך ג  96
מפרט 

השירותים 
המפרט  /

 הטכני

אנא הבהרתכם כי האחריות על התרגום  2.15.1.4
של הפקדים של הנגן לשפות המפורטות 

 JSONויצירת קובץ לוקליזציה בפורמט 
 מותאם לנגן הינה של התאגיד.  

 .כן



 

                                                                     

מסמך ג  97
מפרט 

השירותים 
המפרט  /

 הטכני

אנא הבהרתכם כי ניתן לספק גישה  2.16.2.1
לנתונים על פעולות של צריכת התוכן 

באמצעים  CDN-ו CMSממערכות 
, גישת WEBהבאים: ממשק נתונים 

API דיווח על ,events  של הנגן מצד
קליינט )עמוד אינטרנט( והזרמת לוגים 

Log streaming  או קבלתRAW 
LOGS  מהCDN –  וזאת במקום

שבו  DB -ה ישירות להרשאות קריא
 נאגרים הנתונים.

-יש לציין כי קבלת הרשאות קריאה ל
DB  בצורה ישירה היא דרישה לא

 הגיונית שלא ניתן לעמוד בה.

כוונת התאגיד היא גישה לכלל 
הנתונים המפורטים באמצעות 

GUI. 

מסמך ג  98
מפרט 

השירותים 
המפרט  /

 הטכני

 אנא הבהרתכם איזה ציוד טכני ומשרדי 2.18
יהיה לנציג מטעם ספק השירות 

 בתאגיד.

כמו כן, אנא הבהרתכם את התקופה 
 שבה נציג מטעם ספק השירות בתאגיד

צריך להיות בתאגיד ואת היקף השעות 
היומי שבו ישהה הנציג מטעם ספק 

 השירות בתאגיד. 

הנציג יגיע לתאגיד מצויד 
במחשב נייד והוא יידרש לשהות 
שתאגיד בהתאם לשעות 

לפרויקט ועל פי סיכום הנדרשות 
 מראש עם הספק.

מסמך ג  99
מפרט 

השירותים 
המפרט  /

 הטכני

אנא הבהרתכם מהם שירותי  2.18.3.6
אינטגרציה שהתאגיד יהיה רשאי לדרוש 

 מהנציג מטעם ספק השירות בתאגיד. 

מדובר באינטגרציות שנוגעות 
שמסופקים על  CDN-לשירותי ה
 ידי הספק.

מסמך ג  100
מפרט 
תים השירו

המפרט  /
 הטכני

אנא הבהרתכם כי ככל שמדובר בתקלה  2.22.5
אשר קשורה לצד ג' שאינו הספק )כגון: 

אמזון, בזק, חברת החשמל וכדומה(, 
תקלות מסוג אלה לא ייחשבו כתקלה 

אשר הפיצוי עבורה ישולם על ידי 
 הספק.

בנוסף, נבקש כי הפיצוי בסעיף "תקלה 
( SLA-בטבלת ה 3משביתה" )מס"ד 

ונה כך שהפיצוי יהיה בהתייחס אך יש
ורק  לאותו ערוץ שנפל וגם על המרכיב 

/ מערכת  CDNמתוך ההצעה )לדוגמא 
לניהול מדיה / שרתים(. זאת משום על 
פי המכרז ובהתאם לכמות השידורים 

 14,136-והערוצים הלינארים, מדובר ב
שעות חודשיות של שעות שידור בסה"כ 

 19יש  )על פי הנתונים במכרז לתאגיד
ערוצים, הכוללים וידאו ורדיו, כך שסך 

שעות בחודש לכל  744-הכל מדובר ב
(. לא נראה לנו סביר 24/7ערוץ שפועל 

שהפיצוי עבור תקלה בערוץ אחד ייגזר 

על כל תקלה הספק יגיש לתאגיד 
דו"ח מפורט שבהמשכו יוחלט 

 על אמצעי הפעולה.
 
 
 

 .SLA-אין שינויים לגבי חישוב ה



 

                                                                     

מסה"כ החיוב החודשי עבור כל 
 הערוצים. 

 SLA-תשומת ליבכם כי בהתאם ל
מקובלים בעולם, סכום הפיצוי הוא קטן 

 SLA-לפי ה -מאמשמעותית )לדוג
המקובל, פיצוי בעבור השבתה יינתן על 

בעוד לפי  48-ידי הספק רק מהדקה ה
דקות  48זה, פיצוי עבור  2.22.5סעיף 

-מהחשבונית; לפי ה 28%השבתה הוא 
SLA  המקובל, פיצוי בעבור שעתיים

 2.22.5בעוד לפי סעיף  15%השבתה הוא 
זה, פיצוי עבור שעתיים השבתה הוא 

 ית(. מהחשבונ 93%

סעיף זה הינו סעיף אגרסיבי מאוד ואנו 
 מבקשים לשנותו.

מסמך ג  101
מפרט 

השירותים 
המפרט  /

 הטכני

אנא הבהרתכם כי המערכת להגנת  2.23
אבטחה הרשאות תוכן יכולה לספק 

 referrer-ו token authenticationמסוג 
whitelisting בצי וללא הצפנה של ק

של  DRMהתוכן עצמו בשיטת 
Widevine . 

שתי הטכנולוגיות שונות 
לחלוטין האחת מהשנייה והספק 

 נדרש לתמוך בשתיהן.

מסמך ג  102
מפרט 

השירותים 
המפרט  /

 הטכני

אנא הבהרתכם כי האחריות בפועל על  2.24
אינטגרציה בין מערכות הספק לבין ה

המערכות הקיימות של התאגיד הינה 
 של התאגיד.

האחריות על יישום האינטגרציה 
היא  CDN-בתחום שירותי ה

בתמיכת  CDN  -חלה על ספק ה
 התאגיד.

האם הקידוד יעשה במתחם התאגיד או  2.1 מסמך א' 103
 מציע בענן? הבשרתי 

הקידוד הלינארי יתבצע בתאגיד. 
 יתבצע בענן. VOD-ידוד הק

האם יש דרישה למינימום ימים או  2.1.7 מסמך א' 104
 שעות בחודש לנציג במתחם התאגיד?

 .לא

מסמך א'  105
 4טופס 

מה הכוונה הרשאה להתקנת שרתים  7.5.3
 ?ISPע"י ספק 

הכוונה היא שהספק יוכל לגשת 
ולהתקין שרת ככל  ISP-ל

 שיידרש.
למעט הצעת המחיר. האם זה כתוב:  21.3 מסמך א' 106

אומר שהצעת המחיר תמיד חסויה או 
 תמיד פתוחה לעיון?

אכן. בהתאם לפסיקה, הצעת 
המחיר אינה יכולה להיות 

 חסויה. 

בכל  107
 המכרז

הכוונה היא  –כל מה שמתייחס לחלק ד'  
  לחלק ג'?

בכל מקום במכרז שבו רשומה 
הפניה לחלק ד', הכוונה היא 

 .המערכת - 2לסעיף 
 

  ראה נוסח מתוקן. ?2.1. צריך להיות 2בהערות כתוב סעיף  2.1, 1.1 13טופס  108
 

  ראה נוסח מתוקן. ?2.25, 2.23צריך להיות  2.232.25כתוב  1.1 13טופס  109
 



 

                                                                     

האם חומרת הקידוד במתחם התאגיד  1.2 13טופס  110
 ענן?או בשרתי המציע ב

הקידוד הלינארי יתבצע בתאגיד. 
 יתבצע בענן. VOD-קידוד ה

 -כמה ערוצי קידוד אודיו, וידאו, לייב ו 1.2 13טופס  111
VOD? 

 16-ערוצי טלוויזיה ו 3-מדובר ב

 תחנות רדיו.

פירוט טכני של שתי השיטות  2.5.10 מסמך ג' 112
 המבוקשות

הכוונה היא שמערכת ההפצה 
שהוא  streamתדע לקבל גם 

http  ארוז בפורמט הפצה(ABR) 
 stream-בלבד, ו cacheשהוא 

שהוא לפני האריזה שיומר 
 לצורך ההפצה. ABRלפורמט 

, 2.5.12 מסמך ג' 113
2.5.13 

האם  Real Time Protocolכתוב 
 Real Time Media Protocol -הכוונה ל

 ואם לא באיזה פרוטוקול מדובר?

. כמו כן, גם יכולת כן
RTP/UDP. 

מה רוחב  –לכל ההתחברויות בו זמנית  2.7.2, 2.6 מסמך ג' 114
הפס המינימלי והמקסימלי למשתמש 

)נתון זה חובה פר חיבור בכדי לחשב את 
 רוחב הפס(?

הגדרת הפרופילים ייקבע 
 בתהליך היישום.

, 2.12.2 מסמך ג' 115
2.12.3 ,

2.13.1.6 ,
2.4 

מפרט המרכיבים ופירוט טכני של 
משקים אליהם צריך המערכות והמ

לצורך הערכת כמות  –אינטגרציה 
 השעות הדרושה לאינטגרציה. 

כמות השעות תיקבע בתהליך 
 היישום.

הכוונה היא ליכולת צריבת  צריבה על מסך וידאו? –למה הכוונה  2.13.1.5 מסמך ג' 116
כתוביות על התוכן עצמו תוך כדי 

 קידוד.
הגבלת כמות  – BI -הוספת שדות ל 2.16.2.3 מסמך ג' 117

 השדות הנוספים נדרשת
 השאלה אינה ברורה.

היא לגיבוי חם.  SLA -הדרישה ב 2.20.2 מסמך ג' 118
מבחינת זמנים, גיבוי קר סותר את 

 הדרישה. 

לגבי הגיבוי החם, הכוונה היא 
 לשידורים הלינאריים בלבד.

אינה מתייחסת לתקלות  SLAטבלת  2.22.5 מסמך ג' 119
ת ובאחריות המציע, כמו שאינן בשליט

ספקי משנה ראשיים ואחרים, איתני 
 טבע ותקלות בצד התאגיד עצמו. 

על כל תקלה הספק יגיש לתאגיד 
דו"ח מפורט שבהמשכו יוחלט 

 על אמצעי הפעולה.
 .SLA-אין שינויים לגבי חישוב ה

 ראה נוסח מתוקן. שגיאה בסכום הכתוב במילים  5.1 מסמך ב' 120

 

 

 

 



 

                                                                     

מס' 

 שאלה
 חלק

 במכרז

סעיף 

 במכרז
 שאלה

 

 תשובה

מסמך  121
א' 

הזמנה 
לקבלת 
 הצעות

אנו מבקשים שהחתימה על כל עמוד  8.1.1
תהיה בחותמת החברה וראשי תיבת של 
מורשי החתימה, למעט במקומות בהם 

נדרשת חתימה עם כל פרטי מורשי 
 החתימה. נא אישורכם.  

לעניין זה מופנים המציעים 
טים את המפר 13להוראות סעיף 

 אופן הגשת ההצעה.

אנו מבקשים לאפשר את האופציה  6טופס  6טופס  122
שסמנכ"ל הכספים של החברה יחתום על 

האישור במקום מנהל החברה. נא 
 אישורכם. 

בהתאם לדין, על ההצעה להיות 
חתומה על ידי מורשי החתימה 

 אצל המציע. 

מסמך ב'  123
 הסכם

: אנו מבקשים להוריד את המילים 3.6
"ובמועד שייקבע ע"י נציג התאגיד" ל: 

 "בתוך מועד סביר"

 הבקשה נדחית.

מסמך ב'  124
 הסכם

אנו מבקשים להוסיף: "תוך מתן התראה  4.2
 ימים" 60מראש של 

 הבקשה נדחית.

מסמך ב'  125
 הסכם

רשמתם במילים:  –ישנה טעות סופר  5.1
מאתיים וחמישים אלף במקום "מאה 

 אלף". נא תקנו

 סח מתוקן. ראה נו

מסמך ב'  126
 הסכם

 הבקשה נדחית. אנו מבקשים לבטל את הסעיף. לא סביר. 5.4

מסמך ב'  127
 הסכם

נא הבהירו: לפי תנאי המכרז אין חובת  5.8
מתן ערבות להצעה, ואין נוסח ערבות. 

רק ערבות ביצוע במסגרת הסכם 
 ההתקשרות. 

אכן. המציעים נדרשים לצרף 
במכרז,  עם זכייתםערבות ביצוע 

ולא ערבות הצעה. אין לצרף 
ערבות ביצוע להצעה, כמפורט 

 במסמכי המכרז.
 

מסמך ב'  128
 הסכם

אנו מבקשים לבטל את הסעיף. דרישת  8.8
 קיזוז עקב תביעת עובדים אינה סבירה. 

 הבקשה נדחית.

מסמך ב'  129
 הסכם

אנו מבקשים לבטל את המשפט: לרבות  9.1
ן ובמסמכי ומבלי לגרוע מהאמור בכל די

המכרז, בהתאם להנחיות התאגיד כפי 
 שיועברו לספק מעת לעת, ככל שיועברו. 

הספק פועל על יסוד מסמכי המכרז 
וההסכם. בפרט ככל שמדובר בהעסקת 

 עובדים, יש צורך בוודאות. 

 הבקשה נדחית.
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מסמך ב'  130
 הסכם

לבטל את המילה "מיידי"  אנו מבקשים 9.3
בסוף הסעיף. ולשנות לביטול לאחר 

ימי עסקים, שכן גם בטענה  5הודעה של 
להפרה יסודית יש לאפשר לספק להשיב 

 על הטענה או לתקן. 

 הבקשה נדחית.

מסמך ב'  131
 הסכם

אנו מבקשים להוסיף בסוף הסעיף כי  10.7
במידה ויחוקק חיקוק אשר יטיל על 

ית נוספת לתשלום הספק חובה משמעות
לעובדיו, הצדדים יגיעו  להסכמה בדבר 

תוספת תמורה עבור שינוי חריג זה 
)בדומה לצו ההרחבה הפנסיוני במשק 

 שחוקק בשעתו(

 הבקשה נדחית.

מסמך ב'  132
 הסכם

אנו מבקשים להוריד את המילה:  10.9
"בפרט". הספק לא יכול לתת לתאגיד 

הכשר מראש לשלם את התמורה 
 אלא מטעמים הקשורים בספק. באיחור, 

יובהר, כי הסעיף עוסק בעיקר 
במקרים שבהם הספק מעביר 
באיחור את המסמכים 
הרלוונטיים לצורך אישור 
התשלום, במקרים בהם העבודה 
בוצעה באופן שאינו בהתאם 
לדרישות התאגיד ויש צורך לתקן 

 ו/או להשלים וכו'. 
מסמך ב'  133

 הסכם
11.1 ,
11.2  ,
11.3 

בקשים להוריד את המילים: "או אנו מ
 עקיפה"

 הבקשה נדחית.

מסמך ב'  134
 הסכם

אנו מבקשים להוסיף: למעט אם מדובר  11.2
 בנזק שנגרם ע"י התאגיד או מי מטעמו

 הבקשה נדחית.

מסמך ב'  135
 הסכם

אנו מבקשים להוסיף: זכות קיזוז של  13.1
 7התאגיד תופעל לאחר הודעה מראש של 

הקיזוז, אם יבוצע,  ימי עבודה לספק.
יחול רק לגבי כספים המגיעים לספק 

 מהסכם זה. 

 הבקשה נדחית.

מסמך ב'  136
 הסכם

אנו מבקשים  להוסיף: "ואולם הספק  13.2
לא יהיה חייב להמשיך לספק מוצרים 

ושירותים לתאגיד מבלי שקיבל תמורה 
או לאחר עיכוב בתשלום התמורה, 

 שמקורה בתאגיד". 

 הבקשה נדחית.

מסמך ב'  137
 הסכם

אנו מבקשים להוסיף: "אחריות הספק  15.2
כאמור בסעיף זה הינה בכפוף להוראת 

כל דין, הספק לא יהיה אחראי למעשים 
או מחדלים של התאגיד או מי מטעמו או 

 צד ג' שאינו מטעמו של הספק"

 להתייחסות יועץ הביטוח.
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מסמך ב'  138
 הסכם

 בקשה נדחית.ה אנו מבקשים לבטל את הסעיף.  18.2

מסמך ג'  139
מפרט 

 השירותים

אנו מבקשים להוסיף: "לא יוטלו קנסות  2.22.2
בגין חריגות ואיחורים שנגרמו ע"י 

התאגיד, כח עליון או גורם אחר שלא 
 בשליטת הספק"

לאחר הגשת דו"ח תקלה יוחלט 
 על אמצעי הטיפול.

ג'  מסמך 140
מפרט 

 השירותים

 100MBהאם הכוונה בקו ברוחב  2.5.1
 ?100Mbpsסימטרי, לקו 

. הכוונה היא לקו תמסורת בין כן
 המקודדים הלינאריים. 

מסמך ג'  141
מפרט 

 השירותים

מהם ממשקי החיבור בין האנקודרים  2.5.2
של הספק, לבין השידורים הלינאריים 

 שיספק המזמין? 
נים לערוצי האם יש סוגי ממשקים שו

והרדיו  FMהטלוויזיה, הרדיו 
 הדיגיטלי? 

האם קיים שונים בחיבורים בין המערך 
 הראשי לבין מערך הגיבוי?

קווי וידאו ואודיו לא דחוסים, 
HD/SDI  לטלוויזיה וקו

אנאלוגי סטראו או דיגיטלי 
AES .לרדיו 

לא. אות המקור מתקבלת 
 ישירות מהאולפן.

 לא. מדובר בחיבורים זהים.

מסמך ג'  142
מפרט 

 השירותים

האם יש לחבר למערכת הקידוד בגיבוי,  2.5.6
, בנוסף 100Mbpsקו סימטרי נוסף של 

 לקו שבמערכת הראשית?

 .כן

מסמך ג'  142
מפרט 

 השירותים

אנו מבקשים לבטל את סכום הקנסות  2.22.5
 מסך התמורה החודשית.  10%לעד 

 הבקשה נדחית.

 

 

 מובהר כי: 

 אלא אם יצוין אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז. .1

יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה  .2

 מהמכרז.

השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד  .3

ובכל מסמך רשמי אחר שפורסם ו/או יפורסם )ככל שפורסם ו/או יפורסם( על ידי התאגיד 

 במסגרת המכרז.

ידו -ל המסמכים המצורפים, כשהוא חתום עלהמציע יצרף להצעתו למכרז מסמך זה יחד עם כ .4

 בכל עמוד.

 ב ב ר כ ה,              

 איילת אלינסון          

 רכזת ועדת המכרזים                 


