
 

 
 לגבי:פנייה לקבלת מידע כאן:  –תאגיד השידור הישראלי 

 
אפשרות שילובן למערכת אחת או  –אתר האינטרנט מערכת מערכת ניהול המדיה הדיגיטלית והקמת  •

 ין שתי המערכות  באינטגרציה ביצוע 
 

  נוסףרלוונטי מידע כל יכולות ואפשרויות הפעלה, אפיונים,  –מערכת ניהול המדיה  •
 

 
 :מטרת הפנייה לקבלת מידערקע ו .1

 
א 14"( פונה בזאת בפנייה מוקדמת לקבלת מידע, בהתאם לתקנה התאגיד"  -תאגיד השידור הישראלי )להלן 

 , כמפורט להלן: 1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג
 

אפשרות שילובן למערכת אחת או ביצוע  –מערכת ניהול המדיה הדיגיטלית ומערכת אתר האינטרנט  .א
   ציה בין שתי המערכותאינטגר

 
 נוסףרלוונטי אפשרויות הפעלה, אפיונים, יכולות וכל מידע  –מערכת ניהול המדיה  .ב

 
 ובדיגיטל. , ברדיוומשדר תכני וידיאו ואודיו בטלוויזיהמספק גדול בישראל המייצר, המדיה ההתאגיד הינו גוף 

 
חברות הפקה, חדרי השידור )רדיו  :בין היתר מקורות ייצור התוכן של התאגיד הם מרובים ומגוונים ובהם

 וטלוויזיה(, הפקות פנימיות ותכני ארכיון שעברו דיגיטציה.
 

התאגיד דוגל באספקת שידוריו באופן רחב ככל הניתן ושואף להרחיב אספקה זאת באמצעות פלטפורמות רבות 
 אפליקציות כאן, רשתות חברתיות ושותפי תוכןונוספות על הקיים. הפלטפורמות הקיימות הן: אתר כאן, 

 .(ועוד VOD)שירותי 
בלבד לניהול אתר האינטרנט של התאגיד, ויתר התהליכים מתבצעים בצורה  CMSבתאגיד קיימת מערכת 

 שאינה דיגיטלית או מתקדמת טכנולוגית. 
 

לציבור אותם  ספקבצורה טובה יותר ול, לנהל את תכני המדיה יותר על מנת שהתאגיד יוכל לפעול באופן מיטבי
יש צורך במציאת מערכת חכמה  – וזורמת זמינה, בצורה יעילהאחרות חברות פלטפורמות דיגיטליות ו באמצעות

של התאגיד, בדרך של יצירת מערכת אחת במקום שתי מערכות  לניהול עריכה והפצת תוכן המדיה הדיגיטלי 
(DAM ו- CMS) " :או ביצוע אינטגרציה בין שתי מערכות אלה ובמקרה זה גם הקמת  "(המערכת החדשה)להלן

 .("שילוב המערכות" –)להלן  CMS)שאינה קיימת כלל כיום בתאגיד( וכן החלפת מערכת  DAMמערכת ה
 

ב האנושי המצוי בתאגיד, לצמצום שאסייע לשימוש חכם יותר במיהחדשה או שילוב המערכות שימוש במערכת 
 . טעויות אנוש

 
, וכן לגבש קמת המערכת החדשה ו/או שילוב המערכותלבצע התקשרות לצורך המתכוון לשקול בהמשך התאגיד 

   אסטרטגיה בנושא, אך התאגיד אינו מתחייב לכך.
   

פנייה זו איננה מהווה מכרז, אלא פנייה מוקדמת לקבלת מידע. ההשתתפות בהליך זה כפופה למכלול התנאים 
 מילוי כל הפרטים הנקובים להלן על ידי המשתתפים.ותיעשה תוך  שלהלן 

 
 
 



 

 

 :המידע המבוקש .2
 

או בהקמת , ידע ומומחיות, ספקים בעלי ניסיוןצד מ, לצרכי התאגיד, מטרת פנייה זו הינה לקבל מידע מוקדם
 המערכות  -המשתתפים, המשיבים, מוסרי המידע ו –)להלן  או בשילוב המערכות, חדשהמערכת תחזוקת 

 :(לפי העניין המרכזיות
 

1. CMS - מערכת לניהול אתר אינטרנט;  
2. DAM -  ושכבה נוספת של מדידת הביצועים.  מדיה עבור פלטפורמות דיגיטליותמערכת לניהול 

 
מערכת הספקים מתבקשים להציג מידע הנמצא ברשותם ושיכול לסייע לתאגיד בגיבוש אסטרטגיה בנוגע ל

, יכול להיות מוצר אחד מוגמר או שילוב של כמה מערכות הנדרש. תוצר העבודה תומערכהשילוב לאו החדשה 
 תהליך אינטגרציה מלא.בתנאי שהם כבר עברו  –טכנולוגיות ו
 

  להלן מס' דגשים המפרטים את הצרכים שלנו:
 

 ( (DAMמערכת ניהול מדיה   .1

  ;(, מטא דאטה)אודיו, וידאו, תמונות כלל המדיהוארכוב ניהול  •

  ;פורמטים שוניםטיפול בקבצים לפי  •

)כמתואר  לפלטפורמות הדיגיטליות בתצורות שמתאימות לכל פלטפורמה מדיה והמטא דטאהפצת ה •
 .(המצורף לפניה זאת בתרשים

 יכולות חיפוש מתקדמות •

 מניפולציות על תמונות ווידאו •

 '(וכו פרופילים)הרשאות, משתמשים  ניהול •
 
 

יהא צורך לקבל  )ולא של מערכת חדשה,( )כאמור לעיל בקשר למערכת זו, ככל שיוצע פתרון של שילוב מערכות
  מידע כללי, איפיונים, יכולות וכל מידע נוסף(

 
 

 (CMS) מערכת ניהול אתר .2

 מערכת ניהול תוכן נוחה וקלה לתפעול, ביצוע שינויים ותוספות בקלות; •

 שיוך כפול(;כולל בשיוך ותיוג תוכן )רחבה גמישות  •

 יצירת ועריכת עמודים מיוחדים; •

 מגנון ניהול פרסום;  •

 SSO (Single Sign On)/ OPT (One Time -כולל תמיכה ב. הרשאות וסיסמאות ,ניהול יוזרים •
Password) 

 חיפוש מובנה •

 תמיכה בריבוי שפות •

 רכיב אנליטיקה ודו"חות •
 

 , מערכת זו תוחלף ע"י התאגיד(ת)כאמור לעיל, ככל שיוצע פתרון של שילוב מערכו
 
 

 
 



 

 :כללייםדגשים  .3

 עמידה בתקנים בינלאומיים של אבטחת מידע לדוגמא: •
 וכו'. GDPR –הגנת הפרטיות 

 

 מטא דטא( ומניעת גישה לא מורשית של משתמשים במערכת.  + הגנה על מאגרי הנתונים )קבצים •
 

 מידע נוסף .3
 

 : במסגרת פניה זאת, מבוקש לקבל גם את המידע הבא
 

מערכות  : מערכת הטראפיק,הקיימות כיום בתאגיד. לדוגמאעם המערכות הטכנולוגיות  ממשקים .א
ו/או  ( APPS SERVICE)ת ענן גלובליות חיבור לתשתיו , CDN ,MAM ניהול שידורים ליניאריים,

 ועוד. רשתות חברתיות,  SSISשרתי 
 הצעות לאיסוף הנתונים, ניתוחם והצגתם בכלים שונים.  .ב
 .ל ידי ספק המערכתהתייחסות לאירוח בענן או אירוח ע .ג

 
 עבורן מבוקש מידעברכיבים שמסביר את המבנה הארכיטקטוני של תהליך העבודה והלהלן שרטוט סכמתי 

ניתן להציג גם פתרונות שמבוססים וכי  שרטוט זה מייצג את ההבנה הנוכחית של התאגיד לגבי הפתרוןיובהר כי 
 .על תהליכי עבודה שונים

 
 

  



 

 
 
המערכות עליהן היינו רוצים לקבל מידע לגבי יצירת מערכת אינטגרטיבית אחרת או אפשרויות  -

 אינטגרציה
 
 מקורות תוכן -
 
 המערכות הקיימות כיום בארגון -
 
 פלטפורמות הפצה -
 

 כללי .4
 

מובהר בזאת, כי בקשה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, ולפיכך אין בה  .א

כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשתתפים או המשיבים, והתאגיד לא יהא מחויב להתקשר עם 

ישקול מי מהמשיבים לפנייה זו או לפרסם מכרז בנושא. מטרת הבקשה לקבלת מידע בלבד, ובעקבותיה 

התאגיד את המשך פעולותיו בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים ויגבש אסטרטגיה לפי שיקול דעתו 

 הבלעדי.

התאגיד יהיה רשאי לעשות שימוש במידע שיימסר במענה לבקשה זו, ולא יהיו למי מהמשתתפים טענות  .ב

 .בגין זכויות יוצרים בנוגע למידע כאמור

המידע יחול על מוסר המידע בלבד, והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי או כל ההוצאות הכרוכות בהגשת  .ג

 .שיפוי בגין המענה לפנייה

התאגיד יהיה רשאי להעביר כל מידע או נתון הקשור במידע שנמסר במסגרת הליך זה, לכל אדם הקשור  .ד

אחרת, לתאגיד, לעשות שימוש במידע שיימסר במענה לבקשה זו, וכן לפרסם, בדרך של מכרז או בדרך 

  .מפרטים אשר יתבססו על המידע אשר יצטבר כתוצאה מהליך זה

על כל מוסר מידע, לפרט בפנייתו את הניסיון הרלוונטי שלו בתחום המתואר לרבות, תיאור פרויקטים  .ה

 רלוונטיים בתחום המערכת או המערכת המרכזית. 

רכת החדשה או לשילוב המשיבים רשאים גם להציע פתרונות או שירותים דומים שאינם דומים למע .ו

ככל שהם סבורים כי יש בהם בכדי לסייע לתאגיד לגבש את האסטרטגיה ולקבל את הנתונים  ,המערכות

 .הרלוונטיים

תאגיד יהא רשאי, לפי שיקול דעתו לפנות, אם הדבר יידרש, למוסרי המידע או למי מהם בבקשה  .ז

את המידע שמסרו, וזאת בין בכתב  להשלמת מידע או לקבלת הבהרות בנוגע למענה שמסרו או להציג

ידיו לצורך כך. השלמת המידע או -ובין בדרך של זימון לפגישה עם הצוות המקצועי שייקבע על

  .ההבהרות או הצגת המידע יהוו חלק מההליך

יובהר כי מבלי לגרוע מהאמור, התאגיד שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם המשתתפים כולם או חלקם  .ח

רשת פגישת הרחבה או הבהרה בנוגע למידע שהועבר. במסגרת הפגישה יתבקשו ככל שימצא כי נד

המשיבים, בין היתר, להתייחס לפתרון הטכנולוגי שיוצע על ידם, לאופן הקמת מערכת מרכזית או 

    באופן השילוב, וכן כל מידע רלוונטי אחר שיידרש או שינבע מהמידע שנמסר.

 

 אדום

 כחול

 לבן

 צהוב



 

 

ומר שיוגש, או חומר כלשהוא כשם שאינו מתחייב להודיע התאגיד איננו מתחייב לבחון את כל הח .ט

 למשתתפים אילו פירות אם בכלל הניבה בקשה זו, ו/או תשובתם או מה היו תוצאותיה

באם יפורסם מכרז, בקשר עם פנייה זו, ומבלי להתחייב לפרסום כאמור, מענה לבקשה לא יהווה תנאי  .י

ה, ולא יחייב שיתופו במכרז או התקשרות עמו להשתתפות במכרז, לא יקנה יתרון למי שנענה לבקש

 .בכל דרך אחרת

המשיבים לפנייה זו יהיו מנועים מלהפנות כנגד התאגיד טענה או דרישה או תביעה כלשהי  בדבר זכויות  .יא

כלשהן הקשורות לתשובתם לפנייה זו או הנובעות ממנה או מהחומר או מהמידע שיצורף לפנייה )לרבות 

 .בדבר שימוש בהם(

ש מענה לפנייה זו, מסכים לכל תנאיה, ומתחייב שלא יהיו לו תביעות או דרישות מאת התאגיד מגי .יב

 .בקשר לשימוש במידע שיימסר על ידיו במענה לפנייה זו

ככל הניתן, התאגיד מעוניין לקבל לידיו הדגמה )דמו( של מערכת המרכזית יוזמנו מגישי המענה להצגת  .יג

  המערכת לפי הנושאים שפורטו. 

ן הסר ספק מובהר בזאת כי כל מסמך ו/או מידע שיועבר מהתאגיד למשתתפים במסגרת פנייה זו, למע .יד

 ככל שיועבר, הנו קניינו של התאגיד ואין לעשות בו כל שימוש שהוא אלא לצורך המענה על פנייה זו.

 .המענה לפנייה יינתן בהתאם לפירוט הנדרש בטופס המצורף כנספח א' לפנייה זו .טו

 זו יוגש לרכזת ועדת המכרזים, הגב' איילת אלינסון, באמצעות הדואר האלקטרונימענה לפנייה  .טז

ayelete@kan.org.il בצהריים, יש לוודא קבלת המייל  12:00בשעה  9.2.2020  ראשון, א יאוחר מיוםל

 באמצעות קבלת מענה אלקטרוני חוזר. 

 רכזת ועדת המכרזים, הגב' איילת אלינסון, באמצעות הדואר האלקטרונייוגשו לשאלות הבהרה  .יז

ayelete@kan.org.il בצהריים, יש לוודא קבלת המייל  12:00בשעה  2.2.2020ראשון  א יאוחר מיוםל

 באמצעות קבלת מענה אלקטרוני חוזר. 

וכן לשנות הוראות התאגיד יהא רשאי, בכל עת, לדחות את המועד האחרון להגשת המענה לפנייה,  .יח

 ותנאים הנוגעים לפנייה זו, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
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 ( RFIמענה לפנייה מוקדמת לקבלת מידע ) -נספח א'  

 פרטי הספק: .1

 
 שם הספק: _______________________________________________ 1.1

 
 _______________________מס' מזהה )עוסק מורשה / ת.ז. / מס' רישום(:  1.2

 
 כתובת: __________________________________________________ 1.3

 
 מס' טלפון: _________________________ 1.4

 
 כתובת דוא"ל: ________________________________ 1.5

 
 :פרטי איש קשר מטעם הספק 1.6

 
 שם איש הקשר: ____________________________ 1.6.1

 
 ______________________תפקיד: ____________ 1.6.2

 
 מס' טלפון: ________________________________ 1.6.3

 
 מס' טלפון נייד: _____________________________ 1.6.4

 
 כתובת דוא"ל: ______________________________ 1.6.5

 
  

פי -עליש לענות בצורה מפורטת ככל שניתן על כל סעיפי הפנייה. ניתן להוסיף חומר ומידע נוסף למענה 
 . שיקול דעתו של מוסר המידע

 


