
למתן שירותי צילום והפקה אוטומטיים של הצעות  קבלתהזמנה ל
 משחקי כדורסל לאיגוד הכדורסל בישראל

 מענה לשאלות הבהרה
 

 כללי
"( שהופנו לאיגוד בקשר להליך השאלותבתגובה לשאלות הבהרה/ הסתייגויות )להלן: " .1

ההזמנה שבנדון, ובהתאם לסמכותו על פי מסמכי ההזמנה, להלן תשובת האיגוד 
 לשאלות.

 יובהר, כי נוסח השאלות המפורט להלן אינו זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי הפונים.  .2

כל התשובות תיחשבנה כאילו נכללו במסמכי ההזמנה מלכתחילה וכחלק בלתי נפרד  .3
 מהם. 

 על המציעים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום ע"י המציע.  .4

 .12:00בשעה  14.5.2020המועד האחרון להגשת ההצעות הינו  .5
 

 שאלות ותשובות
 להלן ריכוז תשובות לשאלות הפונים:

 
 שאלות כלליות: .1

אשמח לפרטים נוספים, כמות מצלמות וימי צילום )שבת/חג(, כל פרט  :שאלה 1.1
 .שאפשר לקבל כדי לעזור לנו לדייק ולענות על הצרכים

  :תשובה
 על לנוער(. ליגת 20ליגה לאומית גברים +  14) 34הנדרשת היא  המצלמותכמות  .א
 הליגות. שתימשחקים לעונה ב 500 –כ צפויים להתקיים  .ב
שישי . לעיתים מתקיימים משחקים בימי משחקים בשבת , לא מתקיימיםכללכ .ג

 שבת. בצאתו
 להפקה במקביל יהיו האם, אוטומטי וצילום הפקה יהיה הנבחר הפתרון אם :שאלה 1.2

 ?םשחקימ באיזה, כן אם? מסורתיות ידניות הפקות אוטומטית
 יש שידורי טלוויזיה בהתאם להחלטת האיגוד. :תשובה

 ו/שיהיה או 14.5 ב ההצעות הגשת לאחר ייבחר בהליך הזוכה האם :שאלה 1.3
 ?נוספים סיבובים/סיבוב

 .להחלטת ועדת מכרזים לאחר פתיחת תיבת המכרזים בהתאם :תשובה

 אפשר האם, לאנגלית תורגם אם? לאנגלית תורגמו המכרז מסמכי האם :שאלה 1.4
 ?העתק לקבל

 לא תורגמו לשפות נוספות.המסמכים  :תשובה

 ?שפות איזו, כן אם? אחרות לשפות תורגמו המכרז מסמכי האם :שאלה 1.5
 לא תורגמו לשפות נוספות.המסמכים  :תשובה

 ?נפרדים בסעיפים" הנלוות עלויות"ה את להציג ניתן האם, בהצעה :שאלה 1.6
 כן. :תשובה

 מטעמו מישהו או שהאיגוד או במגרשים םהאוספי על אחראי הזוכה האם :שאלה 1.7
 ?אותם מספק

 השאלה אינה ברורה לאיגוד. :תשובה

 ?ספציפיים שירותים על הצעה להגיש שניתן או אחד מקשה הינו המכרז האם :שאלה 1.8
 מקשה אחת. :תשובה

 ?הפעילות מתוכננת ליגות ובאיזה בכמה :שאלה 1.9
 .ליגות לאומית גברים ועל נוער :תשובה

 ?מדובר עונתיים חקיםשמ בכמה :שאלה 1.10
 .משחקים 500 –כ  :תשובה

 ?זמנית-בו יתקיימו משחקים כמה עד :שאלה 1.11
 .בהתאם ללוח משחקים הנקבע בתחילת העונה :תשובה

 ?הפעילות נדרשת אולמות בכמה :שאלה 1.12
 אולמות. 34 –כ  :תשובה

 



 באילו כן אם? השונים המדינה גביע במפעלי גם וכננתמת הפעילות האם :שאלה 1.13
 ?םמפעלי

 .ליגות לאומית גברים ועל נוער :תשובה

 ?השונות ישראל נבחרות במשחקי גם מתוכננת הפעילות האם :שאלה 1.14
 כן. :תשובה

 

 טיתאוטומ מערכת צילום .2
 

 ?מצלמות מרובת הפקה נדרשת האם :שאלה 2.1
 לא. :בהתשו

 ?נדרשות שידור יותוזו איזה, כן אם :שאלה 2.2
 לא נדרש. :תשובה

 ?"API הפצת" בביטוי הכוונה למה :שאלה 2.3
הפצה לגורמים כגון: חברות הימורים, גופי תקשורת )לטובת הצגת  :תשובה

 .סטטיסטיקה(, זכיין שידור ועוד

 באיזה, כן אם? שידור גופי גם כוללת אחרים לגורמים השידור הפצת האם :שאלה 2.4
 ?אלה לגורמים השידור את להעביר יש ומדיה פורמט

 SDI - HD :תשובה

 של הינה הפרשן לשדר האחריות, ופרשן שדר לצרוף הנדרשת ציהבאופ האם :שאלה 2.5
 ד?האיגו

והפרשן, הספק אחראי לספק עבורם את כל הציוד  האיגוד אחראי על השדר :תשובה
 .ולבצע את כל האינטגרציות הנדרשות לטובת השידורהנדרש 

 ?הכרחית זו דרישה האםו clean feed רשנד מדוע :שאלה 2.6

 .CLEAN FEEDיע עם ובלי ות נוספות, ניתן להצלטובת ארכיון ולזכוי :תשובה
 

  גרפיקה בזמן אמת .3
 

 השעונים למערכות לחיבור השונים הפרוטוקולים את יספק האיגוד האם :שאלה 3.1
 ?המערכת תותקן בהם באולמות השונות
 .באחריות הזוכה במכרז -לא  :תשובה

 גרפי יטקב מדובר האם ,כן אם? האיגוד י"ע תסופק הנדרשת הגרפיקה האם :שאלה 3.2
 ?הפרויקט חיי לאורך הגרפי בקיט שינוים צפויים האם? יותר או אחד

כן, כמו כן העלות בהצעה צריכה להחשיב את ההטמעה של הגרפיקה בעונה  :תשובה
ים של קבוצות שעלו/ירדו( ועוד עדכונים הראשונה ושינויים מדי עונה )לוגוא

 .מינוריים

 בשידורי כמקובל, ואישיות יותקבוצת סטטיסטיקות הצגת נדרשת האם :שאלה 3.3
 ?הטלוויזיה

 .כן, סטטיסטיקות בסיסיות :תשובה

 ?וספונסרים פרסומות הצגת נדרשת האם :שאלה 3.4
 .נדרשת האפשרות להצגת באנרים ופרי רול :תשובה

 יבשידור כמקובל גיים-ופוסט" גיים-פרי" נתוני הצגת נדרשת האם :שאלה 3.5
 ?הטלוויזיה

 .לא :תשובה
 בין והספקות זמן פסקי במהלך מבקש האיגודש הגרפית כבהשה לתכול מה :שאלה 3.6

 ?רבעים
 .נתונים סטטיסטיים בסיסיים ברמת קבוצה :תשובה

 
 סטטיסטיקה .4

 ה?סטטיסטיק נתוני איסוף נדרש ליגות באילו :שאלה 4.1
 ליגות לאומית גברים ועל נוער, נבחרות ישראל. :תשובה

 ?קהסטטיסטי איסוף נדרש גביע מפעלי באילו :שאלה 4.2
 .נוער ליגות לאומית גברים ועל :תשובה

 ?סטטיסטיקה איסוף נדרש עונתיים משחקים בכמה :שאלה 4.3
 .משחקים 500 –כ  :תשובה



 בטופס 95% של דיוק מחייב FSS -האירופאי הסטטיסטיקה סטנדרט :שאלה 4.4
 סטנדרט לאיזה. 97.5% על ועומד יותר גבוה הישראלי הסטנדרט. הסטטיסטיקה

 ?במכרז מכוונים
 .ציעהסטנדרט הגבוה שיכול לספק המ :בהושת

 ביצוע המחייב סטנדרט קיים, ישראל תלרבו, אירופה מדינות במרבית :שאלה 4.5
 מטעם שיוןיר נושאים, משחק בכל סטטיסטיקה אנשי שני מינימום י"ע סטטיסטיקה

 על לשמור יש האם. הפחות לכל שנים שושל של סיוןינ בעל מהם כשאחד א"פיב
 ?הזה הסטנדרט

 .יעהסטנדרט הגבוה שיכול לספק המצ :ובהתש

 ?במגרש – BOXSCORE - סטטיסטיקה טופס להדפיס נדרש האם :שאלה 4.6
 כן. :תשובה

 סטטיסטיים דוחות גם להפיץ להמשיך נדרש, היום למצב בדומה, האם :שאלה 4.7
, קטגוריות מוליכי, זריקות מפת, רבעים דוחות, חמישיות ח"דו דוגמת מתקדמים

 '?וכו חקמש גרף ,חום מפות
 .גודכן, יכול להשתנות בהתאם לדרישות האי :תשובה

 

 טופס משחק דיגיטלי .5

 הסטטיסטיקה ממערכת להפיק נדרש האם, יורוליג במשחקי למקובל בדומה: שאלה 5.1
 על האחראי המזכירות שופט את לחסוך שמאפשר ןבאופ ומלא רשמי משחק טופס
 ?הידני הטופס מילוי

 לא. :תשובה
 

 ירופאיםמשחקים במפעלים א .6

 (והקבוצות ל"הבינ הטורנירים, הנבחרות ברמת) אירופאים מפעלים אילוב: שאלה 6.1
 ?סטטיסטיקה איסוף נדרש

 .הסעיף מתייחס רק למשחקי נבחרות :תשובה

. א"פיב רשיון בעלי להיות נדרשים הסטטיסטיקאים השונים א"פיב במפעלי: שאלה 6.2
 ?במכרז גם כזה שיוןיר נדרש האם

 .יות של פיב"אבהתאם להנח :תשובה

  -א"פיב של רשמי דיגיטלי טופס עם עבודה נדרשת השונים א"פיב יבמפעל: להשא 6.3

DSS  - כך לעבוד להמשיך נדרש האם? 
 .בהתאם להנחיות של פיב"א :תשובה

 הסטטיסטיקה מרכז עם לתקשורת רשמית דרישה יש השונים א"פיב במפעלי: שאלה 6.4
 ?ךכ לעבודו להמשיך נדרש אםה. (משחק כל ולאחר, במהלך, לפני) א"פיב של

 .בהתאם להנחיות של פיב"א :תשובה

 

 אתר האינטרנט .7
לבניית תשתית חיבור של  תמתייחס האינזמנה להציע הצעות הההאיגוד מבהיר כי 

מערכות/תוכנות באיגוד לאתר האינטרנט של האיגוד, אירוח אתר האינטרנט, תחזוקת 
 נט או עיצוב אתר האינטרנט.אתר האינטר

 

 הצעת המחירחס לבהתיי .8

ברור. האם אינו  ם. היקף השירותי2 –ו  1ירה בין סעיפים קיימת סת :שאלה 8.1
 ?2או  1על תכולת סעיף התמורה מדברת 

 התמורה מתייחסת לשני הסעיפים.: תשובה
 סוג איזה? סטטיסטיקה רשתנד ליגות/משחקים ולאיב ,6סעיף ל בהתייחס: שאלה 8.2

או  (LIVE) אמת בזמן ברמדו האם? ליגות/םשחקימ לולאי יסופק סטטיסטיקה
 (?POSTחק )סיום מש

סטטיסטיקה לליגה לאומית גברים וליגת על לנוער, במשחקי ליגה וגביע, : תשובה
 בזמן אמת.

 
 
 
 



 במקרה של התרחבות השירותים הצעת מחיר -2א'נספח בהתייחס ל .9

ג איזה סודרשת סטטיסטיקה? עבור כמה משחקים נ :(ב)1בהתייחס לסעיף : שאלה 9.1
בין הליגות  סטטיסטיקההאם קיים שוני ברמת ה ?(LIVE/POST) קהסטטיסטישל 

 השונות?
סטטיסטיקה בסיום המשחק בהתאם לליגות וכמות המצלמות שיבחר  :תשובה

 האיגוד בעתיד.
 ים מדובר?נלווירותים באילו ש :(ג)1לסעיף  בהתייחס :שאלה 9.2

טיקה למות ושירותי הסטטיסהשירותים הנוספים למעט עלות התקנת מצ: ובהתש
 .לאחר המשחק

בפלטפורמות השונות  OTTאם הכוונה לשירותי ה ה :(ג)1בהתייחס לסעיף  :שאלה 9.3
 ים?בלבד או שמדובר בשירותים נוספ

נוספים למעט עלות התקנת מצלמות ושירותי שירותים מדובר ב :תשובה
 .לאחר המשחק שינתנו הסטטיסטיקה

 .3לסעיף  2סעיף  בדל ביןאת הה רואנא הבהי: שאלה 9.4
עבור תמורה מתייחס ל 3סעיף  ;משחק עבורתמורה תייחס למ 2סעיף : ובהתש

  מחזור.
 

 למתן שירותיםהסכם ל חסבהתיי .11

 ב מדובר האם, במכרז המבוקשת הראשונית צילום מערכות כמות מהי: שאלה 10.1
? לישרא נבחרות למתקני המבוקשת המערכות כמות מהי על? נוער 20+  לאומית 14

 ?ברמדו מתקנים לובאי
 מצלמות כולל נבחרות ישראל. 34: תשובה

 שידור לסטנדרט מפורטת הגדרה לספק נא, (ז)2סעיף בהתייחס ל :שאלה 10.2
 פר שניה(. )פריימים  FPSלרבות כמות  HDה טלוויזי

 .FPS 25 :שובהת
 צילום מערכת התקנת)יא(, האם ייתכן איסור 3עיף בהתייחס לס :שאלה 10.3

 ?האולם או/ו כדורסל מועדון מצד אוטומטית
 כן. :תשובה

י האיגוד על קיום או ביטול תקופת מתי יוד)ב(, 5עיף בהתייחס לס :שאלה 10.4
 האופציה?

 ת ההסכם.תקופיום לפני תום  60 :תשובה
 

 שירותיםהפרט מנספח בהתייחס ל .11
אספקת הסעיף? האם מדובר רק על  , מה פירוש6יף עלס יחסבהתי :שאלה 11.1

 קים?שחקים מדובר? מה כמות המשחציפיים. באילו מם ספלמשחקי כניתטתשתית 
 את השדר והפרשן?מי יספק 

למשחקים בהתאם להחלטת האיגוד  ספקת תשתית טכניתאמדובר על  :תשובה
והפרשן, הספק אחראי לספק עבורם את כל הציוד  האיגוד אחראי על השדר .בעתיד

 .ולבצע את כל האינטגרציות הנדרשות לטובת השידורהנדרש 
 של סוג שכל מכיוון דוגמאות ספקו? נוסף מקור הומ, 13 בהתייחס לסעיף: שאלה 11.2

 .התאמה או פיתוח השקעת ונדרשת אחר וידאו פורמט מקבל כלל בדרך מקור
דרישה בלא מדובר  .אתר אינטרנט/שידור טלוויזיוני/חברת איסוף נתונים :תשובה

 .מורכבת

 הליגות של והמידעקה טי, האם הזרמת הסטטיס17בהתייחס לסעיף  :שאלה 11.3
 היום איך? האיגוד ואחראיות בטיפול הזוכה י"ע מצולמות שאינן האתר לתוך

 שאינן בליגות מדובר האם ?מצולמות שאינן הליגות עבור ותהסטטיסטיק מאוחסנות
  ?אוטומטית הפקה כתמער מחזיקות

 הדרישות ןמה, הפריטים משאר שונות תכונות נדרשותש מאחר - שופטיםה בענין
 (data base) נתונים מסד יש האם ?שופטים רישום של ומפורטות המדויקות

 ?איתו עובדהאיגוד ש
 .שמצולמים על ידי הזוכה רק עבור משחקים :תשובה

זו מערכת מיש לבצע אינטגרציה . מערכת לרישום חיצונית קיימת - השופטים ןבעני
 .לפלטפורמה החדשה

 


