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 2022אפריל  13
 י"ב ניסן תשפ"ב

 עבור מציעי המכרז שבנדון
 פורסם באתר המכללה

 
מכרז פומבי להספקת שירותי שיווק, פרסום, ניהול ורכש מדיה עבור  -מענה לשאלות מציעים   הנדון:

   5המכללה האקדמית בית ברל תשפ"ב 
 

מטעם מציעים במסגרת המכרז  אשר התקבלו במכללההבהרה מענה לשאלות  ספקלמטרתו של מסמך זה 
 כאמור במסמכי המכרז. ,13.04.2022 -ה ,רביעיעד ליום שבנדון, 

המכללה מחייב  מטעםובהודעות בכתב במסגרת המכרז מובהר ומודגש בזאת, כי רק האמור במסמכי הפנייה 
יצורף והוא  זה יש לצרף חתום למסמכי המכרז בעת הגשת ההצעההבהרות סמך . מהמכרזי מבחינת התהליך

תפות בתהליך חתום מהווה תנאי סף להשתההגשת המסמך לחוזה ההתקשרות ויהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 
 .המכרז

 
לה מציעים נדרשים להגיש את ההצעה על גבי מסמכים א –מכרזהמסמכי נוסח מעודכן של מצורף בזאת 

 .בלבד
 

 :כללי
קשר מטעם המכללה לצורכי המכרז, בכל נושא, הינה הגב' נעה האשת כאמור במסמכי המכרז,  -אשת קשר  .1

 פלדמן שגב 
 noaf@beitberl.ac.il ; כתובת מייל: 7476409-09טלפון: 

 
 .12:00, בשעה 2022.0427. –, ה  רביעיעד ולא יאוחר מיום  במסגרת המכרז את ההצעותיש להגיש כי יודגש  .2

החומרים גדולים מדי ניתן  אם .421’ תיבת המכרזים ממוקמת מחוץ למבנה רכש ותפעול, אזור דקל, בית מס
 למסור אותם ידנית לבעלי התפקיד היושבים במבנה )נעה / מרק(.

 הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים עד למועד האחרון הנזכר לעיל, לא תובא בחשבון ולא תיבדק. 
 
 מציעים. שהוגשו מטעם הלשאלות בטבלה שלהלן מפורט מענה מטעם המכללה  - מציעיםמענה לשאלות  .3
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 מענה / שאלה הערה סעיף עמוד מסמך מס' 
בחינת קיום ניגוד  13.6 6 מנהלה 1

 )תקציר השאלה(: עיניינים
ולאורך  נכון למועד ההצעה...  "

המציע  כל תקופת ההתקשרות
לא יימצא במצב של ניגוד עניינים 

בקשר עם אספקת השירותים 
השונים למכללה במתן שירותים 

למוסד להשכלה גבוהה המתמחה 
 בתחום החינוך וההוראהבעיקר 

 "או גוף אחר המתחרה במכללה.
מבוקש לבדוק כי משרד המעניק 

מוסדות שירותים נשוא המכרז ל
להשכלה גבוהה אשר עיקר 

בתחום החינוך  אינההתמחותם 
יכולים לקחת חלק וההוראה, 

 במכרז.

 נכון.

מבוקש דחיית מועד הגשת  14 6 מנהלה 2
 .החומרים

 

 לא מאושר

 9 4 מנהלה 3
 

להצעה יצורף כחלק בלתי נפרד 
ממנה, עותק מהזמנה זו, 

 .המאושר בסופו בחתימת המציע
האם הכוונה בהגשת חוברת 

 המכרז בשני עותקים חתומים

 כן

 האם ניתן לצרף מצגת על גבי 13.3 6 מנהלה 4
Disc on Key ?או רק בהדפסה  

. ניתן לצרף מצגת על גבי כן
Disc on key 

תיקון תאריך או יום . נדרש  14.1 6 מנהלה 5
הינו יום רביעי בשבוע  27.04.22

ולא ראשון כפי שצוין במסמכי 
 המכרז.

 27.04.2022יום רביעי  –תוקן 

-ג 11סעיף  21 הסכם 6
 ה'

 

המכללה תשלם לחברה בגין 
עלות הפרסום בצינורות הפרסום 

שנרכשו עבורה ע"י החברה לפי 
הסכם זה, בהתאם למחירים 

מול המדיה, הממשיים שהושגו 
 ,לאחר ניכוי כל העמלות

ההנחות וההטבות שהושגו ע"י 
החברה בנוגע לכל צינור פרסום  
לצורך הסבר הסעיף נציג דוגמה 
ונודה לקבלת הסבר. אם חברה 
רכשה מדיה מצד ג מסוים אתו 

קיים הסכם החזר עמלה ב% 
כלשהו . הדרישה של המכללה 
הינה לשלם לחברה את עלות 

לצד ג'  הנטו שחברה משלמת
לאחר ניכוי עמלה ובנוסף לקבל 

החזר עמלה מהחברה פעם 
 ברבעון

לא, הכוונה למחירים כפי 
שנסגרו בין המכללה לבין 

 הזוכה. 
אין התייחסות למחירי נטו 

 למול צד ג'. 

 5 מנהלה 7
12.2 

נבקש להבהיר כי התקציבים 
המצויינים בסעיף זה נמדדים לפי 

 נתוני יפעת כמקובל

 נכון
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 5 הסכם 8

12.4 

האם בנספח ג' נדרש לציין את 
כלל עובדי המציע כולל עובדי 

אדמיניסטרציה, כספים וכו' או 
רק עובדים הרלוונטיים 

לשירותים הנדרשים במסגרת 
 המכרז

 –מסמכי המכרז עודכנו 
המציע נדרש להצהיר על 

בלבד  העובדים מספר
תצהיר  –והטבלה  בנספח ג' 

 המציע נמחקה.
העובדים  – 1בנספח ב'

הרלבנטיים למתן 
השירותים, על המציע לפרט 

את פרטי הצוות המוצעים 
 הרלוונטיים בהתאם לנדרש.

 8 מנהלה 9

20.6 

נבקש לבטל את הדרישה 
לנוכחות מלאה של כל חברי 

הצוות המוצע מטעם המציע בעת 
הצגת המצגות. מלבד גורמי 

המפתח במציע ובכללם מנהל 
הלקוח, מצויינים במסגרת אנשי 

הצוות גורמים אשר נוכחותם 
הפיזית לא תהיה רלוונטית 

 למעמד זה

 אין מדובר בתנאי סף.
מובהר כי לא נדרשת נוכחות 

של כל הצוות אלא נדרשת 
נוכחות של אנשי המפתח 
ואנשי הצוות אשר יעבדו 

באופן תדיר ושוטף מול 
 המכללה.

מובהר כי התרשמות הועדה 
המקצועית מהצוות והניסיון 

לקביעת ניקוד הינו קריטי 
 האיכות של המציע.

 8 מנהלה 10

20.8 (3) 

 דקות 105צויין חלק שלישי 
האם מדובר בטעות סופר? שכן 

ציינתם כי יעמדו  20.5בסעיף 
 דק' 45לנציגי המציע 

 .סופר טעותב מדובר
 
 

מבקשת לעדכן את  המכללה
חל שינוי בלוח  המציעים כי 

 זמנים
 דקות 30 יעמדו מציע לכל

, כמפורט ומעודכן בלבד
 במסמכי המכרז 

 חלק, דקות 5: ראשון חלק
 5: שלישי חלק, דקות 20 שני

 .דקות
 .בהתאם להערך יש

mailto:noaf@beitberl.ac.il


 
 

 

 noaf@beitberl.ac.il כתובת מייל         I 4097476-9-972+ :Tel/Fax 4097476-09 :טלפקס
   Beit Berl College 4490500  המכללה האקדמית בית ברל

www.beitberl.ac.il 

 

  הסכם 11

 כללי

אנו מאוגדים כחברת החזקות 
שבבעלותה המלאה חברת בת 
המהווה זרוע ביצועית לכלל 

הניתנים ע"י  שירותי הדיגיטל
הקבוצה. נבקש לקבל אישור 
שאין מניעה על סמך האמור 

 להשתתף במכרז.
בנוסף לכך, נבקש לאשר כי 

המענה שיינתן לנדרש במסמכי 
המכרז על נספחיו השונים יכלול 

התייחסות בגין כלל פעילות 
 הקבוצה.

 אין מניעה.
כל מציע נדרש לפרט את 

מסגרת המבנה העסקי שלו ב
יוגש שפרופיל החברה 

ובמסגרת החלק מטעמו 
 הראשון במצגת.

מסמכי המכרז עודכנו 
כדלקמן: "מובהר בזאת, כי 

לצורך הוכחת עמידת המציע 
בתנאי הסף יוכל המציע 

קבוצת חברות על להסתמך 
קשורות / חברה קשורה / 

חברות בנות  של המציע או 
שנכסיה חברה אחרת 

הועברו אל המציע או נרכשו 
י אולם לא באמצעות קבלנ

 משנה."
 15 הסכם 12

 .ט3

נבקש להבהיר מהן התכולות 
הנדרשות עבור ביצוע התוצרים 
השיווקיים "תוכן" ו"תכנות" 

 ? On Line" –במסגרת "קמפיין 

בהתאם לאמור בסעיף, 
הכוונה לתכנות ולכתיבת 

תוכן הכוללים דפי נחיתה, 
 באנרים וכו' 

כתיבת תוכן לכלל  ,בנוסף
 הפרסומים השוטפים.

אין הכוונה לניהול וכתיבת 
 פוסטים ברשתות החברתיות

 20 הסכם 13

 ב 10

נבקש להבהיר האם תקציב 
הפרסום השנתי המשוער של 
המכללה המצויין בסעיף הינו לפני 

 מע"מ

 כולל מע"מהתקציב המשוער 

 33 נספח א 14

A 

נבקש להבהיר מהן התכולות 
הנדרשות )מפרט וכמויות( 

 4-5 -במסגרת קמפיין כחלק מ
קמפיינים מלאים בחודש  

 המצויינים בסעיף זה 

 הסעיף שונה כדלקמן: "
ריטיינר חודשי יהווה תגמול 

מלא עבור כל פעילות החברה 
)ללא הגבלה(  Off Line -ב

 3-2וממוצע שנתי של 
מלאים  On Lineקמפיינים 

בשנה ובנוסף גלים חודשיים 
לרבות אך לא רק  שוטפים,

שירותי האסטרטגיה, 
קריאייטיב, קופי, עיצוב, 

ביצוע )לרבות הנפשה(, 
תכנות, גרפיקה, התאמות 

 "לכל כלי המדיה וכו';
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 33 נספח א 15

 כללי 

אין סעיף הנוגע לעמלת הפקה 
עבור הפקות חיצוניות לאמצעי 
המדיה המפורטים במכרז, אשר 
נעשות מול צדדים שלישיים 
במעורבות המציע, כדוגמת סרטון 

שדיר רדיו, פרסומת, חסות, ת
צילומי סטילס וכדו' . האם 
המשמעות שלא תיגבה עמלת 

 הפקה?

עמלת ההפקה תהיה חלק 
 ,מתקציב ההפקה. לדוגמא
 200אם תקציב ההפקה הינו 

אזי עמלת ההפקה ₪ אלף 
תיגזר מהתקציב וסך 

 200Kהתקציב לא יעבור 
העמלה המשולמת בגין 

הפקת חיצונית תהה קבועה 
 .10%בסך 

מפרט נספח ב'  16
 השירותים

37 

 

כללי נשמח לקבלת הבהרה בדבר 
כמות התכולות הנדרשות ביחס 
לשירותי כתיבה בשפות השונות: 

 ערבית, אנגלית וכיוב'

עיקר הפעילות מתבצעת 
 בעברית.

במידת ויתעורר הצורך 
לכתיבה בערבית ואנגלית 
יבחנו שירותי תרגום ועריכה 
אם באמצעות נותן 
השירותים או באמצעות 

 ספקי המכללה. 
נספח ב' מפרט  17

 השירותים
38 

 
ברצוננו לוודא כי כתיבת הכתבות 
בפועל לא מבוצעת ע"י משרד 

 הפרסום

 נכון

נספח ב' מפרט  18
 השירותים

38 

 

נבקש לקבל הסבר מורחב לגבי 
אופי הנדרש "ניהול ואיתור 
הכתבות מול הפלייסמנטים 

 השונים". למה הכוונה?

ניהול ואיתור תת הסעיף: "
הכתבות מול הפלייסמנטים 

 בוטל השונים".
 יתר הסעיפים ללא שינוי.

נספח ב' מפרט  19
 השירותים

38 

 

מבקשים לוודא כי ביחס לבניה 
,   new media ותכנון סרטוני

הנ"ל לא כולל הפקתם של 
 הסרטונים 

 נכון.

נספח ב' מפרט  20
 השירותים

38 

 
האם הדרישה להכנת מצגות הינה 
לצרכים פנימיים של המכללה או 

 במסגרת התהליך הפרסומי?

הכנת מצגות למטרות הנהלה  
הצגת רעיונות, קמפיינים  -
 ,אסטרטגיות מעת לעתו

 בהתאם לצורך.
מפרט נספח ב'  21

 השירותים
38 

 

מהו המענה הנדרש במסגרת 
הנכסים הדיגיטליים של 
המכללה? נשמח לפירוט עבור 

 הדוגמאות המצויינות בסעיף

לא מדובר בתפעול וניהול  
המכללה שוטף של אתר 

 והרשתות החברתיות
כדוגמת פייסבוק 

אלא בתמיכה  ואינסטגרם, 
וליווי עיצובי וקריאטיבי  

מה בהלי ,בתקופת קמפיינים
 לקמפיין  המכללה.

נספח ב' מפרט  22
 השירותים

38 

 

 נהלי עבודה 
מהם מערכות המחשוב 
הרלוונטיות של המכללה לצורך 
דרישת התממשקות מצד משרד 

 הפרסום ?

אנו עובדים עם מערכת  
 "מכלול"מידע מנהל אקדמי 

 . "ראשים"של חברת 
כניסת הלידים נעשית 
באמצעות ספק חיצוני 

LEADIM 
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 33 א נספח 23

A 

  Aתכולת הריטיינר החודשי 
-האמור בסעיף בדבר קיומם של כ

  On-Line -גלים בפעילות ה 12
 Aמתנגשת עם האמור בסעיף 

להצעת המחיר, שכן שם מדובר ב 
קמפיינים חודשיים המהווים  4-5

קמפיינים. נודה  48לכל הפחות 
 להסבר ופירוט.

 14ראה מענה לשאלה 
 

24 

 - 1נספח ב'
דרישות 

ופרטי אנשי 
הצוות 

המוצעים 
 מטעם החברה

 

 כללי 

במסגרת הפירוט הנדרש בטבלה 
המצורפת של אנשי הצוות, 
נדרשים לפרט שמות ממליצים 
)שם לקוח, איש קשר וטלפון 
להתקשרות(. עבור חלק מבעלי 
התפקידים אין בהכרח קשר ישיר 
עם לקוח כלשהו ברמה כזו שניתן 
יהיה לקבל חוות דעת על תפקודו. 

בקש  להותיר בקשה זו רק עבור נ
 בעלי תפקידים רלוונטיים

 לעיל. 8ראה גם שאלה 
 –מסמכי המכרז עודכנו 

המציע נדרש להצהיר על 
כמות העובדים בלבד 

תצהיר  –והטבלה  בנספח ג' 
 המציע נמחקה.

העובדים  – 1בנספח ב'
הרלבנטיים למתן 

השירותים, על המציע לפרט 
את פרטי הצוות המוצעים 

 הרלוונטיים בהתאם לנדרש.
 -2נספח ב' 25

תמחור לערוצי 
מדיה 

Offline 

 

נבקש להבהיר על אילו מחירונים  כללי
 מדובר, באילו ערוצי מדיה?

 מחירונים מקובלים בשוק
 עיתונות, רדיו, טלוויזיה.

 

 33 נספח א 26

 כללי

נבקש להבהיר ביחס לזכות 
שלא  Offlineרכישת המדיה 

באמצעות המציע, האם תתאפשר 
חריגה ביחס לתקציב המשוער 

  - שבנספח א' Eתחת סעיף 
 תמחור עלויות )הצעת המחיר(

הרכישה של המדיה כאמור 
שלא באמצעות החברה תהה 

 מתוך התקציב.
תיקונים קלים ראה 

 לסעיפים:
 ג' להסכם:  10סעיף  

הצעת  –לנוסח בנספח א' 
 E/המחיר רכיב 

  מנהלה 27
 

האם ניתן לגשת במקרה שאת 
רכש המדיה אנחנו מבצעים 

 באמצעות חברה נוספת ?

 .11ראה מענה לשאלה 
 
 

 5 1+16 מנהלה 28
ב 4+ 

 )בהסכם(

ש לבטל את ההוראות ביחס נבק
לפיצול מציעים. נדרש להבין כי 

הצעות המחיר של המציעים 
במכרז מתבססות על מכלול 

השירותים המבוקשים ולא ניתן 
לצפות למחירים תחרותיים 
במקרה של אי ודאות ביחס 

למכלול השירותים שיבחרו על 
 ידי המכללה. 

 לא מאושר
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האם לצורך העמידה בתנאי הסף  12 4 מנהלה 29
הנדרשים, ניתן לראות כ"מציע" 

שתי חברות אחיות, הנשלטות על 
ידי  אותם בעלי השליטה? יובהר 

כי שתי החברות מעניקות 
שירותים כמקשה אחת 

ללקוחותיהן, ולכן ניתן להתייחס 
לשתיהן ולהיקפי התקציב של 
שתיהן במשותף כמציע אחד. 

 אנא אישורכם. 

 .11אלה ראה מענה לש
 

נבקש לבטל או לכל הפחות  ג4 16 הסכם 30
להגביל משמעותית את ההוראה 

 הקטנת היקף השירותיםביחס ל
והפחתת התקציב ללא הגבלה. 
כאמור לעיל, הצעות המחיר 
מתבססות על מכלול השירותים 
והיקפם וכן על גובה התקציב 
העקרוני כפי שהוצג במסמכי 

 המכרז. 

 לא מאושר

+  18 הסכם 31
 -ד 6 50

"סודיות 
ואיסור 
ניגוד 

עניינים" + 
 נספח ו'

דא כי העובדה כי המציע ונבקש לו
מעניק שירותים לאורט ישראל 
)חל"צ( ולאוניברסיטת בר אילן 
אין בה כשלעצמה כדי להוות 

 ניגוד עניינים. 

 

 אין מניעה.
 1ראה מענה שאלה 

  -ג 9 19 הסכם 32
"זכויות 
 -יוצרים 

 אחריות"

כי בכל הקשור נבקש להבהיר 
לזכויות המכללה בתוצרים של 

לקבוע  יםצדדי ג' יהיו כפופ
בהסכם שיחתם עם אותם צדדי 

ג' ואשר כאמור שם יאושר מראש 
 על ידי המכללה.

יאושר  ובלבד שהאמור, נכון
 מראש על ידי המכללה.

 -ב 10  הסכם 33
"התמורה 
בגין קבלת 

 "השירותים

בהתאם להערותינו לעיל, נבקש 
את זכות המכללה להגביל 

להקטין את התקציב ולכל 
הפחות לאפשר למציע יציאה 

מוסדרת מההסכם כאמור 
 14בהערתנו להלן ביחס לסעיף 
במקרה של ירידה בתקציב 

מיליון ש"ח. נדגיש כי  2-מתחת ל
דרישה זו נובעת מבקשת 
המכללה להציע מחירים 

תחרותיים ומחירים אלה 
מתבססים על מכלול נתונים 

 יקר גובה התקציב.ולרבות ובע

 לא מאושר

 -ה 11 21 הסכם 34
"חיובים 

בעד פרסום 
והוצאות 

הפקה 
 וייצור"

נבקש להבהיר שסעיף זה 
מתייחס לרכש המדיה אוף ליין 

ומס מדיה אך אינו מתייחס 
להתנהלות המסחרית ביחס 
 לרכש המדיה הפרוגרמטית.

 6ראה מענה שאלה 

"תנאי  -ה 12 21 הסכם 35
 תשלום"

לאפשר הגשת החשבוניות  נבקש 
 .5-לכל חודש במקום ה 10-עד ה

 לא מאושר
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 - 14 22 הסכם 36
"תקופת 
ההסכם 
 וסיומו"

נבקש להוסיף הוראה לפיה ככל 
שהמכללה תחליט להקטין את 

מ' ש"ח,  3-התקציב אל מתחת ל
החברה תהיה זכאית להביא את 

ההסכם לכדי סיום בהודעה 
 מראש ותפצה בגין הירידה הזו

 מאושרלא 

 -ד 14 22 הסכם 37
"תקופת 
ההסכם 
 וסיומו"

נבקש לעדכן סיום ההסכם על ידי 
ימים  60מתן הודעה מראש בת 

 .30חלף 

 לא מאושר

 -א 20 26 הסכם 38
 אחריות
 לנזקים
 ושיפוי

 בסיפא הכוונה כי להבהיר נבקש
 מתן עם ובקשר כדי"תוך ל הינה

או /ו כדי"תוך  ולא" השירותים
 כפי" השירותים מתן עם בקשר

 .שנכתב

 .יתוקן לא הסעיףנוסח 

 - 3א21 26 נספח 39
 "ביטוח"

גבולות האחריות שמחזיק 
מיליון ש"ח )חלף  2המציע הינם 

מיליון כמבוקש בהסכם(.  4
המציע עובד עם לקוחות גדולים 

ומובילים בשוק וגבולות 
האחריות הנ"ל אושרו על ידם 

ללא יוצא מן הכלל. נבקש לקבל 
 החרגה.

 לא מאושר

 -נספח א'  40
 תמחור עלויות

33 E -  בטבלת
 התמחור

נבקש להבהיר כי בשורה 
הראשונה הכוונה בסוגריים הינה 

")הקנויה שלא נרכשת -ל
 (".החברהבאמצעות 

 תוקן

 -נספח ב'  41
מפרט 

 השירותים

נקודה  36
ראשונה 
ב"פירוט 
הדרישות 

 הכללי"

נבקש להבהיר כי המציע אינו 
עובד ואינו מעסיק עובדים בסופי 
שבוע וכי דרישת המכללה בסעיף 
זה מתכוונת אך ורק לאירועי 
קיצון הדורשים טיפול מיידי 
 בסוף שבוע ולא סובלים כל דיחוי.

 נכון

 -נספח ב'  42
מפרט 

 השירותים

"פירוט  36
הדרישות 

למתן 
שירותי 

 אסטרטגיה"

פעילות נבקש להבהיר כי 
האסטרטגיה אינה כוללת 
סקרים, מחקרים וקבוצות 
מיקוד. שירותים אלה יחשבו 
כ"שירותים נוספים" ויתומחרו 

 בנפרד.

 .נכון
אך כן מצופה מהמשרד 

הזוכה להציף ולהציג 
מחקרים, מגמות וטרנדים 

חדשים, ניתוח שוק וסקרים 
 אקטואלים מפעם לפעם.

 
 -נספח ב'  43

מפרט 
 השירותים

מס'  נקודה 37
ב"פירוט  7

הדרישות 
למתן 

שירותי 
רכישה 

וניהול מדיה 
 כללית"

נבקש להבין האם מדובר 
. במידה וכך מדובר CMבמערכת 

על תוספת עלות שמתומחרת 
בשוק כאחוז מסוים מעלויות 

 המדיה. 

ככל שלא, והמדובר בהקמת 
דשבורד וניהולו )שגם לטובת כך 
קיימת עלות( עלותו תגולם בתוך 

 ידי המציע. הריטיינר על

 .22שאלה לראה מענה 
למערכת היא התממשקות ה

CRM מדובר בעלות חד .
פעמית אשר תשולם על ידי 

 המכללה באישור מראש.
 אין מדובר בהקמת דשבורד.

mailto:noaf@beitberl.ac.il


 
 

 

 noaf@beitberl.ac.il כתובת מייל         I 4097476-9-972+ :Tel/Fax 4097476-09 :טלפקס
   Beit Berl College 4490500  המכללה האקדמית בית ברל

www.beitberl.ac.il 

 

 -נספח ב'  44
מפרט 

 השירותים

נקודה מס'  37
ב"פירוט  13

הדרישות 
למתן 

שירותי 
רכישה 

וניהול מדיה 
 כללית"

לדרישות נבקש הבהרה ביחס 
תרגום התוצרים לשפות זרות. 
האם מדובר בפעמים בודדות או 

 באופן שוטף?

נבקש הבהרה לגבי כמות תכולות 
לחלקם יש עלויות צד  –וכמויות 

ג' שלטובת תמחור סעיף זה יש 
 צורך בהבנת הנפחים

 16ראה מענה שאלה 

 -נספח ב'  45
מפרט 

 השירותים

נקודה מס'  39
ב"פירוט  11

הדרישות 
עבור מתן 
שירותי 

קריאייטיב 
 וסטודיו"

נבקש לודא כי הריטיינר המבוקש 
אינו כולל ניהול של נכסי 
הסושיאל של המכללה והכנת 
גאנטים וכו' וככל שהוא כן כולל 

פרטו את נכסי הסושיאל –נא  –
ואת תכולות העבודה לגבי כל 

 פלטפורמה

האם  -ביחס לאתר המכללה 
האתר   נדרש לבצע ניהול תוכן של

מה  -כחלק מהריטיינר, ככל שכן 
ההערכה ביחס להיקף השירותים 

 הנדרשים לשם כך?

 .21 -ו 12ראו מענה שאלות 

 -נספח ב'  46
מפרט 

 השירותים

 4פסקה  40
ב"נהלי 
 עבודה"

לא ברור המשפט האחרון בפסקה 
 והקשרו לסעיף. נודה להבהרה.

 .22ראה מענה שאלה 

 -נספח ב'  47
מפרט 

 השירותים

"תכולת  40
הריטיינר 

 "Aהחודשי 

נשמח להבהרה ביחס לכוכבית 
 המצויינת בסוף ")ללא הגבלה(".

 הכוכבית נמחקה

 
 מנהלת הרכש והתפעול –תבה: נעה פלדמן שגב כ
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