
 
 

 

 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 

 

 2022דצמבר  13
 י"ט כסלו תשפ"ג

 
 עבור מציעי המכרז שבנדון

 פורסם באתר המכללה
 

 2תשפ"ג  -מכרז פומבי למתן שירותי ניהול רשתות חברתיות עבור המכללה האקדמית בית ברל   הנדון:
 

בקשר  ,12.02.2022 -ה ,שניעד ליום  אשר התקבלו במכללההבהרה לתת מענה לשאלות מטרתו של מסמך זה 
 .עם המכרז שבנדון

ובהודעות בכתב של המכללה מחייב במסגרת המכרז מובהר ומודגש בזאת, כי רק האמור במסמכי הפנייה 
יצורף לחוזה והוא  הגשת ההצעה. מכתב זה יש לצרף חתום למסמכי המכרז בעת המכרזי מבחינת התהליך

 חתום מהווה תנאי סף להשתתפות בתהליך המכרז.הההתקשרות ויהווה חלק בלתי נפרד ממנו. הגשת המסמך 
 

 :כללי
 
 :הובהר כי אשת קשר מטעם המכללה לצורכי המכרז, בכל נושא, הינה הגב' נעה פלדמן שגב  -אשת קשר  .1

 7476409-09 noaf@beitberl.ac.il . 
כל המסמכים הנדרשים חתומים באמצעות דואר אלקטרוני לאשת הקשר הרשומה את יש להגיש הובהר כי  .2

. יש לוודא באישור חוזר לקבלת המייל 12:00, בשעה 27.12.2022 –עד ולא יאוחר מיום שלישי, ה , 40בסעיף 
 המכללה.על ידי 

 מציעים. שהוגשו מטעם הלשאלות בטבלה שלהלן מפורט מענה מטעם המכללה  - מציעיםמענה לשאלות  .3
 

 תשובה שאלה סעיף מסמך מספר
הסכם   .1

והתחייבות 
לשמירת 

 סודיות

נבקש להוסיף בסוף הסעיף  10.1
אשר לא החרגות סטנדרטיות 

יכללו במידע הסודי: )א( מידע 
שהינו נחלת הכלל או כזה שהפך 
להיות נחלת הכלל שלא עקב 
הפרת התחייבות נותן 
השירותים לשמירת סודיות, )ב( 
מידע אשר גולה לנותן 
השירותים כדין בכל עת מצד 
שלישי שאינו חב חובת סודיות 
למכללה, וכן )ג( מידע אשר נדרש 

שיפוטית לגלותו על פי החלטתה 
או על פי הוראה מחייבת של 
רשות מוסמכת, ובלבד שככל 

נותן  הניתן )לרבות על פי דין(
השירותים יעדכן את המכללה 
בהקדם אודות המידע שגילויו 
התבקש על ידי ההחלטה/הרשות 
המוסמכת על מנת לאפשר 
למכללה לפעול לביטול ו/או 
 לצמצום הדרישה לגילוי המידע.

 הבקשה התקבלה
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 תשובה שאלה סעיף מסמך מספר
בסוף הסעיף יש להוסיף: "המכללה   11.3 הסכם  .2

תודיע  לנותן השירותים בסמוך לאחר 
קבלת התביעה ו/או הדרישה, ונותן 
השירותים יהיה רשאי להתפשר ו/או 
להתגונן בשם המכללה נגד תביעה 
כאמור, עד לפסק דין חלוט, ובלבד שנותן 

מור השירותים לא יתפשר בכל תביעה כא
ללא אישור מראש ובכתב של המכללה, 
למעט אם הסדר הפשרה כולל ויתור 
תביעות ושחרור מלא של המכללה מכל 
אחריות כלפי התובע, הסדר הפשרה אינו 
מכיל כל סעד למעט פיצוי כספי אשר 
ישולם במלואו על ידי  ונתן השירותים, 
והסדר הפשרה אינו כולל הודאה או 

ענות הסכמה של המכללה לאיזו מט
 התובע."

 הבקשה התקבלה

סעיף משנה חדש  11יש להוסיף לסעיף  11 הסכם  .3
 כדלקמן:

על אף האמור בסעיף זה, ועל אף  11.8"
כל הוראה אחרת בהסכם או בדין, 

( למעט 1מוסכם בזאת מפורשות כי, )
במקרה של נזקי גוף או נזק שנגרם על ידי 
נותן השירותים בזדון, אחריותו של נותן 

והשיעור המרבי של הפיצויים  השירותים
ו/או השיפוי בהם יישא על פי הסכם זה 
ו/או על פי דין, לא יעלו באופן מצטבר, על 
סכום השווה לתמורה ששולמה לו בגין 

 12השירותים על פי הסכם זה במהלך 
החודשים שקדמו לאירוע המהווה עילה 

מבצע העבודה יהיה אחראי   לשיפוי, )ב(
לא יחוב בכל לנזקים ישירים בלבד ו

 מקרה בכל נזק עקיף או תוצאתי."

 הבקשה לא התקבלה

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 

 

 

 
 

 והתפעולמנהלת הרכש  –כתבה: נעה פלדמן שגב 
 
 
 

 תשובה שאלה סעיף מסמך מספר
לנו יש צלם מקצועי, שמגיע עם כל  15 נספח א'  .4

הציוד הנדרש להוציא צילום איכותי 
ומוכן לעריכה. ביקשתם הגעה של 

פעמיים עד שלוש בחודש, האם ניתן 
את הצלם מהמחיר השוטף? או  להחריג

מהמכרז כי העלות לצלם שטח משפיעה 
 מאוד על מחיר מתן השירותים.

. את נושא הצילום ריגלא ניתן להח
אין צורך בצילום מקצועי באירועים 

. )ניתן באמצעות סמארטפון( שוטפים
 –באירועים גדולים כמו טקס בוגרים 

ל בתיאום כנשקול צילום מקצועי, ה
 לקת שיווק.ולפי שק"ד מח

 

ביחס  האסטרטגיה השיווקית האם יש אסטרטגיה שיווקית? 14 נספח א'  .5
נבנית ביחד  –לרשתות החברתיות 

ה תבמטר עם מנהל הרשתות 
להעצים את נחשקות המותג ואת 

 התדמית של המכללה.

האם יש ספר מותג מוכן וניתן לשימוש  14 נספח א'  .6
 או נדרש להפיק?

 .להפיקלא נדרש , אין ספר מותג
ישנם קווים עיצוביים המנחים את 
 המכללה ומעצבת ביחידת השיווק.

באילו ערוצים נדרש לנהל את  14 נספח א'  .7
 כמה ערוצים? הסושיאל?

רקע   –בעיון את נספח א' אנא קראו 
תיאור השירותים אודות המכללה ו

 .המבוקשים
פייסבוק ואינסטגרם, הכוונה ל
ורשתות חברתיות אחרות  טיקטוק

 כמפורט על ידי המכללה.
האם יש אסטרטגיית תוכן לכמות  14 נספח א'  .8

 מסרים, תדירות וערכים מוספים?

רקע   –את נספח א'  אנא קראו בעיון
תיאור השירותים אודות המכללה ו

 .המבוקשים
 הכמויות מפורטות בנספח.
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