
 

 

 2018דצמבר  31

 "ג טבת תשע"טכ

 אל: כל המציעים 

 

 שלום רב, 

 2019למתן שירותי יחסי ציבור ודוברות לקראת תחרות אירוויזיון  32/2018מכרז הנדון: 

 2תשובות לשאלות הבהרה לקט מספר 

 

תשובות ועדת המכרזים (, מצורפות להודעה זו "המכרז"במכרז שבנדון ) 13.4בהתאם להוראות סעיף  .1

לשאלות הבהרה, וכן תיקונים והבהרות למסמכי המכרז. לכל המונחים בהודעת הבהרה זו תהיה 

 הפרשנות בהתאם למסמכי המכרז.

 

כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים בהודעת הבהרה זו ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז, והם  .2

גוברים על האמור במסמכי המכרז. יובהר, כי האמור בהודעת הבהרה זו לא משנה ו/או גורע מהאמור 

 במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת. 

 
במכרז, על המציע לחתום על הודעת הבהרה זו באמצעות מורשה חתימה  13.4בהתאם להוראת סעיף  .3

 מטעמו ולצרפה להצעתו. 

 

 

 בברכה,

 תאגיד השידור הישראלי –כאן 

 

 

 הריני לאשר את האמור בהודעת הבהרה זו, לרבות הסכמתי לכל השינויים. 

 

 
_________________ 

 חתימת המציע                       

 

 

 



 

 

 מענה לשאלות הבהרה

 

סעיף  מס"ד 

 במכרז/בהסכם

 תשובה פירוט השאלה

האם חלקים מהמכרז כמו ק.חיים   1
ואסטרטגיה לחו״ל יכולים להיות 

 מוגשים בשפה האנגלית?
 

ניתן להגיש את  החומרים 

האמורים באנגלית, אין 

 חובה.

לכלול הוצאות האם התקציב צריך   2
)אירוח וליווי  4.1.12שונות כמו בסעיף 

כלי תקשורת למשך חודש ימים(. במידה 
  וכן, האם יש מקום לספק חיצוני?

 

בות הינה לליווי המחוי

מקצועי וזמינות לעבודה מול 

כלי תקשורת שונים כמפורט 

אין צורך במסמכי המכרז. 

 בתקצוב הוצאות האירוח.

האם התקציב צריך לכלול ניהול   3
קמפיינים וסושיאל מדיה כמו בסעיף 

)ניהול קמפיין בתקשורת  4.1.15
האלקטרוניים וברשתות החברתיות 

 וניהול רשתות חברתיות(?לרבות תפעול 
 

למכרז ימחק.  4.1.15סעיף 

 אין צורך לכלול בתקציב.

נאמר כי ראש הצוות נתן  6.2בסעיף   4
שירותי דוברות ויח"צ ללקוחות 

בינלאומיים )לא ישראליים(. האם לקוח 
שעיקר עיסוקו בחו"ל ואשר משרדיו 

המרכזיים ממוקמים בחו"ל והוא נחשב 
לחברה בינלאומית, אך בעליו ומנהליו 
הם בעלי תעודת זהות ישראלית, האם 

 הוא עונה לתנאי זה? 
ה כמו "מלאנוקס לדוגמא: חבר

 טכנולוגיות" או תאגיד "תגלית"
 

נדרש כי לראש הצוות ניסיון 

בעבודה מול לקוחות 

בינלאומיים, לא ישראליים. 

לא יחול שינוי במסמכי 

 המכרז.

 

  ב  -
 

 ב ב ר כ ה,              

 איילת אלינסון          

 רכזת ועדת המכרזים                 


