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 תשובות לשאלות הבהרה 
 

 מס"ד נספח סעיף השאלה/בקשת ההבהרה 

( . לא מצאתי   40%כתוב שצריך להציג פרזנטציה כחלק מהמכרז והניקוד )     12.4ראו פירוט בסעיף 
 טציה.  נאת הבריף שעל פיו יש לבנות את הפרז 

 
 

תנאים   12.4
 כלליים 

1 

דרש לקמפיינים בשפות זרות למיקוד  ית של הרשות תכנית העבודה 
במידה והמציע אינו עונה על   קהלי מטרה בפרויקטים שונים. לעניין זה,

התקשרות חוזית   דרישות תנאי הסף בתוך משרד הפרסום, עליו להציג
 עם שירותי תרגום ועריכה לשונית לטובת עמידה בתנאי הסף.

סיון  ייש התייחסות לנושא פרסום בשפות אנגלית וספרדית כולל דרישה לנ
אם כן האם  בפרסום בשפות אלה. לא ברור מה הנחיצות של השפות הזרות ו

 יש כוונה לפרסם בשפות אלה ובאילו מדינות. 
 

 2 י תנאי סף 

השירות, אורך התשדירים, כמות, משבצות השידור, ישתנו בהתאם  
 לקמפיין.  

   -עיתונות + רדיו + שילוט + טלוויזיה  -רכש מדיה 
 על כמה זמן שירות מדובר? 

 על כמה תשדירים ? מה אורכם ?
 

3  
רכש 
 מדיה

 3 יא 

 האם מבוקש שאציע רק עמלה מכל עבודה ? אחוז עמלה מכל עבודה?   כן. אחוז עמלה.  
 לא ברור מה אתם מצפים שיהיה בהצעה? 

 

3 
רכש 
 מדיה  

 4 יא 
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 תשובות לשאלות הבהרה 
 

 מס"ד נספח סעיף השאלה/בקשת ההבהרה 

 מדובר בטעות סופר. נשמטה המילה "ההצעה".  נכון, 
  ,מוצרמחיר נטו הוא המחיר שהרשות תשלם אך ורק עבור   .מחירי נטו

 .ללא עמלות תיווך

התחלתם את הפסקה בטקסט הבא: "הכספית לרשות תהיה   4שורה  2סעיף 
 מבוססת על מחירים נטו" 

 מילה? המשפט אינו ברור...מה הכוונה הכספית לרשות? האם חסרה כאן 
 ומה הגדרתכם למחירים נטו?

 

2 
עריכה  
והפקת 
 סרטונים

 5 יא 

שיווין מוחלט בניקוד הסופי של המכרז, יהיה תיעדוף   רבמידה וייווצ
 למשרד בתחומי הגליל.

 האם יש ניקוד למשרד פרסום שממוקם בתחום הרשות לפיתוח הגליל? 
 
 

תנאים   כללי  
 כלליים 

6 

 תאפשר לחברות אשר ביצעו הפחתת כן, הרשות לפיתוח הגליל 
 עובדים עקב משבר הקורונה להגיש, הדבר יתאפשר רק בצרוף

 דוח עלות שכר והוכחות חותכות להעסקת מספר עובדים קודמת 
 בהתאם לתנאי המכרז. באחריות המציע שאינו עומד בתנאי סף 

   .לצרף את המסמכים להגשת המכרז –זה 

אבקש לדעת האם בתקופה זו של מגפת הקורונה וככל שהדבר לא נחוץ  
עובדים כתנאי סף? זאת כמובן כפוף   7לשירותים במכרז, יש הכרח בהעסקת 

לכך שיעמוד לרשותכם צוות ונציג המשרד שמסוגל לעמוד בדרישות  
 המקצועיות.  

 

תנאים   תנאי סף 
 כלליים 

7 

ניסיון  לא ב בפועל   קשור בנותן השרותלא ניתן לגשת, הניסיון הרלוונטי  
   . חברת האםשל 

מה   .שקיימת עשרות שניםה לקבוצכים שנים ושיי  4-כ  יםאנחנו קיימ
   ההתייחסות לחברות אם ?

 8 תנאי סף  6.1

בנוסף, נבקש מטעמי זהירות הבהרה כי אישור הביטוחים ייחתם על ידי   מקובל. 
 שמתבקש. ה, כפי יחברת ביטוח רק עם הזכי 

 

 9 נספחים נספחים
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 תשובות לשאלות הבהרה 
 

 מס"ד נספח סעיף השאלה/בקשת ההבהרה 

 לפיתוח הגליל הינה רשות המתוקצבת ע"י ממשלתהרשות 
 ותלויה באישור תקציב מדינה.  ישראל

   3 היה כלמדיה ופרסום גובה התקציב   2020  – 2018בין השנים 
 מלש"ח.   7הייתה גם שנה עם מלש"ח. 

 כלשהוא.   סכוםלהרשות מתחייבת בסעיף זה   איןיובהר, 

 מה התקציב השנתי הכולל של הרשות. 
 

 10 יא  כללי 

 שעות המיועדות לסושיאל בממוצע.  20 -שעות סטודיו ו 60
 לרשות לפיתוח הגליל הזכות לשנות את התמהיל על פי צרכיה.  

 
קיחת יוזמה בהצעת רעיונות  הכוונה למתייחס לסעיף הסושיאל.  -יזום

והכל באישור נציג    אשר המציע נחשף אליהם במסגרת עבודתו השוטפת
 הרשות לפיתוח הגליל, מראש ובכתב. 

 
בקש השירות  על המציע להשתדל לבדוק את הנכסים הדיגיטליים של מ 

נכסים    9לעניין זה, לרשות יש  מציע עצמו לתת את השירות.בטרם הוא 
אתרי אינטרנט   7  -דיגיטליים )פייסבוק,  אינסטרגם, טלגרם, יוטיוב( ו

 ואתרי שפה. 

שעות בחודש, כדי   80ביקשתם הצעה הכוללת בתוכה  -ריטיינר סטודיו 
 לה:שעות הא  80 -לתמחר נכון חשוב לדעת מהי החלוקה של ה

כמה שעות יזום )ומהי ההגדרה שלכם ליזום?( , כמה שעות עבודת  
טיב, כמה שעות קופי? כמה שעות עיצוב בסטודיו? כמה שעות עבודה  ייקריא

של ניהול העמודים? מה לגבי שעות תכנות? האם זה גם אמור להיות חלק  
 לא ציינתם.  -מהריטיינר?  

כתבתם גם שהריטיינר אמור לכלול שירותי ניהול סושיאל לנכסים  
לא ציינתם מהם הנכסים ומהו הפירוט שלהם?   -הדיגיטליים של הרשות 

 .האם ישנם נכסים נוספים?( )כמה עמודי פייסבוק, כמה עמודי אינסטגרם?
 

 11 יא  1

למסמכים מקוריים במסמכי  בשל התהליך הממוחשב של המכרז והתייחסות   לא. ערבות בלבד. 
המכרז, נבקש לדעת מלבד הערבות, האם יש מסמכים נוספים שיש להמציא  

 פיזית למשרד הרשות. 
 

תנאים   תנאי סף 
 כלליים 

12 

תנאים   כללי  . מה התקציב השנתי לכל אחד מהסעיפים של אמצעי המדיה השונים   10תשובה מספר   ורא
 כללים 

13 

בעניין זה, על המציע לצרף למסמכי המכרז חוזה התקשרות שמצביע  
ובכל מקרה על    , במניות המציע 51%  לפחותחברת האם ב של  על בעלות 

 חברת האם ועל המציע לעמוד בכל תנאי הסף האחרים.  

האם נוכל  אנו חברה ישראלית שנמצאת בבעלות חברת אם בינלאומית 
   ?להגיש

 14 תנאי סף   6.6


