
 

 
 2021אוגוסט,  31

 
 לכבוד,

 חברה למתנסים 
 

בארץ   םהייחודייה ופרסום עיתון אינטרנטי בית ספרי ייחודי בבתי הספר הפק  – ספק יחיד חוות דעת 
 ועלת תכנית קרב. בהם פ

 

עם  לאשר    יםמבקש  ואנ טל התקשרות  ")  514544667ח.פ       בע"מ  רם-סטודיו   "( רם-לטסטודיו  להלן: 

יחיד לשם ייחודי בבתי הספר  הפק  כספק  בית ספרי  עיתון אינטרנטי  ופרסום  בארץ בהם    םהייחודייה 

   כמיזם חינוכי טכנולוגי.  ועלת תכנית קרבפ

 :  ההתקשרות מטרת .1

 
לכל תלמידי ומורי בית הספר ולספק פלטפורמה להבעת דעות    תכנית קרב  המידע אודות  הנגשת .א

ברת מידע שוטף בכל עת, בכל תחום, מכל מקום ולכל המשתמשים,  ע האישיות, גילוי יצירתיות ו

יתון אינטרנטי ייחודי המתופעל על ידי מורי ותלמידי בית הספר באופן  וזאת באמצעות הפקת ע

 הפקת העיתון תעשה גם באמצעות עותק מודפס.  לוגי.וכמיזם חינוכי טכנו עצמאי

 :סף להתקשרות תנאי  .2

אשר לה    תון הנדרש באמצעות מערכת אינטרנטיתפק את העיסלות המוכחות  יכולאשר לו  ספק   .א

זמינה ונגישה לכל תלמידי ומורי בית הספר באמצעות שם משתמש מערכת  הבאים: ה  המאפיינים

צופים בתכנים  תכנים למערכת ומעלים  טלים חלק פעיל בהפקת העיתון,  וסיסמא באופן בו הם נו 

 . פרטי בכל עת ומכל מקום /ביתי בכל מחשנוספים שהועלו על ידי משתמשים אחרים מ

הבית ספרית ופיקוחה נעשים על ידי הגורם הבית ספרי האחראי  הפעלת המערכת    היבט הטכניב .ב

   .משך כל שנת הלימודיםוחניכה  הדרכה  הממונה המלווה על ידי הספק באמצעות  

בעל   .ג מאפייניםמערכת  ספק  המאפשרים    עם  הקל פשוטה  התפעולאת  ייחודיים  לונ הו  ,  כל  ח 

מתאימה את  ,  מוגבלת למספר דפים לעיתון ולגודל הדף המבוקש  ינה שא מערכת    .תמשי הקצהמש

שהועלו לתכנים  בהתאם  אוטומטי  באופן  הדפים  באופן    ,מספר  התכנים  את  ומסדרת  מרכזת 

ראויים  ,אוטומטי בלתי  תכנים  ומנטרת  לניצול  ,  בודקת  המידע  של  הפריסה  את  מתאימה 

הדף של  בדיקת  ,  מקסימלי  אוטומטתממבצעת  באופן  הספר    ,יונות  בתי  לכמות  מוגבלת  איננה 

אחת ובעונה  בעת  בה  ישתמשו  האחראי,המערכת,  אשר  ספרי  הבית  הגורם  באמצעות  משגרת    , 

 ו. נדרשים בתכנים אשר הועלו על יד תיקוניםאוטומטיות למשתמש היחיד לביצוע הנחיות 

מערכת אינטרנטית מתקדמת    ותבאמצעפריים  והתמחות בהפקת עיתונים בית ססיון  ינבעל  פק  ס .ד

 .בתי ספר ברחבי הארץ 300 -למעלה מבבמתכונת המתוארת לעיל ועל פי צרכי התכנית, 

 
מכלול הדרישות לעיל נמצא,    תספקאוניסיון מוכח במסוגלות  לאחר ניסיונות לאתר גוף אשר לו   .3

שות הללו  בדריהגוף היחידי המסוגל לעמוד    וניה    511094369ח.פ"  מבע"  רם-סטודיו טל"י   כ

 . ין עוד גופים שנותנים את השירותים הללווכי א 

 
 בברכה,    

 אסנת דגן ענבל                    
 מנהלת תפעול ארצי                                            

 תכנית קרב                                      
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