
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 בזק בינלאומי  חברתעם   ותהתקשרהמשך בנוגע להודעה על כוונת המכללה 

 

חברת בזק בינלאומי  מ  רכושלבכוונת המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן בע"מ )חל"צ(  
חודשי   ראשיים  עבור  שירות  תקשורת  ראשי  לצורך  קווי  מנהלהלקו  תקשורת  וכן    רשת  רשת  קו 

חובת    ( לתקנות18)3תקנה  , כל זאת בהתבסס על  קו למשרד החינוך להורדת ציוני בגרותו  אלחוטית
 . 2010 - המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע

 
ב החלה  בינלאומי  בזק  מחברת  האמורים  השירותים  חיבור  בהצורך    בעקבות   2010שנת  רכישת 

אינטרנט   תקשורת  לקווי  ל  .חיצונייםהמכללה  ולרכוש  הבקשה  עבור  המשיך  השירות  קווי  את 
דעתו של מנהל מערכות מידע במכללה, מר עדי  -מתבססת על חוותמחברת בזק בינלאומי  ורת  התקש

  י בזק בינלאומ שלעל תשתית קיימת  יםמתבססבמכללה  קווי התקשורת, ממנה עולה כי  רוזן )רצ"ב(
ספקים    אינהש,  סלקום  שלו מול  שה  .אחריםקיימת  בין  אלה  שילוב  חברות  הקמת  תי  בעת  בוצע 

יתירות כזו היא    .תקלה באחד מהם  קרותמאפשר יתירות בין הקווים ב ו  שנים  12  -כ לפני    הפתרון
 . הצורך לאפשר פעילות רציפה של המכללה הן מבחינה לימודית והן מבחינה עסקית בשלהכרחית 

 
הן מצד עובדי  הושקעו מאות שעות עבודה    ובשנים שלאחר מכן  2010במהלך הטמעת הפתרון בשנת  

 ., בזק בינלאומי וסלקוםעבודה משותפת של שני הספקיםכן הספקים ו  הן מצדו  המכללה
 

השקעה כספית של עשרות אלפי דולרים  ב  הא כרוכהת   אחרתה  חברכל  בינלאומי בת חברת בזק  החלפ
  מול הספקשל עובדי המכללה, בנוסף לעבודה שתידרש    ותמיפני  עשרות שעות עבודהכן  בתשתית ו

זו תידרש גם  פתרון חדש   בקינפוג  החלופי יציאה וכניסה  . לצורך ביצוע פעילות  השבתה כללית של 
היא בעלת השלכות רבות, כגון: השבתה כאמור    השבתה ממושכת.נה לואף קיימת סכ  מהאינטרנט

עסקית פעילות  השבתת  הסמסטר,  של  התקין  במהלך  ופגיעה  לימודים  לקוחות  השבתת  איבוד   ,
 כן יש להימנע מכך.  ול )מתעניינים(  טנציאליםופ
 
 

 חודשים.  36תקופת ההתקשרות:  
 .  אחת  ₪ כולל מע"מ לשנה  135,000  -ב היקף התקשרות מוערך

 
לעיל, עליו לפנות   יםהמפורט  יתן את השירותיםככל שקיים אדם הסבור כי ישנו ספק אחר המסוגל ל

.  בפנייה  12:00שעה    6.3.23וזאת עד ליום    meitalb@yvc.ac.ilאל הח"מ, באמצעות מייל לכתובת:  
  , קווי תקשורתיש לציין את שם החברה, מס' ח.פ, פרופיל החברה ואסמכתאות בגין יכולתו לספק  

 לרבות התייחסות להשקעה הנדרשת לצורך התאמה לצרכי המכללה.  
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