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 קול קורא
לחיזוק הקשר של יהדות התפוצות  אירועניהול של לולהפקת לרעיונות, לקבלת הצעות 

 לירושלים
  

 מסמך הבהרות ושינויים
 

החברה העירונית פוטנציאליים מודיעה בזאת  שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים להליךבהמשך  .1

 .כדלקמן הליךבעל שינויים "(, החברהבע"מ )להלן: "לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות  –אריאל 

 
מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין  .2

 .איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל משום אי מענה לשאלה של

 
מסמך  מס'

 וסעיף
 תשובה שאלה

1 

8.2 

האם כל פעילות מעבר לתנאי הסף תזכה 
 30 נקודות עד מכסימום 50את המציע ב 

נקודות זה אומר שמי שרוצה לזכות 
 11במירב הנקודות צריך להציג 

 6פעילות לתנאי הסף ועוד  5פעילויות? 
 ?פעילויות לנקודות הבונוס

כמה נקודות יקבל המציע  –שאלה נוספת 
 ?פעילויות של תנאי הסף 5בגין הצגת 

 5-פעילויות נוספות, מעבר ל 6יש להציג 
ך הוכחת הפעילויות שנדרש להציג לצור

, 3.1עמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף 
וזאת לצורך קבלת ניקוד איכות מלר 

 נק'(. 30בסעיף זה )
אין ניקוד בגין הפעילויות שנדרש להציג 
להוכחת העמידה בנתאי הסף הקבוע 

 .3.1בסעיף 
2 

1.6 
 – השרות תביא קהל מחו"ל לארוע 

באיזה שפה האירוע יתנהל? עברית  בלבד 
 עברית או בשפות נוספות

3 

1.6 

באיזה  –פירסום הארוע לקהל הרחב 
מדיות יש לפרסם את הארוע ? מהי כמות 

  ? הפירסום
 ? כיצד יחולקו הכרטיסים לקהל הרחב

על המציע להציע פריסת פרסום לאירוע 
וכן להציע תקציב לפרסום האירוע עפ"י 

כמפיק. מערכת אינטרנטית לחלוקת  נסיונו
 כרטיסים ורישום בטיפול המציע.

4 

 (5מסמך א)

למה הכוונה ?  –"גיוס משתתפים לארוע" 
האם דרך המודעות לפרסם משרד 
כרטיסים שיחלק את הכרטיסים לארוע 

 גיוס משתתפים באמצעות פרסום בחינם?
5 

 (5מסמך א)
ניתן להוסיף  האם בתקציב הארוע

סעיפים נוספים או לחלק סעיפים 
 בתקציב לתתי סעיפים?

התקציב הינו תקציב לדוגמא. ניתן 
 .להוסיף סעיפים ולחלק לתתי סעיפים

6 

 ?מי אחראי על הבאת המשקיעים לארוע כללי

באחריות המציע לגייס את התורמים 
שיגיעו לכנס ואת המרצים לפאנלים. תינתן 
עדיפות לאורחים המגיעים מחו"ל, לבעלי 
עניין כחברות וגופים המעוניינים 
בהשתתפות וכן לקהל הרחב במידה 

 וישארו מקומות פנויים
האם הארוע ישא אופי דתי? האם מותר  כללי 7

 להביא זמרות?
התוכנית האומנותית שתוצע תבחן ע"י 

 הוועדה וזו תמליץ על תוכן. 
8 

1.6 

האם כבר הוזמנו יהודים אמידים 
לאירוע? מה צפי השתתפות של יהודים 

 משתתפים 300-400 -בשלב זה לא. כ אמידים לאירוע?
 שעות  3 -כ מה אורך האירוע? 1.6 9
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מסמך  מס'
 וסעיף

 תשובה שאלה

 דק' 30 -כ כמה זמן מתוך האירוע שמור לנואמים? 1.6 10
11 

 האם כבר קיימת רשימה של נואמים? 1.6
טרם. אולם הצפי לנאומים הינו: רה"ע, 

 השר לענייני ירושלים ועוד
12 

1.6 
מה הפרופיל הרצוי של הקהל שיוזמן 

 ללא תשלום מעבר לאורחים?

האירוע מיועד לתורמים ולבעלי עניין 
שירצו להשתתף, במידה וישאר מקום פנוי 

 הקהל יוזמן
13 

1.6 
הקהל שיוזמן ללא תשלום  תמה כמו

  2500סה"כ ישנו מקום ל  מעבר לאורחים?
14 

1.6 
האם כבר הוזמן בנייני האומה להקמות, 

 חזרות, אירוע ופירוק? 
חברת אריאל טרם הזמינה את המקום, 

 הנושא נמצא בהליכי עבודה
15 

1.6 

האם ניתן לקיים תערוכה ייחודית 
לביקור לפני ואחרי האירוע כחלק 

 מהאירוע?  
יש להציע זאת במסגרת המסמכים שיש 

 להגיש, והוועדה תבחן זאת. 
16 

 
האם הפרזנטציה הינה חלק מהתנאים 

 כן לקול קורא? 
 
 

מובהר כי כל שאלת הבהרה אשר לא מופיעה במכתב זה, יש לראותה כשאלה שנדחתה ו/או כתשובה שלילית  .3

 .החברהמאת 

 .ו/או דרישותיו ההליךאין שינוי ביתר מסמכי  .4

 .בדיוק 0021:בשעה  2018.07.10 נותר ביום שלישי, ההצעות להגשת אחרון המועדלהזכירכם,  .5

, על המשתתפים לחתום בכל עמוד בחתימה ההליך, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מסמך זה, על צרופותיו .6

 .ההליךוחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי 

 
        _____________________ 

לתרבות, חברה, חינוך,  –החברה העירונית אריאל 
 בע"מ רווחה, ספורט ואומנויות

 


