
 

 
 

 
 

 "טתשע חשון

                           2018 נובמבר

 

 2019פסטיבל האור ל לניהול אומנותי קול קורא

החברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ )להלן: 

ומפיקה עבור הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים את פסטיבל האור מנהלת "( החברה"

אשר לניהול אומנותי של פסטיבל האור  מבקשת לקבל הצעות. בהתאם לכך, החברה 2019

 2019 ביולי 4ביוני עד  26 ברחבי העיר העתיקה בירושלים בין התאריכיםעתיד להתקיים 

 שלהלן:"( הכל ע"פ הפירוט הפסטיבל)להלן: "

 

 כללי .1

הפסטיבל הינו פסטיבל בינלאומי בו משתתפים אמנים ויוצרים מהארץ ומחו"ל  .1.1

 אשר מציגים את מיטב היצירה בתחום התאורה.

ל יידרשו המשתתפים, בנוסף לכל מחירקבלת הצעות בקשה לכחלק מהמענה ל .1.2

שיעור הנחה לשכר הטרחה ב להעביר, לנקובאשר עליהם המידע ו המסמכים

החברה תשלם  אותו ,להלן 7.4ידי החברה כמפורט בסעיף כפי שנקבע על  המירבי

 בגין שירותיו.כתמורה למנהל האומנותי 

 מובהר כי האחריות למימון הפסטיבל הינה של החברה בלבד. .1.3

 מובהר כי הליך זה אינו הליך מכרזי והינו פטור ממכרז. .1.4

 

  תנאי סף .2

 לעמוד בכל התנאים המצטברים להלן: לקול קוראעל המגיש מענה 

 

בחו"ל ים אומנותיים בארץ ו/או אומנותי של פסטיבל למציע ניסיון קודם כמנהל .2.1

 לכל פסטיבל.₪  6,000,000בהיקף תקציבי של מעל 

 

, אומנותיהמציע יצרף למענה פירוט בדבר ניסיונו הקודם בניהול פסטיבל 

המשתתפים  םהאומנותיימיקום הפסטיבל, מועד הפסטיבל, מספר המיצגים 

 בו, פירוט אנשי קשר של מזמיני הפסטיבל.

 



 

 
 

 
 

או  אירועיםוניסיון בהתנהלות עם אומנים או יוצרים בלמציע קשרי עבודה  .2.2

 .פסטיבלים אומנותיים

 

על המציע לצרף אישור מאת החברה הבינלאומית על קשרי עבודה כאמור או 

על קשרי עבודה  חוזה או הזמנת עבודה או כל מסמך משפטי אחר המעיד

 כאמור.

 

בהם אירועים המוניים  או שהמציע היה חבר בצוות הפקה של בהפקה למציע ניסיון .2.3

 משתתפים. 10,000לפחות השתתפו 

אירועים המוניים שהופקו על ידו לרבות: מועד  3המציע יפרט על לפחות 

 האירועים, מזמיני האירועים, מידע כללי על האירוע ותוכנו, פירוט אנשי קשר

 אצל מזמיני האירועים.

 

 המציע או אחד מעובדיו הינו בעל שליטה בשפות זרות נוספות מלבד אנגלית. .2.4

 על המציע לפרט את השפות בהן הוא שולט ואת רמת השליטה בהן.

 

 תיאור הפסטיבל .3

 

לאור במרחב העירוני נוכחות משלו. מעבר לתפקידו הפונקציונאלי להגביר את  .3.1

תחושת הביטחון, לסמן מכשולים ולהדגיש מעברים, האור מאפשר למבקרים 

"לקרוא" את העיר באופן שונה. באמצעות האור ניתן לגלות מחדש את קוויה, את 

לאמנות התפתח הגיאוגרפי השלה ואת כוחה ועוצמתה. העיסוק באור כחומר גלם 

ופתח בפני מספר רב של יוצרים עולם  האחרונות יםבקצב מהיר בעשרים השנ

חדש של אפשרויות המשלבות, יופי, קונספט, הפשטה וטכנולוגיה ומגלות את 

האיכויות המיוחדות של שילוב אור כאלמנט המאפשר יצירה פעילה, ולא רק 

 כאמצעי להארת יצירת האמנות.

 

ורצי דרך, ההתקדמות המתמדת של הטכנולוגיות ותהליך ניסיונות של אמנים פ

שינוי התפיסה לגבי תפקידו של האור בנוף האורבני הלילי הביאו לפתיחתם של 

פסטיבלים העוסקים בתאורה דקורטיבית ובחקר השפעת האור על המרחב 

 העירוני בכל ברחבי העולם.



 

 
 

 
 

ודרמטי, אמנותי  ממדפסטיבל האור בעיר העתיקה מעניק באמצעות האור 

מהארת נכסים ארכיטקטוניים ועד פסלי אור, ללילה של העיר העתיקה ומהווה 

 חגיגה תיירותית ומשפחתית רבת קסם הפתוחה לאמנים ויוצרים בתחומים רבים.

 

באגן העיר העתיקה בירושלים את קיימה החברה השנים האחרונות  עשרב

שכמעט ואינו מוכר פסטיבל האור הבינלאומי שהציג בפני הקהל תחום אומנותי 

 בארץ. הפסטיבל מייצב את עצמו בשורה אחת עם פסטיבלי האור הטובים בעולם.

 

בפסטיבל לקחו חלק אמנים מהארץ ומחו"ל שהשתמשו באור על מנת ליצור 

-פסלים, מיצבים, מיצגים ועבודות אמנות והוא משך לאזור העיר העתיקה כ

 ילות הלילית בעיר.מבקרים בכל שנה תוך הענקת פן חדש לפע 500,000

 

במרחב אגן  2019ביולי  4ביוני עד  26 " יתקיים בין התאריכים2019"אור ירושלים 

ובמוצאי שבת עד השעה  20:00-23:00העיר העתיקה בירושלים, בין השעות 

24:00. 

שוטט באופן עצמאי וללא תשלום בין יצירות האמנות מ  ,בקר בפסטיבלהמהקהל 

 מסלולים מוארים ברחבי העיר בעתיקה. ומופעי חוצות הפזורים בין

 

יומלצו ע"י הוועדה האומנותית לפסטיבל וייקבעו ע"י וועדת מסלולי הפסטיבל  .3.2

  ההיגוי בכפוף להנחיות המשטרה וכל גוף מוסמך אחר.

 

 התחייבויות המנהל האומנותי .4

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את 

זה  במסמךהצדדים רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת 

 לרבות ההסכם. הייתה התייחסות אחרת כאמור, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.

 

סטיבלי אור ברחבי ופבחירת קונספט לפסטיבל בהתייחס לפסטיבלים קודמים  .4.1

 העולם.

גיבוש ובניית התוכן האמנותי של הפסטיבל דרך עבודות מקוריות או מוזמנות  .4.2

 ותוכנית בינלאומית מורחבת.



 

 
 

 
 

ניסוח, עריכה ופרסום "קול קורא" לקבלת הצעות אומנותיות בתחום התאורה  .4.3

 מאמנים ישראליים ובינלאומיים.

תאמים ונגישים לקהל הרחב בחירת מסלולים בתוואי העיר העתיקה המול המלצה .4.4

 .בהתאם להחלטת וועדת ההיגוי ולעבודות האמנות

 בחירת אתרים בעיר העתיקה לטיפול והתאמה של העבודות לאתר. .4.5

 בחירה ואיתור של אמנים מהארץ ומחו"ל. .4.6

אחריות ופיקוח על ארגון הפסטיבל, איכות העבודות ורמת המבצעים ועבודה  .4.7

 בתיאום מלא עם הפקת הפסטיבל.

למסגרת התקציב המאושרת ניהול משא ומתן על שכר האמנים תוך התייחסות  .4.8

 לסעיף האומנותי.

 יצירת תוכן נוסף )אירועי חוצות, תוכן אקדמי, פעולות אינטראקטיביות(. .4.9

ייזום וקידם של שיתופי פעולה עם גורמים מקצועיים רלבנטיים מהארץ ומחו"ל,  .4.10

 ארץ ובעולם.פסטיבלים ומוסדות תרבות, בתי ספר לאמנות ב

 סיוע בבניית קשר עם פסטיבלים בחו"ל וארגונים בינ"ל העוסקים בנושא. .4.11

 סיוע בבניית שת"פ עם גורמים ממסדיים וחוץ ממסדיים  לתמיכה בפסטיבל. .4.12

 תחקיר וסקירה של פרויקטים דומים בעולם והאמנים המשתתפים בהם. .4.13

 .רשככל שייד הפקה, משטרה וכו' וועדות ההיגוי, השתתפות בישיבות .4.14

התייחסות לנושאים הנושקים לתכנית האמנותית כגון הובלות בינלאומיות,  .4.15

 מפרטים טכניים, לו"ז וכו'.

 בימי הפסטיבל.ופיקוח נוכחות אישית  .4.16

 מתן מענה לשאלות הפקה. .4.17

 מחויבות ביצוע החלטות צוות ועדת ההיגוי של הפסטיבל. .4.18

 

 ההצעה .5

 

 יגישו את המסמכים הבאים: עבור ניהול אומנותי לקול קוראהמעוניינים להגיש מענה 

 לעיל. 2כל המסמכים הנדרשים בסעיף  .5.1

 פרופיל המועמד הכולל רקע כללי של המועמד וניסיונו בהפקת אירועים. .5.2

 .1976התשל"ו  –כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .5.3

של משתתף  משלטונות המס על היותו עוסק מורשה )במקרהאישור עדכני  .5.4

יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של  –המדווח בתיק איחוד 



 

 
 

 
 

המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעת 

 האישור(.

 אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף. .5.5

הוגשה הצעה ע"י תאגיד יצרף המשתתף, בנוסף לכלל המסמכים שלעיל את  .5.6

 מסמכים הבאים:ה

העתק מאושר על ידי עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת ההתאגדות של  .5.6.1

 המשתתף.

תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי  .5.6.2

 לסוג ההתאגדות של המשתתף )אין צורך בפירוט שעבודים(.

אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי  .5.6.3

הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף  המסמכיםי החתימות על גב

ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשי החתימות הנ"ל הוסמכו 

לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שידרש 

והוצאתו אל הפועל )בשולי טופס  לקול קורא זההבקשה מסמך לצורכי 

 ההצהרה או במסמך נפרד(.

ידי אדם/ גוף פרטי/ שאינו תאגיד יצרף המשתתף, בנוסף לכלל  הוגשה הצעה על .5.7

 המסמכים שלעיל את המסמכים הבאים:

העתק מאושר על ידי עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת הזהות של  .5.7.1

 המשתתף.

אישור עו"ד או רו"ח כי החתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של המשתתף  .5.7.2

 )בשולי טופס ההצהרה או במסמך נפרד(.

 

 

 

 

 

 

 ההגשהאופן  .6

 

 לניהול קול קוראאת ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה ועליה הכיתוב: " .6.1

עד ללא שום סימני זיהוי אחרים וזאת  "2019 האור לפסטיבל אומנותי



 

 
 

 
 

המכרזים שבחברת  לתיבת, 12:00בשעה  2018בנובמבר  15לתאריך 

 בירושלים. 1 אריאל ברחוב דרך בנבנישתי

 

תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים  ת המחירהצע .6.2

 .אלא אם נאמר אחרת במפורש יהיו על שם המשתתף בלבדמסמך זה ב

 

 ייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכים שהוגשוערך המציע שינוי, תיקון או הסת .6.3

רשאית, מטעם  חברההנדרשים ממנו בהצעתו( תהיה ה הפרטים)למעט השלמת 

עדי, לבקש מהמציע לתקן ול את ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלזה בלבד, לפס

 את הצעתו.

 

, קול קוראהמסמכים הצרופים תימה של המשתתף לחתום על כל על מורשי הח .6.4

וכן חתימה  במקום המיועד לכך ההתקשרות לרבות הצעת המשתתף, הסכם

 בראשי תיבות בשולי כל דף.

 

מהמועד האחרון להגשת  יום( תשעים) 90תהא בתוקף לתקופה של ה הצעכל  .6.5

 90תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך  חברהה. הצעות

 ( יום נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.  תשעים)

 
, להכניס שינויים קודם למועד האחרון להגשת הצעות ת בכל עת,החברה רשאי .6.6

. ציעיםלשאלות המ, ביוזמתה או בתשובה הצעת המחירקבלת בבקשה לותיקונים 

 ציעיםאלא אם נמסרו למ ותיקונים, כאמור, לא יהיה תוקף לשינויים, הבהרות

חלק בלתי נפרד  השינויים, ההבהרות והתיקונים יהיו בכתב ובמקרה כאמור,

 פקסימיליהשינויים, הבהרות ותיקונים ימסרו למשתתפים באמצעות  .הקול קוראמ

 .שימסרו על ידם הפרטיםלפי  או בדוא"ל,

 

 

, מטעם זה המכרזיםלא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה וועדת 

בלבד, רשאית לפסול את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן, 

ישלים או יבהיר את הצעתו או, לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף 

המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה ללא הסתייגות כאמור. 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 אופן בחינת המענה: .7

 

 משקלו יהאהצעה אשר מרכיב האיכות בתעשה באמצעות בחינת  ההצעהבחינת  .7.1

 .מהציון הסופי 40% מרכיב מחיר ההצעה אשר משקלו יהאמהציון הסופי ו 60%

 

 :כמפורט להלן שלבים בשניבדיקת ההצעות תיערך  .7.2

 

. בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף – שלב א' .7.2.1

מציעים אשר הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף יעברו 

 .הצעת המחירלשלב ב' של 

 

 בשלב זה ינוקד מרכיב האיכות ומרכיב המחיר. – שלב ב' .7.2.2

 
  

 יהא בהתאם לפרמטרים ולמשקולות הבאים: איכות ההצעהניקוד  .7.3

 

הניקוד  הנושא

 המירבי

 אופן בחינת הניקוד

ניסיון קודם של הפקת 

 פסטיבלים

בגין כל פסטיבל שניהל המציע )ניהול  40

 6קף תקציבי של מעל יאומנותי( בה

השנים האחרונות יקבל  7-מש"ח ב

נקודות נוספות עד לסך  10מציע ה

 נקודות. 40רבי של המ

דוגמת הפקת תיק אירוע 

 על ידי המועמד

תיק האירוע יבחן ביחס להתייחסות  20

המציע לכל האלמנטים של ניהול 
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₪  000280,של מסך יהא ביחס להנחה אותה הציע  ההצעה הכספיתניקוד  .7.4

המהווה את התמורה המרבית אותה מוכנה החברה לשלם למנהל  מע"מ בתוספת

 האומנותי.



 

 
 

 
 

 

 .0%של  . ניתן להציע שיעור הנחה)תוספת( לא ניתן להציע שיעור הנחה שלילי

 

רבי בפרמטר חה הגבוה ביותר יקבל את הציון הממציע אשר יציע את שיעור ההנ

 זה ויתר ההצעות תקבלנה ציון ביחס אליו בהתאם לנוסחה הבאה:

 

ניקוד מרכיב המחיר = 40 × 
שיעור ההנחה הנבחן

שיעור ההנחה הנמוך ביותר
 

 

אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה  מכרזיםועדת ה.7.5

ללא חובת להתנות את הזכיה בתנאים,  מכרזיםרשאית ועדת הכן  .שהיא כזוכה

שלא לבחור הצעה בשלמותה או לבחור  מכרזיםהנמקה, כן רשאית ועדת ה

להחליט לקבל מספר הצעות  מכרזיםחלקים מכל הצעה וכן רשאית ועדת ה

יבצע רק  מהמשתתפים, כך שכל אחד משתתפיםעם מספר  מתאימות ולהתקשר

לא תהא למשתתף כי חלק מהעבודות הנזכרות בהצעה. מובהר בזאת מפורשות, 

עקב בקשר עם כל האמור לעיל ו/או מהחברה,  -כספית ו/או אחרת  -כל דרישה 

 .קבלת הצעות המחיראי קיבול ההצעה או ביטול 

 

רשאית שלא לדון  מכרזיםא ועדת המבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תה.7.6

שפעל בחוסר תום לב  לחשושסלה אם יש לה יסוד סביר ובהצעת משתתף או לפ

שכוונתו היתה להוליך שולל , או בקבלת הצעות מחירו/או שלא בדרך המקובלת 

את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או 

או על הנחות בלתי  צעות המחירמוטעית של נושא השהצעתו מבוססת על הבנה 

 נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.

 

רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם  טעמה(מו מי )א מכרזיםעדת הו.7.7

לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות המשתתפים בפרטי הצעתם, 

ההצעות על מנת לבחון את נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת 

המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים, דו"חות מע"מ 

תאימות, בין אם מולבקש מהמשתתפים, שהצעותיהם נמצאו  ,ודו"חות ניכויים

לרבות עם חלק )מדובר במשתתף בודד ובין אם מדובר במספר משתתפים 

ן בעל פה ובין בכתב, בין מהמשתתפים בלבד(, לתקן או לשפר את הצעותיהם, בי

וכן לבקש  בשלב אחד ובין במספר שלבים, בין לפני בחירת זוכה ובין לאחר מכן

 מכרזיםהצגת בפועל של יכולות המערכת או בחינת המערכת עצמה ע"י ועדת ה

סדרי הדיון ורשימת המשתתפים עימם ינוהל הדיון ייקבעו על  )או מי מטעמה(.

 .מכרזיםידי ועדת ה

 

שאית לבוא עמו בדברים במטרה ר מכרזים, ועדת ההזוכהקביעת גם לאחר .7.8



 

 
 

 
 

 לתקן או לשפר את הצעתו.

 
 ועדת את לחייב כדי מכרזיםה ועדת של זו בסמכות אין, ספק הסר מעןל

 שהיא דרך בכל להסתייג למשתתף לאפשר כדי, כאמור"מ מו לנהל מכרזיםה

 .בהצעתו שכתב ממה בו לחזור למשתתף לאפשר כדי או םבמסמכי מהאמור

 
 

חשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את תהא רשאית לקחת ב מכרזיםועדת ה.7.9

אמינותו ניסיונו וכושרו של המציע לבצע את החוזה המוצע ואת ניסיונה של 

 המציע בעבר. עם  החברה

 

 

 

 

 הודעה על הזכייה וההתקשרות .8

 

 על כך הודעה בכתב.  ותימסר ל מתן הצעות המחירב הזוכהעם קביעת .8.1

 

התקשרות אשר נוסח  האומנותי שייבחר בסיום ההליך יחתום על חוזה המנהל.8.2

ומכיל את כלל התחייבויות המנהל האומנותי במסגרת ומצורף למסמכים 

. מובהר כי לא יתקיים מו"מ ביחס לחוזה ם והצהרותיו במסגרת הצעתומסמכיה

 ותנאיו.

 

ד תקופת ההתקשרות בין הצדדים להסכם זה הינה מיום חתימת ההסכם וע.8.3

לתקופה שלאחר הפסטיבל בתום הליך החזרת המתחמים ו/או השטח לקיום 

 הפסטיבל לקדמותם.

 

 2הזכות להאריך את ההתקשרות עם המנהל האומנותי לעוד  חברהניתנת ל.8.4

 .זה י הסכם התקשרותפסטיבלי אור על פי תנא

 

 בברכה,

 

 רוית יצחקי,

 מנהלת אירועים והפקות, חברת אריאל.
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