
  
 

 חתימת וחותמת המשתתף: _________________

 קול קורא
 

לקבלת הצעות לניהול אמנותי, הפקה טכנית וביצוע לפעילות מוסיקלית בשכונות על משאיות 
 ירושליםבשכונות כלליות בבשכונות חרדיות/ 

 
  מסמך הבהרות ושינויים

 
 אריאלשבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעות בזאת קול הקורא בהמשך ל .1

 "(, על שינויים בהליך כדלקמן.החברה" :להלן מואומנויות בע" ספורט, חברה, חינוך, רווחה, לתרבות

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

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

 

פרק וסעיף  מס
 רלבנטיים

 תשובה שאלה

1 

 כללי 

היינו רוצים לדעת מה התמורה שאנו 
 יכולים לקבל עבור הפעלת המשאיות.

 
כלומר, אנו מביאים הצעה שלימה 

מה התמורה  -של ניהול האירוע
 אותה אנו נקבל?

 

₪   400,000המסגרת התקציבית לפעילות הינה 
. כאשר המסגרת תהיה לכל פרויקט בתוספת מע"מ

עבור כלל השירותים המפורטים במסמך הקול קורא 
 , וכאמור כולל את שכר ההפקה. תחת אחריות המציע

2 

 כללי

לתנאי הסף מפורט כתוב:  2.2בסעיף 
"בעל ניסיון בהפקת אירועים ששודרו 

ות רדיו מקומיות בשידור חי בתחנ
 .2017-2019בין השנים 

על המציע לפרט את ניסיונו בהפקת  
אירועים ששודרו בשידור חי, זהות 
האירועים/הגופים אשר 

התקיים האירוע ; שמות     לגביהם
 אנשי קשר אצל המזמין"

  
 בנוסף, בדרישות מהמציע מפורט:

ניהול פעילות של פרסום ויחסי   3.1.6
הפעילות לרבות ציבור לטובת 

תשדירי רדיו באמצעי הפרסום 
הרלבנטיים לאוכלוסיות השונות, 
פרסום במדיה ובעיתונות, הפצת 
התכנים והסרטונים ברשתות 

 חברתיות וכיו"ב.
העברת הפעילות בשידור חי  3.1.7

 –באחד מערוצי הרדיו הרלבנטיים 
הפעילות תשודר בשידור חי 
מהמוקדים השונים כאשר בכל מוקד 

שדרן ואיש טכני. במהלך  ישובץ
השידור החי יוזמנו ראש העיר ו/או 
נציגי הציבור המקומיים שייבחרו 
מראש בתיאום עם חברת אריאל ועם 
עיריית ירושלים. נציגים אלו יישאו 
ברכה לתושבי העיר ויחזקו את רוחם 

 בימים לא קלים אלו.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 חתימת וחותמת המשתתף: _________________

פרק וסעיף  מס
 רלבנטיים

 תשובה שאלה

 ובתיק ההצעה יש להגיש:
פרוט הצעה לשירותי פרסום   4.3.5

חסי ציבור . שירותים אלו יהיו וי
באחריות מלאה של המגיש הזוכה, 

 יש להגיש פריסת פרסום מוצעת.
פרוט הצעה לשידורים החיים  4.3.6

 של הפעילות בתחנות רדיו רלבנטיות.
 
 

בהתאם נבקש כי יבוטל התנאי 
 ומענה לשאלות הבאות:

לא ברור מתנאי  .1
והדרישות מהמציע,  הסף

מדוע נדרש ניסיון בהפקת 
שידור חי מתחנת רדיו 
מקומית בלבד. דרישות 
השידור בתחנת רדיו ארצית 
מחמירים יותר מתחנה 
אזורית ולכן אין שום סיבה 
מכרזית לייצר מגבלה לרדיו 
אזורי בלבד )בתחום 
הניסיון(. לאור זאת יש לבטל 
 את תנאי הסף או להפוך

 אותו לניסיון בשידור ארצי
מדובר על  3.1.7בסעיף  .2

הנגשת הפעילות "באחד 
מערוצי הרדיו הרלוונטיים", 
כלומר רדיו למגזר החרדי 
ו/או הערבי. רשתות אלה 

 בפריסההינן רדיו מגזרי 
ארצית ולכן ישנם פתרונות 
ארציים בלבד ולא פתרונות 

בהתאם  –של רדיו אזורי 
נבקש כי במידה ויישאר 

הסף לניסיון בשידורי  תנאי
רדיו, הוא יהיה לרדיו ארצי 

 ולא אזורי
באופן כללי, מרבית חברות  .3

ההפקה הגדולות, בעלות 
ניסיון בעבודה מול גופי 
שידור ארציים )טלוויזיה 
ורדיו(, מבצעות את פעילות 
השידור באמצעות המדיה 
ולא באמצעות המפיק 

לכן  –ששוכר את שירותיה 
אין שום סיבה או צורך 
בתנאי מצמצם במכרז 
בנושא שידור בכלל וברדיו 
האזורי בפרט . מדובר 
בהוראה מצמצמת הפוגעת 
ביכולת המזמין לקבל 
הצעות רלוונטיות לדרישותיו 

 וצרכיו.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תנאי הסף יכלול גם נסיון  -מאושר .1
בשידור ברדיו ארצי, הכולל את 

 התכנים המפורטים 

תנאי הסף לכלול רדיו ארצי בתכנים  .2
 מקובל.  -המפורטים

 .ראה התשובה לעיל .3

הפעילות מיועדת ומותאמת לאור  .1. האם האירוע מתוכנן גם במידה 1  3



  
 

 חתימת וחותמת המשתתף: _________________

פרק וסעיף  מס
 רלבנטיים

 תשובה שאלה

 ולא יהיה סגר?
. האם אתם מתחייבים לא 2

להשתמש בתוכנית שנגיש במידה ולא 
 נקח את המכרז?

. למה צריך פרסום אם מותרת 3
 התקהלות מאוד מוגבלת של קהל?

יכולה להגיש את המכרז . האם אני 4
  יחד עם מפיקה נוספת?

 

מגבלות הקורונה. החברה שומרת 
לביטול הפעילות לעצמה את הזכות 

כל סיבה שהיא, לרבות במקרה של מ
הנחיות שונות ו/או מחמירות מאלו 

הקיימות כיום, והכל מבלי שיהיה 
המציע זכאי לכל פיצוי ו/או סעד 

 כלשהו. 

 לא ייעשה שימוש בהצעה. .2

מדובר בשיקול דעת המזמין ועיריית  .3
 ירושלים.

, ההתקשרות תיעשה מול גורם אחד .4
ככל שאין הגבלה במסמכי הקול 

פשר מיזוג בין מציעים הקורא יתא
 .לגורם התקשרות אחד

4 

 

ראיתי הודעה שלכם דרך אחת 
 הקבוצות שאני חבר בהם

לגבי משאיות ופעילות 
 בשכונות. מוסיקלית

 
השנה עשינו הפקות גדולות ביום 

  העצמאות ובל"ג בעומר על משאיות
לך חומרים במה  אשמח להראות

 מדובר.
 

הבנתי שאפשר להגיש הצעות עד 
  12:00בשעה היום 

רק אני צריך לדעת מה בדיוק אתם 
 צריכים.

 
שעשינו  מצורף קובץ פרסום

לשבועות, שם רשום מה עוד אפשר 
 להוסיף

 

 .תיאור הפעילות מפורטת בגוף הקול קורא
בהתאם  םניתן לצרף את החומרים הרלוונטיי

 לדרישת תנאי הסף.
 

5 

 

. בנושא העלאת חומרים למדיות 1
עלויות שידור  -השונות מהשטח 

מצולם במדיות השונות שאלתינו 
הינה: למעט שידורי הרדיו שמוגשות 
בהצעה כחלק מההצעה. האם 
העלויות הנוספות הנ"ל הינן 

 באחריות החברה?
 -. בנושא ניסיון בשידורי רדיו 2

חברתנו משתפת פעולה עם תחנת 
רדיו מובילה שלה יש את הניסיון 

 הנדרש האם זו כוונתכם?
יה תמיכה באפיקי . האם תה3

הפרסום של החברה ו/או עיריית 
 ירושלים?

. המפיק ישתף פעולה עם הנחיות 4
הקורונה אך אינו שולט בהתקהלות 
והתנהגות הקהל. יש לסכם שבמידה 
והקהל לא יעמוד בהנחיות ניתן יהיה 
להפסיק את המופע ו/או להעבירו 
למקום אחר ללא פגיעה בתמורה. 

ל עלויות פרסום, יחסי כ .1
ציבור, שידור הרדיו יחלו 

 על המציע

לתנאי הסף  2.2בסעיף  .2
מפורט כתוב: "בעל ניסיון 
בהפקת אירועים ששודרו 
בשידור חי בתחנות רדיו 

-2017מקומיות בין השנים 
ראה התשובה בעניין  .2019

החבירה לגוף נוסף בהגשת 
 הצעה אחת, לעיל. 

החברה שומרת לעצמה את . 3
בנכסים הזכות לפרסם 

העירונים אך אם  םהדיגיטליי
זאת החבילה אותה מציע 
המציע לא תלויה בפרסום 

 העירוני ולא נתמכת.



  
 

 חתימת וחותמת המשתתף: _________________

פרק וסעיף  מס
 רלבנטיים

 תשובה שאלה

 נבקש את דעתכם בנושא.
 

אריאל תמנה בכל נקודה פעילה ממונה קורונה . 4
שינהל ויאכוף את הפעילות בהתאם להנחיות 
החוק. המציע יעבוד בכפוף להנחיות של הממונה 

 החברה.מטעם 
6 

 כללי

האם המחיר במכרז אמור  .1
להיות עבור אירוע אחד או עבור כלל 

 האירועים
האם המחיר המוצע כולל  .2

את העלויות שישולמו ע"י חברת 
 אריאל

 

 עבור כלל האירועים..1
 ראה התשובה לעיל לגבי העלויות. .2

7    

 

 

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

 מאת החברה.

 אין שינוי ביתר מסמכי המכרז ו/או דרישותיו.  .4

 כאמור במסמכי ההליך .  בדיוק 0001:בשעה  2.8.20 ,ראשון יום מובהר כי מועד הגשת ההצעות הינו  .5

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

 וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי המכרז.

 
 

        ________________ 
 החברה העירונית אריאל

 

 


