
 
 2021ינואר  10

 קול קורא – מענה לשאלות הבהרה 

 לקבלת הצעות להפקת אירוע "שרים מספרים וזוכרים" בערב יום הזיכרון בבריכת הסולטן 

בהמשך להליך שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעות  . 1
ואומנויות בע"מ, )להלן: "החברה"(, בזאת אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט 

 מודיעה על שינויים בהליך כדלקמן.

מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה  .2
בעל פה אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה 

 לשאלה ו/או להנחת השואל.

 

 

 

 



 

המסמך או   מס"ד 
 פח אליוהנס

מתייחסת  
 ההבהרה 

פרק וסעיף  
 רלבנטיים 

 תשובה  נוסח השאלה 

האם התאריך הנקוב   כללי  כללי  1
במסמכי המכרז  

( הוא תאריך  13.5.21)
האירוע? מהבנתנו ערב  

  - יום הזיכרון חל ב
 אנא הבהירו. -  13.4.21

הטקס יתקיים  
בתאריך   

, א'  13.4.2021
באייר תשפ"א, ערב  

 יום הזיכון 

האם האירוע בחינם לקהל   כללי  כללי  2
הרחב ומותנה רק  
 בהרשמה מראש?  

מה היא כמות הקהל  
 הצפויה בשנה זו? 

הכניסה לאירוע  
למוזמני משפחות  

השכול ולקהל הרחב  
באמצעות רישום  

מראש ללא תשלום.  
כמות הקהל בבריכת  

הסולטן הינה עד  
משתתפים.   6,000

כמות הקהל תהא  
בהתאם  למגבלות  

ולהנחיות אשר  
יינה בתוקף  תה

 באותה העת. 

הסעיף אינו ברור, אנא   1.3.5,  1.3.4 כללי  3
הבהירו האם זה צריך  
לרדת מתוך התקציב  

 הקיים?   

  1.3.4-ו  1.3.5סעיף 
יילקחו בחשבון  

ממסגרת תקציב  
האירוע המוצע  
לטובת המציע  

 שיבחר. 

  -אנא הגדירו מה הפירוש   2.2 תנאי סף  4
 רבי משתתפים? 

 משתתפים  500מעל 

על המציע להציע בהצעתו  " 2.4 תנאי סף  5
במאי בעל ניסיון בביצוע  

אירועים ממלכתיים  
  לרבות אירוע מהסוג )

  - ("הקבוע בהליך זה
הכוונה לניסיון מוכח  

באירועי יום הזיכרון? אנא  
הגדירו מהו הפירוש  

 לאירוע ממלכתי. 

"אירועים ממלכתיים"  
הם רשימה סגורה  

של אירועים  
  - שאישרה הממשלה 
ועדת שרים לענייני  

  – סמלים וטקסים 
והגדירה אותם  

ככאלה )ניתן למצוא  
את הרשימה באתר  

 הכנסת(. 
יתן להציג כניסיון גם  נ

כאירועים ממלכתיים,  
לאומיים, עירוניים  
בעלי אופי דומה,  

  – מרכזיים בלבד 
התאמתם של  

האירועים שיוצגו  



 
פי סעיף  -לדרישות על 

ידתם  זה, ובחינת עמ
בדרישות אלו, ייקבעו  

לפי שיקול דעתה  
הבלעדי של  

 .המזמינה

האם אפשר לקבל את   כללי  כללי  6
בקובץ וורד על  המסמך 

מנת למלא אותו בהקלדה  
ולא בכתב יד? או לחילופין  

 ?  1רק את מסמך א'

 אין אפשרות כזו 

7 

 1.3.2 קול קורא
האם שכר המציע הינו  

חלק מהתקציב  או בנוסף 
 לתקציב

  ח שכר המציע יילק
  מתוך בחשבון 

המסגרת התקציבית  
 המוצעת 

8 
  (1מסמך א)

מבקשים לקבל מסמך זה 
מנת למלאו ב וורד על 

 כראוי

 אין אפשרות כזו 

תנאי   2פרק  מסמך הקול קורא  9
 2.4סף, סעיף 

המציע נדרש להציג  
בהצעתו בימאי בעל ניסיון  

אירועים  בביצוע 
. "אירועים  ממלכתיים 

ממלכתיים" הם רשימה  
סגורה של אירועים  
ועדת   - שאישרה הממשלה 

שרים לענייני סמלים  
והגדירה אותם   –  וטקסים

ן למצוא את  ככאלה )נית 
הרשימה באתר הכנסת(.  

האירוע מושא המכרז אינו  
 חלק מרשימה זו 

נבקש את אישורכם כי  
הכוונה לאירועים בעלי  

אופי ממלכתי או  
 בהשתתפות נשיא/ראה"מ.  

שכן אחרת, ההגדרה  
מצמצמת באופן לא סביר  

את המציעים  
 הפוטנציאליים במכרז. 

ראו תשובה לשאלה  
 לעיל  5
 

אופן בחינת   קורא מסמך הקול  10
ההצעות, סעיף  

5.1.2   
 טבלת ניקוד 

לטובת ניקוד איכות  
ההצעה של הבימאי  

המוצע, הבימאי נדרש  
אירועים    10להציג 

ממלכתיים שונים ע"מ  
לקבל את מלוא הניקוד.  
בדומה לשאלה בסעיף  

הקודם, מניסיוננו אין כל  
כך הרבה אירועים  

ממלכתיים במהלך השנה  
והדרישה הנ"ל תצמצם  

מבחר הבימאים איתם   את
ניתן יהיה לגשת למכרז.  

ולמעשה תצמצם את  
התחרות לשנים או שלושה  

הוחלט לשנות את  
אופן מתן הניקוד  

נקודות   4ולהעניק 
לכל אירוע ממלכתי,  

  5כך שיידרשו 
אירועים בלבד כניסיון  

על מנת לקבל את  
בחלק  מלוא הניקוד 

 זה



 

 

המועד אחרון להגשת ההצעות במכרז הינו עד     אין שינוי ביתר מסמכי המכרז ו/או דרישותיו.  .1

 באופן המצויין בהליך.  12:00בשעה   31.12.21ראשון    ליום 

מסמך זה, על צרופותיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, על המשתתפים לחתום בכל   . 4

 רות יחד עם מסמכי המכרז. עמוד בחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חברת אריאל                   

בימאים בלבד. נודה  
 . לבחינתכם 

סעיף   4פרק  קורא  מסמך הקול  11
4.3.5  +4.3.9 

במסגרת הפקת האירוע  
. תיק  נדרש רישויכי ברור 

  וביטוח ואישורי בטיחות 
מהנדסים הכוונה רק  

אנא אשרו  לאחר זכייה.  
 שלא נדרש בשלב המכרז 

בשלב  לא נדרש 
 הגשת המכרז 

האם ניתן לאור הסגר    מסמך הקול קורא  
  לקבל דחייה בהגשה

 במספר ימים? 
 

בשל הסגר, אנחנו  
נדחה את המועד  
האחרון להגשה  

בעשרה ימים, כך  
  תוגשנהשההצעות 

  ולא יאוחר מיום   עד
. בשעה  31.1.21

באופן המצוין   12:00
במסמכי ההליך.  ככל  

- שיוחלט אחרת על
ידי המזמינה, תוצא  

 הודעה נוספת 
 


