
 
 

 

 מסמך הבהרות ושינויים  -מענה לשאלות הבהרה

 קול קורא

 לקבלת הצעות להפקת אירועי  יום ירושלים

 

 

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

 מודיעה על שינויים בהליך כדלקמן.

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

 לשאלה ו/או להנחת השואל.

 

 



 

 מס"ד
המסמך או הנספח 

אליו מתייחסת 
 ההבהרה 

פרק וסעיף 
 רלבנטיים

 נוסח השאלה 
 תשובה

 (2מסמך א) 1
 –. תנאי סף סעיף 3

3.3 

בסעיף זה רשום 
  5,000"...בהשתתפות 

אנשים לפחות.." אך 
( אליו סעיף זה 2במסמך א)

מפנה רשום "...בהשתתפות 
אנשים לפחות..."   3,000

 איזו כמות אנשים נדרשת ?

במסמכי  3.3בהתאם לסעיף 
אנשים   5,000כלומר  – המכרז

אף האמור -לפחות, וזאת על
 בכל מקום אחר.

 קול קורא 2
 . תיאור האירועים2

 2.1סעיף 
 מהי כמות האנשים באירוע?

אירוע "יקיר ירושלים" כמות 
  600קהל מינימלית של 

 מוזמנים.

בחשבון כי אירוע יש להביא 
"טקס קבלת הפנים ליום 

ירושלים" הינו פתוח לקהל 
הרחב, כך שתהיה סירקולציה  

של קהל המשתתפים )בכפוף  
לכמות הקהל המאושרת 

 במקום האירוע(

 קול קורא 3
 . תיאור האירועים2

 2.4סעיף 

כמה   -פתוח לקהל הרחב  
אנשים מצופים לטקס 

 קבלת הפנים ?

לא כאמור פתוח לקהל הרחב. 
ניתן להעריך את הכמות בשלב 

 זה

 מתחם האירוע   4.1 קול קורא   4
אבקש  לקבל תוכנית שטח 

הטקס ושל מתחם קבלת 
 הפנים  

מדובר  –הבקשה נדחית 
בנושא אשר מצריך את 

דיקתו העצמאית של טיפולו/ב
   המציע

 הדפסות  1נספח ב'  5
מהן כמויות של דברי הדפוס 

מדליות /בולים/סיכות   –
 זהב חוברות וכו' 

 מדליות.  14

 סיכות זהב. 14

בולים לפי גיליונות בהתאם 
 לכמות משתתפים.

הזמנות לפי צפי קהל מוזמן 
  800)בשנה שעברה הוזמנו 

אין זו אך  – אורחים
התחייבות כלשהי מצד 

 (המזמינה

 שכירות מתחם   1נספח ב'  6

האם ניסגר  המתחם 
לתאריכים הרלוונטיים ? 

ימי הקמה? ומה  ולכמה
משמעות הכספית לכך ? 

האם התשלום יתבצע ע"י 
 חברת אריאל ישירות ?

הטיפול הנ"ל באחריות 
ובאמצעות המציע הזוכה.   

תשלום בגין שימוש המתחם  
יחול על המציע ובמסגרת 

 התקציבית העומדת לרשותו.

     



 

 3.3, 3.2 תנאי סף 7

האם ניתן להגיש את אותם 
אירועים בשני  כנסים/ 

(, ככל  3.3, 3.2סעיפים אלו )
 שהם עונים על ההגדרות?

 כן, ככל שעונים על ההגדרה. 

  2מסמך א'  8

כתוב שלושה  2במסמך א' 
כנסים/אירועים בהשתתפות  

איש, ובתנאי הסף  3000
מופיע    3.3סעיף 

כנסים/אירועים בהשתתפות  
לאיזה כמות יש  -איש 5000

 להתייחס? 

 לעיל  1לשאלה ראו תשובה 

  נספח ביטוחי  9
האם יש צורך לחתום על  

 הביטוח בשלב זה? 

 אין צורך. רק החברה הזוכה
תידרש לכך, ויהיה עליה  

 ימים )לכל 7לעשות כן בתוך 
ה, או יזכיהיותר( ממועד ה

- במועד אחר ככל שייקבע על
 ידי המזמינה

 ביגים ושלטים  1נספח ב'  10
מהן הכמויות , הגדלים  

 הנדרשים לתמחור 
ע  שיוצ חלק ממתווה האירוע

 ידי המציע הזוכה בהמשך -על

 כיבוד 2נספח ב'  11
האם בשידור זום יגיעו  

היקרים פיזית 
 לאולפן/מתחם השידור 

 10כנ"ל בתשובה לשאלה 

12 
טקס קבלת פנים 

 ליום ירושלים 

  2עמ'  - 2פרק 

 2.5,  2.4סעיפים 

היכן מתקיים  . 1
 הטקס?

מי אחראי על  . 2
 הפקת התוכן?

באם זה חל על  . 3
ההפקה האם התקציב של  

  2- ₪ כולל מע"מ ל  750,000
 האירועים הינו ריאלי? 

מהו המפרט של  . 4
 האירועים הנ"ל? 

מופיע במסמכי  . 1
 המכרז

מופיע במסמכי  . 2
 המכרז

הסכום הנ"ל הוא   . 3
, ועל  העומד לרשות המציע

 המציע לעמוד בו. 

מופיע במסמכי  . 4
 תיאור האירוע 2המכרז סעיף 

13 

 2עמ' - 3פרק  תנאי סף

 3.3 3.2סעיפים 

  3מציין  3.2סעיף 
כנסים/אירועים רביי  

 משתתפים... 

. מהי הכמות שהתכוונתם, 1
 ברביי משתתפים?

סעיף זהה  3.3מאידך סעיף 
רק שמצוין כמות מינימלית 

 איש.   5000של 

. האם יש הבדל בין שני 2
 הסעיפים? 

  

בהתאם להגדרה   .1
בחוק "אירוע רב 

  500משתתפים" 
 משתתפים ומעלה. 

 

ראו תשובה לשאלה  .2
 לעיל  1

בטבלה זו של ניסיון אנו  (1א )             ניסיון 14
כנסים /  5מתבקשים לציין 

 אירועים רביי משתתפים.

. לכאורה יש סתירה בין 1
סעיף זה לסעיף הניסיון ב 

מתייחס לניסיון  3.2סעיף 
  3מוכח בהפקה כוללת של 

כנסים ו/או אירועים רבי 
משתתפים ללא הגדרה  

 מדויקת של כמות משתתפים.



 

 

אין שינוי ביתר מסמכי המכרז ו/או דרישותיו. להזכירכם, המועד אחרון להגשת ההצעות במכרז  .3
 בדיוק. 12:00בשעה  6.1.21שלישי   הינו עד ליום

מסמך זה, על צרופותיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, על המשתתפים לחתום בכל   . 4
 עמוד בחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי המכרז.

 

 

        ________________ 

 החברה העירונית אריאל 

  -אירועים ו 3שמציין  3.2
 3שמציין אף הוא  3.3

 אירועים. כיצד זה מסתדר?

. לא מצוין כאן כמות 2
 המשתתפים

 

מתייחס  3.3ואילו סעיף 
לניסיון מוכח בהפקה של כנס 

 5,000אירוע בו מינימום  /
 משתתפים.

 (2א ) ניסיון 15

בטבלה זו אנו  –שאלה 
נדרשים לשלושה 

סים/אירועים בהשתתפות  כנ
משתתפים לפחות   3000

הגדרתכם   3.3בעוד שבסעיף 
 איש. 5000לרביי משתתפים 

 לעיל  1ובה לשאלה ראו תש

     


