
    

 

 

 

 

 

                 

  
 

 
 , 02-5411196, טל': 91490, ירושלים 49100משרדי הממשלה, הקריה המזרחית, בניין ג', ת.ד.              
   http://www.mcs.gov.il  )תרבות וספורט( :האתר באינטרנטכתובת  mimi@most.gov.il: דוא"ל              

 

1 

 2.9.2019 תאריך:
 לכבוד,

 
 משתתפי המכרז 

 
 

 
 

לניהול הפקה ובימוי טקס הדלקת המשואות  13/2019מכרז פומבי מס' במסגרת ההבהרה מענה לשאלות הנדון: 
 ולניהול הפקת טקס האזכרה הממלכתי לחללי פעולות האיבה בארץ ובחו"ל 

 
 

מסמך מענה לשאלות הבהרה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום  .1
 בתחתית כל עמוד לחוברת ההצעה המוגשת למזמין. 

 יש לצרף למסמכי ההצעה גם את פרוטוקול סיור המציעים המפורסם יחד עם מענה זה.  .2
 להלן תשובות המשרד לשאלות.  המכרז,בתגובה לשאלות המציעים על פי מסמכי  .3
יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המתמודדים וכי לא  .4

 בהכרח נענתה כל שאלה.
 מכרזה, השינויים והתיקונים האמורים במכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי כל ההבהרות .5

 מלכתחילה.
אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי  .6

 .מכרזה
אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המשרד  .7

 מכרזהאו ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי 
שיצאו  וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים

 צאו.ימעם ועדת המכרזים, ככל שי
 :המזמין /ידי המשרד-מצ"ב להלן שאלות המתמודדים והתשובות שניתנו על .8
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 במכרזסעיף  מס'
עמ' 

במסמכי 
 המכרז

 תשובה שאלה

 
ונספח   5.1.5  .1

מחזור  – 6ב'
 כספי מינימאלי

נדרש "כי למציע מחזור כספי  5.1.5ע"פ סעיף  

מיליון ש"ח כולל מע"מ בהפקת  4מינימאלי של 

המתייחס לסעיף,  6אירועים" ואילו בנספח ב

נדרש אישור רואה חשבון עם ציון היקף המחזור 

 המדויק. 

השאלה היא האם ניתן, מטעמי סודיות מסחרית, 

לרשום באישור רו"ח כי המחזור הכספי 

המתייחס להפקת אירועים בכל אחת מהשנים 

כדרוש בתנאי ₪, מיליון  4הרלוונטיות עולה על 

הסף, מבלי לציין את היקפו הכספי המדויק של 

 המחזור.

 ב אישור רו"ח חלופי. מצ" ניתן.

  כללי  .2
האם ניתן להאריך את המועד הסופי להגשת 

 ימים. 15-ההצעות ב

המועד הסופי להגשת הצעות 
בשעה  22.9.19הוארך עד לתאריך 

12:00 . 
 

  כללי  .3

נשמח להבין מה הנושא השנתי עליו יש להתמקד 
 ביצירת התוכן לאירוע?

 
המציעים טרם נקבע הנושא השנתי, 

בהצגת תכניותיהם מתבקשים 
להתייחס  שלאבמסגרת הראיון 

כמתואר  , אלאלנושא ספציפי
, "להציע 1לנספח א' 1.3בסעיף: 

תכנית הפקה ותכנית אומנותית 
המביאה לידי ביטוי את הגאווה 

הישראלית, ערכיה, מורשתה 
 וסמליה."

נשמח להבין איפה מתקיים טקס האזכרה   כללי  .4
הממלכתי והאם הוא גם חלק מסיור המציעים 

 המיועד לשבוע הבא? 

באנדרטת פעולות האיבה בהר 
, בהתאם למה בירושליםהרצל 

 שהוצג בסיור המציעים.
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בכמה סעיפים במכרז מובהר באופן חד משמעי   סעיפים שונים  .5
כי חלק ניכר מהבחירה בזוכה מבוסס על 

 התרשמות מהצוות המוצע בפרזנטציה:
"...התרשמות נכתב  11.5.4.2בסעיף  15בעמ' 

מהצוות המוצע שיעסוק בפרויקט )עץ המבנה 
 הצוות  הרלוונטי ( בטקסים..."הארגוני של 

(10%) 
"התרשמות נכתב  11.5.4.3בסעיף  16בעמ' 

מהצוות המוצע, מניסיונם באירועים דומים 
ומהבנתם לפרטי האירוע, לחשיבותו, 
למורכבותו, והתרשמות ממחויבותו. הצגתם 

 (10%) במהלך הריאיון תחייב את המציע..."
להציג "על המציעים נכתב  12.1בסעיף  34בעמ' 

במהלך הריאיון את רשימת ושמות הצוות המוצע 
בעלי התפקידים המוצעים לאירוע, רשימה זו /

 תחייב את המציע הזוכה..."
שכן בעלי התפקידים הנ"ל הם חלק  –ובצדק 

 משמעותי באיכות ההצעה
לעומת זאת, סעיפים אחרים במכרז עומדים 

 בסתירה מוחלטת לסעיפים הנ"ל:
"המציע יביא נכתב  12.1.3.4בסעיף  35בעמ' 

לאישור את זהות מעצב התאורה לא יאוחר 
מחודש לאחר ההודעה על הזוכה במכרז." 
)הערה: כנראה מדובר כאן בטעות והכוונה 

 בסעיף זה לתסריטאי ולא למעצב התאורה(
"המציע יביא נכתב  12.1.4.4בסעיף  35בעמ' 

לאישור את זהות מעצב התאורה לא יאוחר 
ה על הזוכה במכרז." מחודש לאחר ההודע

)הערה: גם כאן כנראה מדובר בטעות והכוונה 
  בסעיף זה למפיק הטכני ולא למעצב התאורה(

"המציע יביא נכתב  12.1.9.3בסעיף  37בעמ' 
לאישור את זהות המנהל המוזיקאלי לא יאוחר 

 מחודש לאחר ההודעה על הזוכה במכרז".
א "המציע יבינכתב  12.1.11.3בסעיף  37-38בעמ' 

לאישור את זהות מעצב התאורה לא יאוחר 
 מחודש לאחר ההודעה על הזוכה במכרז."

"המציע יביא  נכתב 12.1.12.3בסעיף  38בעמ' 
לאישור את זהות מעצב הוידיאו לא יאוחר 

 מחודש לאחר ההודעה על הזוכה במכרז."
"המציע יביא נכתב  12.1.13.3בסעיף  38בעמ' 

יאוחר  לאישור את זהות במאי השידור לא
 מחודש לאחר ההודעה על הזוכה במכרז."

 אם כן, שאלתנו היא זו: 
משמעית שהצוות שיציג -בהינתן קביעתכם החד

המציע הזוכה בפרזנטציה יחייב אותו באופן 
מוחלט )ובצדק כאמור(, כיצד ייתכן שבעלי 
התפקידים הנ"ל יובאו לאישורכם רק חודש 

 לאחר ההודעה על זכייה?!
ציג לבקשתכם את הצוות הרי בפרזנטציה נ

המוצע שלנו הכולל בין היתר גם תסריטאי, מפיק 
טכני, מנהל מוזיקאלי, מעצב תאורה, מעצב 
וידאו, במאי שידור, מעצב תפאורה ועוד; יתרה 
מכך, כל בעלי התפקידים הנ"ל יעבדו אתנו 
בשלבי הכנת הפרזנטציה )מעצב התפאורה יעצב 

אייטיב את ההדמיות, התסריטאי יעבוד על הקרי
 וכו'.

ובנוסף לכל האמור לעיל, זהות בעלי התפקידים 
הנ"ל תשפיע בין היתר על התקציב שלנו )לכל בעל 

 תפקיד תמחור שונה(.

בעלי התפקידים  שעל המציעים 
 :הם להציג  בראיון

 מפיק לשני הטקסים
 במאי לטקס הדלקת המשואות

 טכני לפעולות איבה מפיק 
 משואותהלטקס מפיק טכני 

 תפאורהמעצב 
 מנהל מוסיקלי

 מעצב תאורה
 במאי שידור

 
היחידה המקצועית  יובהר כי 

רשאית לדרוש מהספק הזוכה 
אשר החלפת בעל תפקיד מהנ"ל 

רמתו המקצועית וניסיונו דומה או 
 גבוה מזה שהוצג במסגרת הראיון

בהתאם ו לפי נסיבות העניין 
  .הבלעדי לשיקול דעתה

 
 -השונים שצוינו בעלי התפקיד 

במסמכי המכרז ונדרשים לטקסים 
)כולל בעלי  שרדיובאו לאישור המ

אלו בראיון ו הוצגו התפקיד ש
יום ממועד  30-עד ל אח"כ ששונו

שומר לעצמו  שרד מ. הודעת הזכייה
זוכה ספק האת הזכות לאפשר ל

לאשר את זהותם של בעלי תפקיד 
מסויימים גם לאחר המועד 

 המצוייןלעיל.
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בכמה סעיפים במכרז מובהר באופן חד משמעי   סעיפים שונים  .6
כי התכנית שתוצג בפרזנטציה תחייב את המציע 

 הזוכה:
"תכנית הטקסים נכתב כי  11.5.4בסעיף  15בעמ' 

שתוצג בפרזנטציה תחייב את המציע שיזכה 
 .במכרז"

"מובהר בזאת, כי נכתב  11.5.4.1בסעיף  15בעמ' 
המציע כל מה שיוצג במסגרת הריאיון יחייב את 

 הזוכה"
 

התכנית המוצעת משפיעה על מסגרת  –ובצדק 
התקציב ואיכות ההצעה וניתן להשוות אותה 

 להצעות האחרות.
 

לעומת זאת, סעיפים אחרים במכרז המתייחסים 
 לתכנית ולמפרטים דורשים הבהרה:

"מפרט המסכים נכתב  12.3.2.9בסעיף  46בעמ' 
וההקרנה, כולל החברה המבצעת והמפעיל 

ימי עבודה  10 -יאושרו עם מרכז ההסברה עד ל
 מתחילת הקמת המסכים."

"כלל מפרט נכתב  12.3.3.3בסעיף  47בעמ' 
התפאורה והאביזרים, כולל הדמיות ושרטוטים 

ימים  10 -מתאימים יאושרו על ידי המרכז עד ל
 לפני תחילת הייצור שלהם."

"עיצוב   נכתב 12.3.3.4.5בסעיף  47בעמ' 
שר על ידי מרכז ההסברה לא המשואות יאו

 ימי עבודה לפני מועד הצבתן." 10-יאוחר מ
" מפרט התאורה, נכתב  12.3.5.7בסעיף  48בעמ' 

כולל תרשים והדמיות יועברו לאישור המרכז לא 
ימי עבודה לפני תחילת הקמות  10 -יאוחר מ

 התאורה."
"כלל תכנית נכתב  12.3.9.6בסעיף  49בעמ' 

ופים תובא לאישור הגשרים, המגדלים והמנ
ימי עבודה לפני מועד  10מרכז ההסברה לפחות 

 הקמת האמצעים."
"מפרט נכתב  12.3.13.7בסעיף  52בעמ' 

הפירוטכניקה והזיקוקים יאושר עם מרכז 
יום לפני תחילת  10 -ההסברה לא יאוחר מ

 המופע המקדים."
 

ימי  10זה מסוכן לאשר את המפרטים הנ"ל 
ייצור או הקמות, זה לא עבודה בלבד לפני תחילת 

יאפשר זמן עבודה מספק בעיקר בייצור 
 התפאורה. 

על  פרזנטציה/במהלך הראיון 
תוכנית  מפורטת  המציעים להציג 

ככל הניתן להפקה ובימוי לטקס 
 משואות והפקה לטקס איבה.
ההתרשמות מהתכנית תבחן 

 11.5.4.1בהתאם לרשום בסעיפים 
 11.5.4.3ועד סעיף 

מובהר בזאת כי היחידה המקצועית 
רשאית לדרוש מהספק הזוכה 

שינויים מבחינת מפרטים וכמויות 
בהתאם לשיקול דעתה ובהתאם 

לאישור צוות הבטיחות למפרטים 
ולכמויות. כמו כן מובהר כי היחידה 

תפעל לאישור המפרטים מיד עם 
חתימה על ההסכם עם הספק 

הזוכה ובפרק זמן סביר לפני מועד 
הטקס לצורך היערכות קיום 

ולא מאוחר מפרק הזמן תואמת.
 שהוגדר במסגרת המכרז.

 

בסעיפים   .7
 -ו 12.3.14.6
12.3.14.7 

-52בעמ' 
53 

האם כמות הסדרנים והשומרים המוצגת במכרז 
  מדוייקת?

המפרטים שהוצעו הינם המינימום 
 הנדרש ומהווים הערכה בלבד

לטובת הצגת התכנית התקציבית 
מובהר כי על . במסגרת הראיון

הספק הזוכה להיערך בהתאם 
קחת בחשבון כי עליו לספק את ול

כל  הכמויות הנדרשות לטקסים 
 במסגרת התקציב שצויין במכרז.
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8.  
בסעיף  
 58בעמ'  12.3.23.1

נכתב "כלל היבטי התוכן האומנותי, בהתאם 
למפרט השירותים, יכללו  2לפירוט בסעיף 

 במסגרת אשכול זה."
 למפרט השירותים? 2סעיף היכן נמצא אותו 

 1לנספח א' 6הכוונה לסעיף 
 לטקס המשואות 31שבעמוד 

9.  
 16בנספח ב'
 117בעמ'  2סעיף 

- 2סעיף  16בנספח ב' 117בהתייחס לכתוב בעמ' 
הוא  5%למען הסר ספק, האם המינימום של 

 800,000הוא  10%-והמקסימום של ה₪  400,000
? ₪ 

 .כן 

10.  

בסעיף 
 59בעמ'  12.3.23.4

"הספק יציע באמצעות הבמאי מגוון רחב נכתב 
של אמנים הפנויים במועדי המופע המקדים 

 והטקס ומתאימים לתכנית האמנותית בו..." 
כיצד תוכלו להשוות בין ההצעות בהינתן מצב 
שעבור כל אייטם יוצעו כחלופה מס' אמנים 
שונים ברמות שונות? הפערים בתקציב עלולים 

 ים... להיות של מאות אלפי שקל
אנו מציעים שלכל האמנים המוצעים ע"י חברות 

אך ורק באותה רמה  –ההפקה יצוינו תחליפים
)אחרת תהיה לזה השלכה תקציבית(.  לדוגמא: 
משה פרץ או לחילופין שלומי שבת או לחילופין 

 שרית חדד.

במהלך הראיון תבחן תכנית הפקה 
ובימוי של טקס משואות והפקה של 

. ועד 11.5.4.1סעיפים  טקס איבה
למסמכי המכרז עמודים  11.5.4.3

15-16. 
ככלל, התכנית האמנותית המובאת 

בראיון הינה מחייבת והיא על 
אחריות המציע ומומלץ להציג 

חלופות. בכל מקרה בו ידרש על ידי 
שינוי בזהות, תמהיל או  שרדהמ

הרכב האמנים, האמנים שיובאו 
וברמה בבהיקף  כתחליף יהיו 

גבוהה או שווה לזו שהוצגה 
 במסגרת הראיון. 

11.  
  

אנו מבינים את החשיבות של במאי, מפיק, 
תסריטאי, במאי שידור ומעצב תפאורה, אך לשם 

 מה צריך לציין שמית משלחי במה, מאפר וכו'?

 5 בסעיףראה תשובה 
 

מועד  – 1.4  .12
 ההגשה

 10-נודה על בחינתכם לדחיית מועד ההגשה ב 3
, וזאת כדי לאפשר לחברות זמן עבודה עבודהימי 

בעלי תפקידים, בה נוסף לאחר חופשת אוגוסט, 
 בחו"ל שוהיםמפיקים, במאים וספקים רבים 

לפעילות  ויחזרו, ועובדים במתכונת מצומצמת
 רק במהלך חודש ספטמבר.מלאה 

דחייה כאמור תאפשר למציעים להציג את 
ההצעה הטובה ביותר, תוך עריכת כלל הבירורים 
מול הגורמים הרלוונטיים ודיוק ההצעה. כאשר 
במקביל לא תגרם פגיעה או עיכוב בהליכי 

 ההפקה, 
חודשים לאחר מועד  8-שכן האירוע מתוכנן כ

 הגשת ההצעות.

 .2ראה תשובה בסעיף 
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המכרז, סדרות, תכניות טלוויזיה, עפ"י הוראות  3 2.2  .13
סרטים, הצגות ועוד אינם נכללים בהגדרת 

 "אירוע".
טלוויזיה, בנבקש את אישורכם כי אירוע ששודר 

, נכלל בהגדרת אירוע, ובכלל זה אירועי גמר
וזאת בתנאי שהוא כולל את כל המרכיבים 
המופיעים בהגדרה שבסעיף הנ"ל )רישוי, 

ספקים, ניהול פתרונות תוכן, התקשרות עם 
 תקציב, בטיחות וכיו"ב(.

כך למשל, גמר תכנית הישרדות אשר היא 
כשלעצמה אירוע, גמר כוכב נולד, גמר הכוכב 

 ואחרים. , גמר אקס פאקטורןלאירוויזיוהבא 
משודרים בשידור  המוצגיםאירועי הגמר מרבית 

כוללים מופע חי הכולל השתתפות  האירועיםחי, 
כלל  לפחות קהל, אשר להפקתו נדרשים

 . המרכיבים בהגדרת "אירוע"

ניתן. להלן ההגדרה החדשה 
בארץ הפקתית פעילות ל"אירוע" : 

 :הכוללת את המרכיבים הבאים
פתרונות תוכן,  רישוי )ככל שנדרש(,

ניהול ביצוע,  ת עם ספקייוהתקשרו
תקציב הפעילות מול מזמין 

 ,העבודה, אחריות על בטיחות
 פתרונות, יםבטחון וביטוח

לוגיסטיים לקיום הפעילות וכל 
פעילות ההנדרש לביצוע 

לעניין זה לא  .בהשתתפות קהל
ייחשבו מסיבות בתי ספר, חתונות, 

,סדרות, חגיגות משפחתיותבריתות, 
יש לפרט  סרטים, הצגות וכיו"ב. 

את העמידה במרכיבים אלו כאשר 
מגישים את האירוע בפירוט הניסיון 

 במסמכי המכרז.
הגדרת "שידור בטלוויזיה", כאשר מדובר  עפ"י 4 2.22  .14

בשידור באינטרנט, השידור צריך להיות 
 באמצעות ניידת שידור.

ניידת שידור הוא רכב אשר הותקנו בו המערכות, 
עמדות העבודה, הקישורים והציוד הנדרש לצורך 

שר לניידת להתמקם פביצוע שידור, באופן שמא
וך במקום סמוך לאירוע, להעביר את הצילום לת

 מערכות הניידת, וממנה להוציא שידור/פיד.
בחלק מן המקרים, במקום ניידת שידור מוקם 

, אוהל שידור או אולפן ארעי או מכולת שידור
באתרים שאין בהם מקרים כאלו מתקיימים 

 נגישות לכלי רכב, באתרים מאובטחים ועוד(.
בהתאם, נבקש כי בהגדרה זו לעניין "ניידת 

אשר כלל לפחות  ארעי" פןאול"שידור" יחשב גם 
, במאי מצלמות, מצלמות והוצאת פיד ציוד ניתוב

 שידור )זהו הציוד הבסיסי בניידת השידור(.
באופן זה הגדרת "שידור בטלוויזיה" תגשים את 
תכליתה ולא תצמצם את ההגדרה למקרים בהם 

כאשר ההבדל  נעשה שימוש בניידת שידור בלבד.
אינו מתבטא  בין ניידת שידור ל"אולפן ארעי"

בהיבטים הטכניים/מקצועיים, אלא בדרך ניוד 
 הציוד.

אנו מאשרים להוסיף להגדרת 
"שידור בטלוויזיה", גם שידור 

מאולפן ארעי ובתנאי שהשידור 
בוצע בניהולו ותחת אחריותו של 
בעל התפקיד עבורו הוגש הניסיון 

באירוע ושהוא עומד בשאר 
ההגדרות של "אירוע" ושל "שידור 

 בטלוויזיה".

בקשר להצעת המחיר, נכתב בסיפא הסעיף כי  9 7.4סעיף   .15
למען הסר ספק, סכום זה אינו ניתן להרחבה "

ואינו משתנה גם במידה ותקציב האירוע 
 "יורחב.

נבקש את אישורכם כי במקום המילה "סכום" 
הכוונה היא למילה "שיעור", שכן העמלה 

 המוצעת הנה באחוזים ולא בסכום נקוב.

 שכר ההפקהלא יבוצע שינוי, סכום 
הינו שיעור העמלה המוצע המוכפל 

מלש"ח  8הינו שיב הפרוייקט בתקצ
כולל מע"מ. במידה ותקציב 

.שכר ההפקה הפרוייקט יורחב 
 .לא ישתנה הנ"ל 
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16.  12.3.24.8  
12.3.24.17 

כיסאות  1500מצוין כי נדרשים  12.3.24.8בסעיף  60/61
 12.3.24.17ובסעיף  כיסאות ברזל, 80פלסטיק ו 

 .איש 1000טריבונות ל  2מתבקש 
נבקש את הבהרת מזמין העבודה לגבי כמות 
הכסאות הנדרשת בטריבונה וכמות כסאות 

 הפלסטיק.

, ףאיש ובנוס 1000טריבונות עבור  2
 80 -כסאות פלסטיק וכ 1500 -כ

 כסאות ברזל.
 

בגודל מתבקש לבנות במה  12.3.24.11בסעיף  61 12.3.24.11  .17
בשני מפלסים, בסיור שנערך הוצגה במה  4.5*3

. נבקש הבהרה קיימת ללא צורך בבינוי במה
האם מדובר בבמה הנדרשת והאם היא תהיה 

 זמינה לטובת הפקת הטקס.

במות:  2סך הכל נדרשות באירוע 
במת עיתונאים בגודל המתואר 

ובמה למסך הלד בהתאם לדרישות 
 הטכניות ולמאפייני השטח.

18.  12.3.17.4 
5.12.5.2 

אוזניות  100מצוין מינימום  12.3.17.4בסעיף  28/56
 1/3מקלטים ) 80מצוין  5.12.5.2ואילו בסעיף 

נבקש הבהרה אוזניות(,  2/3הכוללים לולאה ו 
 לנדרש 

כמות המקלטים בפועל יקבעו על 
ידי יועץ הנגישות ובהתאם 

לדרישות החוק והתקנות ובכפוף 
 לאישור המרכז.

אישור קיום   .19
 ביטוחים

עפ"י אישור קיום הביטוחים לספקי המשנה, הם  134-192
ידם -נדרשים לבטח את הציוד המסופק על

ועוד(. נבקש את  154, 151, 148)למשל, עמוד 
בחינתכם לבטל דרישה זו בנספחי הביטוח, שכן 
מדובר בביטוח רכוש לציוד השייך לספק המשנה, 

 והוא רשאי שלא לבטח את הציוד.
ככל שהמשרד מבקש לוודא שאין אחריות 
המוטלת לפתחו )או לפתחה של חברת ההפקה 
שתבחר( בקשר לציוד של ספקי המשנה, ניתן 

 להחתימם על נספח ויתור.

 
ככל והמדובר על ציוד השייך לצדדי 

ג' רשאים צדדי ג' בעלי הציוד 
לחתום על נוסח פטור כלפי המשרד 

 אשר ימסר לזוכה לפי דרישתו.

אישור קיום   .20
 ביטוחים 

שירותי הכנה והפקת אישור קיום ביטוחים עבור  139
 סרטונים:

אישור קיום הביטוח מטיל על חברות שעוסקות 
בעריכת והפקת סרטונים דרישות ביטוח 
שהחברות בתחום זה לא מבצעות ברוב המוחלט 

 5של המקרים )ביטוח רכוש, חבות מעבידים בסך 
דולר, אחריות מקצועית בהיקפים  מליון

 הנדרשים ועוד(. 
נבקש לבחון לבטל דרישה זו, או לחלופין לאשר 
כי לאחר זכייה במכרז, חברת ההפקה שתבחר 
תבחן זאת מול המשרד בשנית בהתאם להצעה 

 .בפועלולדרישות מספקי המשנה 
בקשה זו רלוונטית גם לספק שירותים כימיים 

 (.179מ' ( וספקים קטנים )ע177)עמ' 

 הבקשה נדחית. יש לעמוד בתנאי.

התס"חים מתקיימים בכל שטח  מהו השטח המינימאלי הנדרש לתס"חים?   כללי  .21
 24*20-הרחבה המרוצף שגודלו כ

. בכל מקרה, תכניות הבינוי מטר
הסופיות יאושרו מראש מול מרכז 

 ההסברה.
הגדרתם שיהיה  4.8.19מציעים מיום ה בסיור 3 1.4  .22

נושא לטקס רק בנובמבר אך רצינו לדעת האם יש 
ית או מסגרת רעיונית נאיזשהיא חשיבה ראשו

 ?שסביבה נבנה את התכנים השונים בטקס

 למסמך זה. 3ראו תשובתנו בסעיף: 
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האם משתמשים במשואות קיימות או שצריך  49 12.3.3.4.1  .23
 לייצר הכל מחדש? 

המשרד, לא קיימות משואות אצל 
באחריות הזוכה לספק משואות 

 כמפורט.
מגנומטרים  באחריות הספק לספק את המגנומטורים?  ספקבאחריות מי ל 55 12.3.14.4  .24

 .בהתאם למפורט בסעיף
 ס"מ. 150*100גודל דגל סטדרטי  דגלים?  400מהן המידות של ה 56 12.3.15.4  .25
מה צריכה להיות רמת המלון? ובאיזה מרחק  57 12.3.16.6  .26

 מהאתר? 
כוכבים לפחות, במרחק  3מלון 

דקות ממתחם  10נסיעה של עד 
הטקס ובהתאם לכלל הדרישות 

 המפורטות במכרז.
 .הזוכה הספק את המעלונים?  ספקמי אחראי ל 57 12.3.17.3  .27
האם על חברת ההפקה לדאוג לאתר רישום עבור  60 12.3.22  .28

הכרטיסים או שהכוונה בסעיף הכותב "חברה 
 מקצועית" שתרכז הכל יחד לדוגמא "לאן"? 

באחריות הספק לדאוג לכל 
האמצעים הנדרשים לטובת רישום, 

הדפסה וחלוקה של הכרטיסים 
אם באמצעות תשתית לאירוע בין 

ם באמצעות תשתית חדשה ובין א
חברה מקצועית העוסקת  קיימת של

בתחום זה, כל עוד הדבר עומד בכל 
 דרישות הסעיפים האמורים.

נוהל  -חלק א'   .29
  המכרז ותנאיו

 7.4סעיף  -

את ההערה "למען הסר ספק, סכום אנא הבהירו  
זה אינו ניתן להרחבה ואינו משתנה גם במידה 
ותקציב האירוע יורחב" כאשר בהצעה מגישים 

 ולא סכום., אחוז עמלת ההפקה

 מגישים אחוז עמלה ולא סכום.
הכוונה לסכום שיתקבל כתוצאה 

 מהמרת אחוז העמלה. 
 לעיל.  15ראו תשובה לשאלה

נוהל  -חלק א'   .30
  המכרז ותנאיו

 9סעיף  -

אנא הבהירו כיצד הגשת המעטפות מתבצעת?  
האם יש להכניס את מעטפת ההצעה הסגורה 
ואת מעטפת הצעת המחיר הסגורה למעטפה 

 שלישית יחדיו וכך להגיש?

באופן הזה. לחלופין להגיש ניתן 
ניתן להשתמש בשתי מעטפות בלבד 

מעטפה חיצונית ובתוכה ההצעות  –
 הסגורה.  ומעטפת הצעות המחיר

נוהל  -חלק א'   .31
 המכרז ותנאיו

 11.5.1 סעיף –

אנא הבהירו האם ניתן לעשות שימוש באותם  
ניתן יהיה אירועים בתתי הסעיפים )כך שלדוגמה 

ובסעיף  11.5.1.1להציג את אותו אירוע בסעיף 
11.5.1.2?) 

 כן ניתן להציג את אותו האירוע

נוהל  -חלק א'   .32
 המכרז ותנאיו

 11.5.2 סעיף –

אנא הבהירו האם ניתן לעשות שימוש באותם  
אירועים בתתי הסעיפים )כך שלדוגמה ניתן יהיה 

ובסעיף  11.5.2.1להציג את אותו אירוע בסעיף 
11.5.2.2?) 

 כן ניתן

נוהל  -חלק א'   .33
 המכרז ותנאיו

 11.5.1 סעיף –
 +11.5.2 

אנא הבהירו האם ניתן לעשות שימוש באותם  
אירועים מנסיון המציע גם לנסיון המפיק 
ולהיפך? הדבר נדרש בעיקר כאשר נסיון המפיק 

 המוצע הוא במסגרת תפקידו במציע.

 כן

נוהל  -חלק א'   .34
 ותנאיוהמכרז 

 13.1 סעיף –

מבוקש לאשר כי הצעת המציע אכן תהיה בתוקף  
אך יתכנו שינויים בזהות אומנים ו/או ידוענים 

 המוצעים במסגרת ההצעה למכרז.

 .12ראה תשובה בסעיף 

נוהל  -חלק א'   .35
 המכרז ותנאיו

 20סעיף  –

מבוקש להוסיף בסעיף זה כי "הסעיף נוגע  
ביצוע המכרז", זאת לחומרים אשר הוכנו לטובת 

על מנת שלא לכלול חומרים שהיו בידי הספק עוד 
 קודם לביצוע המכרז.

בנוסף, מבוקש כי זכויות צדדי ג', אשר אינם 
ניתנים להעברה, כגון זכויות אמנים, יוחרגו 

 מסעיף זה.

 
 אין שינוי בהוראות הסעיף.
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נוהל  -חלק א'   .36
 המכרז ותנאיו

 – 1נספח א' –
+  1.2סעיפים 
1.3 

ישנה כפילות בסעיפים אלה. אנא הבהירו לאילו  
 מבין הסעיפים יש להתייחס.

יימחק. יש להתייחס רק  1.2סעיף 
 1.3ל

נוהל  -חלק א'   .37
 המכרז ותנאיו

 – 1נספח א' –
 8סעיף 

עבור בהקשר לסעיף זה, מבוקש להבהיר כי  
העלות וטלו על הספק, הנוספות שימשימות ה

 שהמשימות יהיו )ככלתתווסף לתקציב בהתאם 
 .(בתשלוםכות כרו

כלל התוספות שידרשו יבוצעו מתוך 
 תקציב ההפקה הקיים. 

יש לקחת בחשבון שהתקציב לא 
ום שנקבע יחרוג ולא ישתנה מהסכ

 . כולל מע"מ ₪ 8,000,000ועומד על 
 400, קרי 5%מתוך תקציב זה, 

יישמרו מראש כתקציב  אש"ח,
בלתי צפוי אשר כל שימוש בו יעשה 

  ור המשרד בכתב מבעוד מועד.באיש
שכר ההפקה יחושב 

 הכפלה של תקציב האירועכדלקמן:
באחוז עמלת ההפקה שיגיש  שנקבע
 הזוכה.

נוהל  -חלק א'   .38
 המכרז ותנאיו

 – 1נספח א' –
 9.8סעיף 

בסעיף זה מוזכרת אבן דרך ד' אך ביתר מסמכי  
המכרז מדובר על שלוש אבני דרך. אנא הבהירו 

 בסעיף?למה הכוונה 

במקום "אבן דרך ד'" יבוא "אבן 
  דרך ג'"

נוהל  -חלק א'   .39
 המכרז ותנאיו

 – 1נספח א' –
 12.1.3.4סעיף 

מדבר על תסריטאי/יועץ תוכן/כותב  12.1.3סעיף  
מדבר על מעצב  12.1.3.4הטקס, אך סעיף 

תאורה. אנא הבהירו האם מדובר בטעות סופר 
תוכן/כותב וכי הכוונה היא לתסריטאי/יועץ 

 הטקס?

במקום "מעצב תאורה" יבוא  
"תסריטאי/ יועץ תוכן/כותב 

 הטקס"

נוהל  -חלק א'   .40
 המכרז ותנאיו

 – 1נספח א' –
 12.1סעיף 

מצוין כי יש להציג את כל בעלי  12.1בסעיף  
, אך התפקידים המצויינים בטבלה בשלב הראיון

, 12.1.5, 12.1.4, 12.1.3לאחר מכן בסעיפים 
12.1.9 ,12.1.10 ,12.1.11 ,12.1.12 ,12.1.13 ,

המציע מתבקש להציג את שם בעל התפקיד לא 
יאוחר מחודש לאחר ההודעה על הזוכה במכרז. 

אילו בעלי תפקידים נדרשים להצגה אנא הבהירו 
, ואילו נדרשים להצגה עד חודש במסגרת ההצעה

 ?הודעת הזכייהלאחר 

 
 5בהתאם לתשובה בסעיף 

נוהל  -חלק א'   .41
 המכרז ותנאיו

 – 1נספח א' –
 12.1.4.4סעיף 

מדבר על מפיק טכני, אך סעיף  12.1.4סעיף  
מדבר על מעצב תאורה. אנא הבהירו  12.1.4.4

האם מדובר בטעות סופר וכי הכוונה היא למפיק 
 טכני?

במקום "מעצב תאורה" יבוא  
 "מפיק טכני"

נוהל  -חלק א'   .42
 המכרז ותנאיו

 – 1נספח א' –
 12.2.4סעיף 

כלל שעות העבודה היומיות בהקמות שמאחר  
שעות עבודה  12להגיע למעל  עשויותפירוקים בו

נבקש להבהיר כי ניתן יהיה לחלק את העבודה 
, אשר יאושרו על ידי ממוני בטיחות שנימול 

 המזמין.

מאושר. כל ממוני הבטיחות 
שיופעלו על ידי הספק, יעמדו בכל 

הדרישות המפורטות במכרז ויובאו 
לאחר ההודעה על לאישור המשרד 

 לחתימה על ההסכם.הזכיה וכתנאי 
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נוהל  -חלק א'   .43
 המכרז ותנאיו

 – 1נספח א' –
 12.3.11.3סעיף 

( הוא חריג בשוק 8X9מבנה יביל בגודל המבוקש ) 
ניתן למצוא כזה, לכל הפחות ללא ולא ברור אם 

הזמנה מיוחדת שתהיה יקרה עד מאוד, אם היא 
 כלל אפשרית.

אם כן, אנא הבהירו האם ניתן לעשות שימוש 
או כל גודל אחר  6X6במבנה יביל בגודל 

סטנדרטי ולחילופין, כי ניתן יהיה לספק אוהל 
ממוזג)ניתן אף עם קירות קשיחים( חלף המבנה 

 היביל?

ה צריך להיות בגודל מבנה ההפק
המספיק למלא את כלל הדרישות 
המתוארות במפרט ומחולק לשני 
חדרים נפרדים. בכל אופן מפרט 
מבנה ההפקה יאושר מראש מול 

 המשרד.

 –חלק ב'   .44
 –חוברת הצעה 

 16נספח ב'
 –)וחלק א' 

 (7סעיף 

אנא הבהירו כי עמלת ההפקה היא אחוז  
תקציב המתווסף על תקציב הפרויקט כך שסך 

 7הפרויקט המתואר בחלק א' למכרז בסעיף 
כולל מע"מ(, אינו כולל את עמלת ₪  8,000,000)

 ההפקה והיא תתווסף לסכום המצוין בסעיף זה.

לחלק א,   7.4אכן. כאמור בסעיף 
סכום שכר ההפקה  שיתקבל 

היא  שתוצע העמלהמהמרת אחוז 
 .בנוסף על תקציב הפרויקט

 הוא ביחס שיוצעאחוז העמלה 
לא כולל ולתקציב הפרויקט , 

 העמלה.
הסכם  -חלק ג'  .45

אספקת 
 -השירותים

 20סעיף 

יש להחריג מסעיף זה זכויות של צדדים שלישיים  
 אשר אינם ניתנים להעברה על ידי הספק למזמין.

נודה להתייחסותכם לעניין זה ועדכון הסעיף 
 בהתאם.

 
 אין שינוי בהוראות הסעיף

הסכם  -חלק ג'  .46
אספקת 
 -השירותים

 21.2סעיף 

יש להחריג מסעיף זה זכויות של צדדים שלישיים  
אשר אינם ניתנים להעברה על ידי הספק למזמין, 
לדוגמת זכויות אומנים על ביצועים ועל כל תוצר 

 שלהם.
נודה להתייחסותכם לעניין זה ועדכון הסעיף 

 בהתאם.

 
 אין שינוי בהוראות הסעיף

הסכם  -ג'חלק   .47
אספקת 
 -השירותים

 22סעיף 

מבוקש להבהיר כי סכום הפיצוי המוסכם יהא  
בכפוף לכך שניתנה על ידי המזמין לספק הודעה 
מוקדמת על ההפרה וזו לא תוקנה תוך זמן סביר 

 בהתחשב בסוג ההפרה הנדונה.
נראה כי מן הראוי שפיצוי מוסכם )ובוודאי כזה 

ה לספק שהינו כה גבוה( יעשה לאחר שניתנ
 הודעה מוקדמת ואפשרות לתקן את ההפרה. 

נודה להתייחסותכם לעניין זה ועדכון הסעיף 
 בהתאם.

 
 אין שינוי בהוראות הסעיף

הסכם  -חלק ג'  .48
אספקת 
 -השירותים

 17סעיף 

יש לעדכן את הסעיף כך שהשיפוי ינתן בכפוף  
 לפס"ד שלא עוכב ביצועו. 

הסעיף נודה להתייחסותכם לעניין זה ועדכון 
 בהתאם.

 
 אין שינוי בהוראות הסעיף

נא הבהרתכם כי רק המציע הזוכה יידרש   כללי  .49
 להעביר את אישורי קיום הביטוחים חתומים.

להציג את אישור  הזוכה הספק על
 שלו הביטוח החתום ע"י המבטחת 

 עד  והספורט התרבות למשרד
 .החוזה חתימת למועד
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נא הבהרתכם כי רק אישורי קיום הביטוחים של   כללי  .50
הספקים השונים של הזוכה במכרז יועברו רק 
לאחר הזכיה, קודם לתחילת עבודתו של כל ספק 

 עבורו מבוקש אישור ביטוח כמצורף למכרז זה.

 הזוכה להציג את אישורי הספק על
הנדרשים במכרז  קיום הביטוחים 

חתומים ע"י הגורמים 
 הביטוח וחברות הרלבנטיים

 למשרד התרבות והספורט  עד
 החוזה. למועד חתימת

את לצרף הגשת ההצעה יש עם 
אישורי קיום הביטוחים חתומים 
בראשי תיבות בתחתית כל עמוד 

כהוכחה לקריאת המסמכים 
 .והבנתם

51.  

 33 11.7סעיף 

נכתב "כניסת הפקה לאתר הטקס, הקמות 
(." )קונסטרוקציה, אמצעים לוגיסטיים וכיוצ"ב

כמה חודשים לפני הטקס נכנסת ההפקה לאתר? 
כיצד זה עבד בשנים קודמות? יש לכך השלכה 

שמירה, ממונה  –משמעותית על התקציב 
 בטיחות וכו'.

להפקת  משוער להלן לו"ז עקרוני
טקס הדלקת המשואות, עליו ניתן 

 להסתמך במסגרת הראיון:
  דצמבר: –נובמבר 

 ,קבלת נושא שנתי מרכז
, מפרטים ובעלי סקיצותאישור 

 תפקידים
, גורמי עם הצבא ות תיאום ישיב

 עם המשטרה, הבטיחות
 ישיבת התנעה

 
  פברואר–ינואר 

עם המשטרה וחברת  י שטחסיור
 ההפקה 

 אישורי תכניות להקמה
 

  – מרץ
סיום  – תחילת הקמת טריבונות

 באמצע מרץ
 תחילת הקמת תפאורה

הצבת מכולות משרד מכולות מחסן 
 ומכולות מרכז ההסברה    

 אישור תוכניות
 גמר ואישור עבודות הטריבונות

תחילת חזרות צבא  –אמצע מרץ
 ברחבת הטקס

 
 -אפריל

גמר הקמות תשתיות   –פסח עד 
 כולל אישורים

תחילת חזרות  -לאחר פסח 
 אומנותי בהר

 – שבוע לפני החזרה הגנראלית
 סיום עבודות 

)ראן חזרה גנרלית  – 25.4.2020
 .ללא קהלמלא( 

בנוכחות  מקדים מופע – 26.4.2020
 קהל.

 ישיבת הפקת לקחים – 27.4.2020
 ותיקונים נדרשים

הדלקת טקס  – 28.4.2020
             המשואות
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52.  

 33 11.9-ו 11.8

, חזרות אמנותיות בשטח ועל נכתב "בלאנסים
-הבמה, חזרות סאונד, תאורה, הקרנות." ו

"חזרות, ראנים, חזרה גנרלית, המשך קיואים." 
מניסיון השנים הקודמות, כמה זמן לפני הטקס 
החלו הבלאנסים והחזרות באתר? יש לכך 

הסעות, אש"ל,  –השלכה משמעותית על התקציב 
 צוותים וכו'.

 .53ראה סעיף 

53.  

2.22 4-5 

בהתייחס להגדרת "שידור בטלוויזיה" כפי 
, האם שידור 2.22בסעיף  4-5שמופיעה בעמ' 

באתר אינטרנט של חברה מסוימת )כדוגמת 
האתר של בנק לאומי או של "תגלית"( אשר 
פתוח לכלל הגולשים קביל כ"שידור בטלוויזיה"? 
ומה בנוגע לשידור באתר אינטרנט שאינו פתוח 

 לכלל הגולשים?

שידור בכל אתר אשר פתוח  מאושר
לכלל הציבור ובהתאם לכלל 

 הגדרה.שבדרישות ה

54.  

2.4 3-4 

בהתייחס להגדרת "בימוי אירוע / אירוע מבוים" 
ובהתייחס  2.4בסעיף  3-4כפי שמופיעה בעמ' 

להגדרת "שידור בטלוויזיה" כפי שמופיעה בעמ' 
,  האם אירוע ספורט ייחשב 2.22בסעיף  4-5

האם  -כ"אירוע מבוים"?  למשל, מרתון אשדוד 
נחשב לאירוע תוכן מבויים אם היתה בו  הוא 

שירים כל  3פן וקרולינה שביצעו הופעה של סט
  אחד?

אירועי ספורט אינם ככלל, 
את התנאים של שידור מקיימים 

אירוע מבויים. במקרים בהם כחלק 
מאירוע הספורט התקיים אירוע 
מבויים התואם לכלל ההגדרות 

בסעיף זה, יתכנו מצבים בהם הוא 
יוכר לצורך ניסיון הגורם הרלוונטי. 

אירוע לציין את הבכל מקרה יש 
באופן באופן מפורט ולהסביר 

מדוייק וברור את אופן עמידתו 
 בהגדרות ובתנאי המכרז.

55.  

12.3.23.4 59 

בסעיף  נכתב "הספק יציע באמצעות הבמאי 
מגוון רחב של אמנים הפנויים במועדי המופע 
המקדים והטקס ומתאימים לתכנית האמנותית 

 בו..."
 זה לא ריאלי לצפות שנשריין כמות כזו של

אמנים אשר יישארו פנויים וזמינים להופעה 
בערב יום העצמאות עד שתכריזו על זוכה... 
דרישה לא ריאלית זו למעשה תגרום בפועל 
למציעים לנקוב בשמות של אמנים ללא ידיעתם 

ואח"כ יוכלו לטעון  –וכמובן ללא הסכמתם 
 שהאמן כבר לא רלוונטי.

  12בהתאם לתשובה בסעיף 

56.  

עמ'  /2.4סעיף 
11.5.4 4 

מותר להגיש בצוות המוצע/רשימת בעלי האם 
 ?שמות של בעלי תפקידים ללא ידיעתםתפקידים 

מותר להגיש בצוות המוצע/רשימת בעלי האם 
שמות של בעלי תפקידים ללא תפקידים 

הכל לאור החשיבות שנותן מרכז  הסכמתם?
ההסברה לניקוד הצוות המוצע )לפי סעיפים 

 מהניקוד בראיון. 20% –( 11.5.4.2/11.5.4.3

 5בהתאם לתשובה בסעיף 

מהו זמן סביר למועד קבלת המענה, בהתחשב  18 14.5  .57
 בהיקף המכרז?

זמן ופורסם בפרק המענה הועבר 
 סביר.

58.  

בסעיף  
   43בעמ'  12.2.4.6

נכתב "הממונה על הבטיחות יהיה נוכח במתחם 
העבודה בהר הרצל מתחילת ההקמות ועד לסיום 

כדי שנוכל לתמחר את עבודת ממונה  הפירוקים."
הבטיחות נצטרך להבין על איזה פרק זמן אתם 

 מדברים.

בהתאם ללוז העקרוני המפורט  
ולגאנט ההיערכות  53-54בסעיפים 

 שמוצע במסגרת הראיון.
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59.  

בסעיף 
 52בעמ'  12.3.14.5

נכתב "לאורך כל תקופת ההקמות יוצבו בשטח 
שומרים במהלך היום בימי  8לפחות  ההקמות

 2או עד סיום החזרות( ולפחות  7:00-22:00חול )
( ובמהלך 22:00-7:00שומרים במהלך הלילה )

האם ניתן לקבל לו"ז להקמות  שבתות וחגים."
 לצורך תקצוב סעיף זה?

בהתאם ללוז העקרוני המפורט  
ולגאנט ההיערכות  53-54בסעיפים 

 שמוצע במסגרת הראיון.

60.  

בסעיפים 
 -ו 12.3.14.6

12.3.14.7 

-52בעמ' 
53 

נכתב "ביום המופע המקדים וביום הטקס ישכור 
מאבטחים,  30הספק את שירותם של לפחות 

בהתאם לדרישות המשטרה והיחידה לאבטחת 
"ביום המופע המקדים וביום הטקס  -אישים." ו

סדרנים  70ישכור הספק את שירותם של לפחות 
לסיום פיזור הקהל. מספר ועד  16:00בין השעות 

הסדרנים יקבע בהתאם לדרישות הבטיחות 
כמה סדרנים ומאבטחים היו בפועל  והאבטחה."

בשנים הקודמות? נבקש לקבל נתון זה לצורך 
 .תכנון התקציב

בהתאם ללוז העקרוני המפורט  
ולגאנט ההיערכות  53-54בסעיפים 

שמוצע במסגרת הראיון. בהתאם 
 7לתשובה בסעיף 

61.  

בסעיף 
 53בעמ'  12.3.14.15

נכתב "הספק יבנה תוכנית חניות מסודרת יחד 
עם משטרת ישראל ונציב המרכז לטובת חניית 
אורחי האירוע. הספק ישכור, יתאם וינהל חניות 
בחניונים סמוכים, דוגמת חניון הרכבת הקלה 
בהר הרצל על מנת לספק את כלל צרכי החנייה 

 של האירוע."
מדובר? מה מספר הרכבים  על כמה מגרשי חניה

המורשים? האם אותן חניות יפעלו גם בטקס 
המקדים באותה המתכונת? האם אפשר לקבל 
את תכנית החניות מהשנה שעברה? יש לכך 
משמעות תקציבית: תאורה, גנרטורים, שמירה, 

 סדרנות, סימון חניות וכו'...

לא ניתן לקבוע בשלב זה את תכנית 
ת החניות או להעביר את תכני

החניות של השנים הקודמות. בכל 
מקרה שכירת החניות אם תתבצע 

תקציב האירוע מתוך תהיה 
 והחלטת גורמי הביטחון.

62.  

בסעיף  
 50בעמ'  12.3.10.2

נכתב "... ותכנית הכיסאות והשורות תועבר 
 יום לפני הטקס". 45למרכז לפחות 

נכתב "תכנית  12.3.10.11בסעיף  50בעמ' 
ימי  10-היציעים תועבר לאישור המרכז עד ל

 עבודה לפני תחילת ההקמות."
בהתייחס לכתוב בשני הסעיפים הנ"ל ובהתחשב 
בכך שהמיפוי של הכיסאות יכול לקרות רק 
כשהטריבונות מוכנות והכרטיסים צריכים להיות 

מדובר  יום לפני הטקס, האם 45מועברים אליכם 
למעשה בכשלושה חודשי הקמות ואף יותר? האם 

 כך נעשה בשנים הקודמות?

המיפוי יעשה בשלב תכנון 
הטריבונות ובהתאם ללוז העקרוני 

שפורסם במסמך זה. אין שינוי 
 בסעיף זה.
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63.  

-25בעמ'  4.5בסעיף 
26 

נכתב "על המציע מוטלת האחריות לתהליך 
הפירוק של הטקסים נשוא מכרז זה לאחר 
סיומם )הפרויקט (, עד להחזרת השטח לקדמותו 
וזאת במהירות האפשרית תוך התחשבות 
בפעילות השוטפת הנעשית במתחם. על הספק 

ימים  14להתחייב לפנות את אתר הר הרצל עד 
. המציע יהיה אחראי 12:00לאחר הטקס בשעה 

לסילוק ציוד, ניקוי השטח, טיפול בנזקי גינון 
ותו, תוך בדיקת והשקיה והחזרת השטח לקדמ

הנזקים האפשריים ותיקונם המידי במהירות 
 האפשרית..."

נכתב "הספק יחתום מול  9.8בסעיף  33גם בעמ' 
ההסתדרות הציונית  –הנהלת הר הרצל 

העולמית, הסכם לשימוש בשטח ולהשבת כלל 
השטח לקדמותו. בסיום הפירוקים במתחם 
האירוע השטח יוחזר לקדמותו, לרבות פינוי כלל 

ציוד, ניקיון כללי וביצוע תיקונים של נזקי ה
רכוש שנגרמו בגין טקס זה. בין היתר יבצע הספק 
עבודות בינוי, גינון וניקיון לטובת החזרת 

למה הכוונה ב"טיפול בנזקי גינון  השטח..."
"עבודות -והשקיה והחזרת השטח לקדמותו" ו

בינוי, גינון וניקיון לטובת החזרת השטח"? האם 
למשל  –ק אומדן של גובה הנזקים תוכלו לספ

השנים האחרונות?  3-ממוצע של גובה הנזקים ב
במידה ולא תוכלו לספק מידע זה, למי ניתן 
 לפנות בנושא )גורם כלשהו בהסתדרות הציונית(?

ככלל בשלב התכנון וההקמות יש 
לקחת בחשבון ולחשב את היקף 

הנזק הצפוי בשטח ובגינון ולהכניסו 
ע. לא ניתן לתוך תקציב האירו

להעביר הערכה תקציבית לעניין 
מפני שיש שינוי מהותי הנובע 

 מהאופן בו ביצע הספק את האירוע.

64.  

  7.2 בסעיף 

 מ"מע כולל ₪ מיליון 8 של התקציב כי כתוב
 אחרת שיימצא הוצאה וכל המפיק רווח את כולל

 7.4 בסעיף בתקציב אולי לכלול לנכון המציע
 תקציב על בנוסף והוא סופי הינו האחוז כי מופיע

 ?נכונה ההגדרות משתי הפרויקט מה

 הרווח תימחק. ההמיל
-5%עמלת המציע נעה בין אחוז 
בין  סכום  , וכפועל יוצא הינה10%

כולל ₪  800,000ל ₪  400,000
מע"מ. עלות ההפקה הכוללת 

 8מורכבת מתקציב הפרוייקט בסך 
בנוסף לסכום שכר ההפקה מלש"ח 

 ה המוצעת ע"י עמלה)המרת אחוז 
כלומר התקציב הכולל . (המציע

 –מלש"ח ל  8.4בין שכר הפקה הינו 
. ככל מלש"ח כולל מע"מ 8.8

לא היא  לתקציב הרחבה שתהיה 
  שכר ההפקה/אחוז תשפיע על סכום

העמלה הכולל אלא רק על תקציב 
 .הכולל ההפקה

65.  

  

 התייחסות אין שנשלחה התקציב בטבלת
 כי לוודא רק – באירוע וסדרנות אבטחה לעלויות

 נדרש לא
 בעלות נכללות אינן הן וכי אלה עלויות לתקצב

 7.1 בסעיף  שמוגדרות כפי הפרויקט

כל עלויות האבטחה והסדרנות 
 12.3.14יתומחרו במסגרת סעיף: 

66.  

  

 בהתאם מלאה צוות רשימת להגיש נדרש האם
 12.1 בסעיף  המופיעה התפקידים בעלי לרשימת

 של התפקיד הגדרת / הרקע מה – כן , אם34 'עמ
 מדליקי לבחירת הציבורית הועדה מרכז"

 התרבות משרד איש לא האם זה המשואות",
 ?והספורט

 . 5בסעיף ראה תשובה 
  

במקום "מרכז הוועדה הציבורית 
לבחירת מדליקי המשואות" הגדרת 

התפקיד הינה "עוזר" והוא אינו 
 איש משרד התרבות והספורט. 
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