
ד"מס

סעיף 

במסמכי 

ההליך

התייחסות מכללהפירוט השאלה

תנאי סף-15

והאם  ('נספח ב) אירועים לפחות 3האם אתם רוצים בכל נושא 
?אין בעצם ניקוד על מעבר לתנאי הסף

הדרישה הינה לניסיון בהפקת של לפחות אירוע אחד בשנה של טקס תארים , 5.6ככל שהשאלה הינה ביחס לסעיף 
או אסיפה כללית עבור הגופים /במוסד להשכלה גבוהה ובנוסף לפחות אירוע אחד בשנה של מושב חבר נאמנים ו

 12הניקוד הינו כמפורט בסעיף .   שנים לפחות במהלך השנים המנויות בסעיף3וזאת למשך , המנוייםב בסעיף
.למסמכי המכרז

תנאי סף-25

מכללות שמפרידות בין המפיקים של טקס בוגרים / ' ישנם אונ
האם ניתן לאחד את תנאי , תואר של כבוד/ וחבר נאמנים 

בסופו של , כך שלא יופרדו על פי סוג האירוע המדויק, הסף
דבר הניסיון הקובע הוא העבודה מול מוסד אקדמי וניהול 

.פרויקט מורכב 

אין שינוי במסמכי המכרז

3

– ' נספח י

מנהל 

/מפיק/אירועים

במאי בפועל 

מטעם המציע

?האם זה יכול להיות המציע? מה כוונתכם
,האם יש תנאי סף לבעל התפקיד הזה

אך במאי זהו תפקיד , תפקיד מנהל אירוע ומפיק הם די דומים
.שונה לחלוטין

בקשתנו היא לדיק את בעל התפקיד ואת תנאי הסף עבורו

בעלי תפקידים אלו ינוקדו בהתאם . אודות מנהל אירוע ומפיק, לכל הפחות, המציעים נדרשים לפרט בהצעתם
. למסמכי המכרז12פ סעיף "להתרשמות מהם במסגרת פגישת הפרזנטציה שתיערך ע

נספח התקציב4

. המפרטים לא מדוייקים
(Xעל X)לא רשום את הגודל - ," במה"לדוגמה 

האם אפשר לקבל הבהרה ודיוק המפרט על מנת שנתמחר 
.מדויק

בתקציב מושבי חבר הנאמנים תלוי היכן יתקיים האירוע .1בתקציב טקסי התארים גודל הבמה מפורט בנספח א
.ולכן לא ניתן להגדיר מראש מידות לבמה

5
סעיף , 12' עמ

12.3.3

תוכן "נשמח להבהרה מה הכוונה ב" - קונספט ותוכן אמנותי"
"אמנותי

צילום תמונות , כגון פסלים אנושיים, תוכן אומנותי שיוצג בקבלת הפנים (1:  הכוונה בתוכן אומנותי היא כדלקמן
תוכן  (2. המכללה תתרשם ותנקד כל תוכן  שיוצע ויתאים לקבלת פנים שנמשכת כשעה. מוסיקת רקע, במקום

האמן האורח ביצע , בטקסים שנערו בעבר במכללה. הופעה של אמן אורח ידוע- אומנותי על הבמה המרכזית
בעבר נערך ליוי מוסיקלי של הבוגרים בתהלוכת כניסה .  שר מספר שירים בכל פעם" פריצות "2-3בטקסים 

קונספט רגשי . חשוב שיהיה קונספט לאירוע לפי הלך הרוח של המכללה.  י מתופפים ודגלנים"למתחם המרכזי ע
.יש חשיבות שהקונפט יבוא לידי ביטוי במהלך כל הארוע. ומרגש

6

 תנאי סף 5.6.

להשתתפות 

במכרז

 שנה בייזום והפקת אירועים 35- המציעה עוסקת מזה כ
כחלק . המדעיים והאקדמיים, וכינוסים בתחומים הרפואיים

. מאירועים אלו מטפלת החברה באירוח אורחים רמי דרג
עוסקת החברה בהפקת כנסים , כפי שיפורט במסמכי המכרז

, לוגיסיטיקה, מבחינת כמות משתתפים)ואירועים מורכבים 
.(קריאטייב ומנעד לקוחות מגוון

על תנאי  הסף של המכרז באופן , נבקש להשליך מניסיון רב זה
שיחליף את תנאי הסף של הפקת טקסי תארים וחבר 

. הנאמנים במוסדות להשכלה גבוהה
ניסיונה הרב של המציעה מאגד בתוכו אירועים בעלי אופי 

ונראה שתנאי סף ספיציפי , דומה להפקת טקסי חלוקת תארים
ימנע מחברות מקצועיות ובעלות ניסיון רלוונטי ומשמעותי , זה

.להתמודד במכרז זה

ניתן יהיה להציג ניסיון מקצועי של לפחות ,  למכרז5.6במסגרת הצגת הניסיון הנדרש בסעיף . מקובל באופן חלקי
בהפקת טקסי תארים במוסדות להשכלה גבוהה או  (2015-2019)שלוש שנים במהלך חמש השנים האחרונות 

, ובנוסף, (כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים)בהפקת טקסי חלוקת תעודות עבור גופים ציבוריים 
בהפקת מושבי חבר נאמנים  (2013-2019)בעל ניסיון מקצועי של לפחות שלוש שנים במהלך שבע השנים האחרונות 

או חברות /או בחברות ממשלתיות ו/או ועידות גדולות בעמותות ו/או אסיפה כללית ו/במוסדות להשכלה גבוהה ו
.ציבוריות

https://www.mta.ac.il/he-il/graduatesmta/graduation

https://www.mta.ac.il/he-il/graduatessite/graduationsite/graduates2019site/pages/default.aspx

כללי8
נבקש לשלוח את רשימת אמנים שהופיעו בטקסי הבוגרים 

בארבע השנים האחרונות
העבריים מדימונה, חנן בן ארי, רוני דלומי, הראל סקעת

95.7

האם מופעים נכללים בארועי ? מהי ההגדרה של ארועי הפנינג
מדוע צריך ארועי הפנינג הרי הארועים שלכם הינם ? הפנינג

טקסי בוגרים וארועי חבר נאמנים שלמיטב ידיעתי אינם 
.נכללים בהגדרה של ארועי הפנינג

עכשווי ומרובה , טקס הענקת תארים הוא אמנם כשמו טקס אך הוא בנוסף גם אירוע דינמי .אין שינוי בנוסח המכרז

עד הישיבה לטקס המרכזי יש צורך  (כיבוד ועמדות צילום, המכילה גימיקים)מתהליך קבלת הפנים . משתתפים

מופע יכול .  איש1500בשליטה על כמות גדולה של אנשים ויצירת אווירה כיפית ונוחה תוך זרימה מהירה של כ

.ולא מופע בלבד (חלק מתכניה)ככל שהוא חלק ממארג רחב יותר של אירוע , להיחשב כאירוע הפנינג

המכללה האקדמית תל אביב יפו

 להפקת מושבי חברי הנאמנים וטקסי תארים במכללה 02/2020מכרז פומבי 

טבלת שאלות הבהרה 

כללי7
נבקש לשלוח תמונות של טקסי הבוגרים מהשנתיים האחרונות

https://www.mta.ac.il/he-il/graduatesmta/graduation
https://www.mta.ac.il/he-il/graduatessite/graduationsite/graduates2019site/pages/default.aspx


כללי10
? האם ארות העבר סביב שלחנות-מושב חבר נאמנים שנתי 

?בהגשה אן מזנונים
.בשנים קודמות האוכל הוגש במזנונים הפזורים בכל רחבת קבלת הפנים כפי שהוצגה בסיור ספקים

11

 1ניספח א

תקציב חבר 

נאמנים שנתי 

36סעיף 

לשם מה צריך מחסומים אם הארוע מתקיים בתוך הבנין כפי 
?שנימסר בפגישת המציעים

'מניעת מעברים לאזור האירוע וכד, לטובת שמירת חניות בחניון

12

 44סעיף 

תקציב חבר 

נאמנים שנתי

כ מדובר ,בד. נושא ואופי התערוכות למושבי חבר הנאצנים נקבעים בסמוך לאירוע, כפי שהוצג בסיור מציעיםנבקש לקבל פרטים נוספים על התערוכה כדי שנוכל לתמחר
במקרה כזה לא לעיתים לא מתקיימת תערוכה כלל ו. 'מסכים עם נושאים אינטראקטיביים וכד, תמונות, במייצגים

.ישולם בגין רכיב זה

13

 45סעיף 

תקציב חבר 

נאמנים שנתי

כדי ?  תוכן? אורך - נבקש לקבל פרטים נוספים על הסירטון 
שנוכל לתמחר

לרוב נעשה קליפ מקוצר של בין דקה . האורך והתוכן משתנים בהתאם לקונספט של האירוע המשתנה משנה לשנה
בהתאם לקונספט , לעיתים. שלוש דקות לכל היותר ומציג תקציר של מה שהיה באירוע עם מוזיקה ברקע-וחצי

.מייצרים סרטוני תוכן לפי הדוברים באירוע

14

סעיף כללי 

תקציב חבר 

-נאמנים שנתי 

אין איזכור להופעת אמן בו בזמן במכרז  הוזכר הופעת אמן 
בחבר נאמנים שנתי

הופעת אמן . לרוב אנו מציעים לחברי החבר תוכן מעניין שמייצג את הנושאים והקונספט המקודם נכון לאותה שנה
ת שעושה קטע ספוקן וורד או בוגרי /  בוגראו, תנחה פאנל/עסקית שתעביר הרצאה/ דמות ציבוריתיכולה להיות 

יצירות , יכול להיות קטעי שירה של אמנים צעירים. פרויקטים שונים של המכללה שמעבירים תוכן בסגנון הרצאת טד

עבור  (1'נספח א)בנספח התקציב " בידור"על תוכן זה להיות משוקלל תחת סעיף . צילומים מוצגים וכן הלאה, אמנות

.חבר נאמנים שנתי

15

תקציב חבר 

נאמנים חצי 

14שנתי סעיף 

ריהוט קבלת פנים לכמה ? לכמה אנשים- ריהוט אלטרנטיבי 
?אנשים

.יש להתאים את ההצעה למספר המקומות שיראה למפיק כמתאים ולציין זאת בפרזנטציה. 80-צפי משתתפים כ

16

תקציב חבר 

נאמנים חצי 

29שנתי סעיף 

? תוכן? אורך : נבקש יותר פרטים כדי לתמחר כגון- סרט 
מספר ימי צילום

13ראו התייחסות בסעיף 

17

תקציב חבר 

נאמנים חצי 

30שנתי סעיף 

נבקש פרטים נוספים איזה אלמנטים כלולים - תערוכה 
?בתערוכה

12ראו התייחסות בסעיף 
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תקציב טקסי 

בוגרים סעיף 

 במות7

אין איזכור לבמות ??? " מטר7: כולל" מה הכוונה בסוף הסעיף
?מה הגודל הדרוש? לרמקולים לבמה המרכזית

גודל לבמות . במה  כנפיים ומסכים'  מ7: כולל'  מ10: רוחב',  מ6: עומק',  מ1.30גובה - מידות : במה מרכזית
על פי שיקולכם המקצועי- לרמקולים

8תקציב טקסי בוגרים סעיף 19
מה על במות ? גודל מסכי ? איזה גודל מסך מרכזי -  מסכי לד 

אין איזכור? למסכי לדים
.לדים צדדיים לשיקולכם המקצועי. לרוחב כל הבמה המרכזית- ים /ים מרכזי/לד

9תקציב טקסי בוגרים סעיף 20 VJ- אחד לכל יום-  פריסטים3כמה פרי סטים יש להכין על מנת שנדע לתמחר

.(2בנין )הגנרטור צריך לגבות את הציוד לטובת טקסי התארים שיתקיימו ברחבת הדשא מאחורי בנין ווסטון ?איזה גודל  גנרטור צריך לגבות איזה בנין 10טקסי בוגרים סעיף 21

11טקסי בוגרים סעיף  22
כמה שלחנות לכל ? גודל שלחנות? גובה? גודל במות החלוקה

?במה
עליה.  עמדות חלוקת תעודות2בכל במה חלוקה תהיינה . גודל וגובה במה על פי שיקולכם המקצועי

. כל אחד לקבלת תעודה1.7-1.8 שולחנות בגודל 2- שמאלה ל/ממרכז הבמה ופיצול ימינה

 16טקסי בוגרים סעיף 23

האם במות ? היכן הן ממוקמות? מה גודל במות הצילום
מה בנוגע לגב במות ? הצילום הם בנוסף לבמות החלוקה

?גודל- הצילום

ממוקמות לסירוגין במתחם קבלת הפנים מעמדות הרישום עד הכניסה למתחם הבמה , 3.6*2.4- גודל במות צילום
.הבמות הן בנוסף לבמות החלוקה. המרכזית 

19טקסי בוגרים סעיף 24
האם ? לאיזה נייר צבעוני לזיהוי מחלקות הכוונה- כיסאות 

?אפשר לשלוח צילום
אין חובה - מטרתו לסמן בית ספר לטובת הישיבה.  בצבע פשוט המודבק כמו שילוט שמור על כל כיסאA4ניר 

להשתמש בו וניתן לסמן  או לכוון את האנשים לכיסאות בצורה שחברת ההפקה רואה לנכון

26טקסי בוגרים סעיף 25
 16 שימשוניות לקירות צילום בו בזמן שבסעיף 4הבקשה היא 

!! במות צילום 7הבקשה שלכם היא  
 עמדות בבמות המשנה לטובת צילומים לאחר קבלת 3ומבקשים עוד ,   עמדות צילום באזור קבלת הפנים4ישנם 

.התעודות

22טקסי בוגרים סעיף 26
מהי הכמות של ? מהי הכמות של הריהוט האלטרנטיבי

?השלחנות לקבלת הפנים והכיסאות
לשטחים בהם הריהוט אמור להיות  (דקורטיבי שיאפשר הכלה של כמות המשתתפים)כמות שתתן מענה הולם 

.מוצב

39טקסי בוגרים סעיף 27

במסמכי ' ס בכל אחד ימי הטקסים בנספח ב"ראו פירוט ביה. (בהתחלה ובסוף) דגלנים 2ס "לכל תהלוכה של כל בי?כמות מובילי תהלוכה? כמות מכוונים? כמות סדרנים
המכוונים אמורים לכוון את התהלוכה לכיוון אזור הטקס המרכזי ולדאוג להושבת הבוגרים בהתאם . המכרז

.לסידורהישיבה

47טקסי בוגרים סעיף 28
" פריצות"האם מדובר במספר ? מה אורך המופע- אמן אורח 

?במהלך הטקס
 לעיל5' ראו המענה לאלה מס

48טקסי בוגרים סעיף 29

 דקות ואמור להעביר את חווית הלימודים שהבוגרים חוו במכללה הן מבחינה 2-3- אורך הסרטון אמור להיות כ?מספר ימי צילום? תוכן? אורך- נבקש לקבל פרטים נוספים 
בין כותלי המכללה ובחייהם , להציג את תמונות הבוגרים מחייהם הסטודנטיאלים, לימודית והן מבחינה חברתית

אמור להיות בעיקר מרגש לבוגרים המסיימים הצופים בו ולבני . של המכללה " האני מאמין"האישיים ואת 
במידת הצורך יום צילום אחד.. משפחותיהם

כללי- טקסי בוגרים  30
 - 17סעיף  את בקשות הצילום המופיעות בתקציב טקסי בוגרים לכל הפחותעל צלמי הוידיאו לבצע ,  צלמי סטילס4?מספר צלמי וידאו? מספר צלמי סטילס

כמות צלמי הוידיאו לשיקולכם המקצועי

1 בנספח א39ראו סעיף ?אין סעיף עלות הפקה כיצד מתמחריםכללי- טקסי בוגרים 31



1 בנספח א32ראו סעיף ?אין סעיף עלות הפקה כיצד מתמחריםכללי-  חבר נאמנים שנתי 32

1 בנספח א22ראו סעיף ?אין סעיף עלות הפקה כיצד מתמחריםחבר נאמנים חצי שנתי33


