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 12/2022מס'  קורא קול
 2022פסטיבל סמילנסקי  הפעלת מתחם מזון בל

 
 כללי:  

את פסטיבל סמילנסקי בעיר העתיקה  לקיים  החברה לתרבות הפנאי בבאר שבע מעוניינת    – כיוונים  
  9-11/08/2022בין התאריכים    ואנילביץ'בבאר שבע ברחובות סמילנסקי, החלוץ, מורדי הגטאות  

ומזמינה חברות הפקה ומפיקים פרטיים  "(  הפסטיבל )להלן: "  23:00-ל   18:30בכל יום בין השעות  
 מתחום המזון להציע הצעה להקמה והפעלת מתחם מזון "פופאפ" בשטח הפסטיבל. 

 
 

במות מוזיקה, במת  הפסטיבל הוא בכניסה חופשית לקהל הרחב ומציע מגוון גדול של תכנים )שלוש  
 מחול, מתחם אמנות חזותית, מתחם ילדים, מופעי רחוב, יריד דוכנים, מתחם מזון(. 

 שנים והוא מגובה במערך פרסומי נרחב מאוד.  10- הפסטיבל מתקיים בהצלחה כבירה כבר מעל ל
הקונספט המבוקש הוא יצירת אווירה מזמינה לישיבה במתחם המדמה מסעדה/בית קפה/מסעדת  

 . רחוב אנילביץ'חוף על הכביש לאורך 
 

הבלעדי במתחם הפסטיבל )להוציא את העסקים    הוהשתיי הספק שיבחר יהיה ספק המזון  יובהר כי  
 הקיימים בעיר העתיקה( 

 יה. יאין עסקים הפועלים בתחום המזון/השת ין כי בשטח המיועד למתחם המזון בפסטיבליצו
 

 
בדבר    ובהרמ הסופית  ההכרעה  כי  הפורמט,    קונספטבזאת,    מיקומו,  הסופי  תאריכו האירוע, 
ויכול ויהיו שינויים    נתונים כולם להחלטת כיוונים ולשיקול דעתה הבלעדי  יהיוהתכנית האמנותית  ו

 . בתאריכים והשעות הנקובות מעלה
 

 : סף תנאי
בהם   , הפעלת מתחמי מזון בשני אירועים לכל הפחותהפקה וב  הינו בעל ניסיון מוכח המציע   .1

 . 2018-2021לכל הפחות וזאת בין השנים  משתתפים 5,000 לפחות  השתתפו

 . "דעו"י ע םחתו  תצהיר  באמצעות יוכחו  מעלה  המפורטים הסף  תנאי
 

  15/06/2022,  סיוון תשפ"ביום רביעי, ט"ז  תקיים בי  חובה!  –   בסיור מציעיםהשתתפות   .2
   לאורך רחוב אנילביץ.   12:00בשעה 

 
 פרטי ההצעה:

 ו כדלקמן: על המציע לפרט בהצעת 
 : סעיפים הבאיםלתוך התייחסות  ,מתחם ה"פופאפ"לאמנותי   תוכןו מתווה כולל   ,תכנית מפורטת

 ההצעה היא להפעלת המתחם בשלושת ימי הפסטיבל.  .1
 הפסטיבל. אחד משלושת ימיאיש בתחלופה בכל  4,000-ככמות הקהל המוערכת היא של  .2
 דרישות ההפקה:  .3

 בשרי + צמחוני + טבעוני   - ממכר של סוגי מזון שונים  .א
 ממכר של אלכוהול  .ב
 ממכר של קינוחים  .ג
 קלה )עדיפות על מיץ פרי טבעי(ממכר של שתיה  .ד
 ממכר של קפה  .ה
 הצבה והפעלת קופות הזמנה ותשלום  .ו
 שימוש באלמנטים ועיצוב עמדות המכירה -עיצוב המתחם  .ז
 אספקת מקומות ישיבה כולל הקמה ופירוק בכל יום בפסטיבל  .ח
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הפעלת צוות ניקיון לפינוי שולחנות האוכל )*יובהר כי ניקיון המתחם באחריות הפקת   .ט
 (.הפסטיבל

 להצעתו ייצרף המציע את כל הרשימה דלהלן: .4
 תפריט הכולל פריטים ועלויות .א
 פירוט עמדות המכירה )כמות + תמונות(  .ב
 פירוט עמדות הזמנה ותשלום )כמות + תמונות( .ג
 פירוט מקומות הישיבה )כמות + אופי + תמונות(  .ד
 פירוט בדבר חסויות  .ה
 אישורי בטיחות וגהות.  .ו
לרב .ז המתחם  להפעלת  הנדרשים  הרישיונות  משרד   :תכלל  רישיון  עסק,  רישיון 

 . וכן הוראות כל דין  ההבריאות, כב"
 על עמדות המזון המוצע להיות בחזקת כשר.  .ח

לוגו   .5 שילוב  עם  חסויות  ולהציב  לחבור  רשאי  יהיה  הזוכה  של בהמציע  הפרסומי  קמפיין 
את בתיאום ובהסכמת צוות הפסטיבל  הפסטיבל, וכן להציב מיתוג בשטח מתחם המזון וז 

 ונציגי חברת כיוונים.
יובהר כי מתחם מזון הוא חלק מהותי מהפסטיבל וחלים עליו כל הוראות החוק ותקנותיו   .6

-תשע"ג  ,ובכלל זה: תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות(
2013   

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_865.htm#hed216 
  סימן י"ח: שירותי הסעדה, אך יש להתייחס לכלל התקנות. בדגש על 

 
 

 :זוכהה  צעהההלבחירת   משקולות
 

מזון    -לעיל   3התפריט המוצע בהתאם לרשימה המופיעה בסעיף    תוייחודיומגוון  
  איכותי, מגוון, מיוחד, בריא. 

%40 

עיצוב המתחם בכללותו.  כמות    עיצוב המתחם ישיבה,  עמדות  עמדות, מתחמי 
   .וחוויתיתוכן ייחודי  ומתחמים מגוונים

%03 

 :עלות המוצרים המוצעים לקהל
   - ה' לעיל  -א'3יובהר כי רכיב זה ינוקד באופן הבא; הקטגוריות שהוגדרו בסעיף  

ביותר   הנמוך  המחיר  ממוצע,  מחיר  יחושב  הקטגוריה  פריטי  כל  לאותה  בגין 

חמשת   כל  מחיר  אליו,  ביחס  השאר  וכל  המקסימלי  בניקוד  ינוקד  קטגוריה 
 הקטגוריות יחד יהווה את הניקוד הסופי. 

30% 

 
 

 הערות; 
המתאימים, להציג את הצעותיהם בצורה של מצגת   כיוונים תהיה רשאית לדרוש מהמציעים .א

 קבע על ידה. יאו לבקש פירוט של המתווה, תוכן ופרטי הסדרה, במועד שי

תישמר הזכות לדרוש שינוי והתאמות בתכנים המוצעים. כמו כן, יובהר כי לאחראי    כיוונים ל .ב
שמר הזכות להיות  י( תאו מי מטעמם בחברת "כיוונים"האירועים  ההפקה מטעם כיוונים )אגף 

 .מתחם העיצובהמעורב, לפקח ולאשר כל שלב משלבי ההפקה, לרבות בכל הנוגע לתוכן 

  וכיוונים שומרת לעצמה  המציעיםיוונים להתקשר עם אחד  אין בהזמנה זו בכדי לחייב את כ .ג
 את הזכות לסרב לכל הצעת הפקה שתוגש ואף לא לקבל כל הצעה. 

  שאלה  ככל  נוספים לכספים  בהתאם  ולהגדילו, האירוע  תמהיל  את לשנות רשאית  תהא  כיוונים .ד
 .זאת לעשות תחליט שכיוונים ככל טענה כל תשמע  לא. לרשותה יועמדו
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ציבוריים    המציע .ה גופים  עם  עסקאות  חוק  לפי  הנדרשים  האישורים  כל  את  להמציא  יידרש 
 . 1976 – "ו התשל

הזכות   .ו שמורה  ההתקהבלעדית  לכיוונים  תוקף  את  בשנה  להאריך  שייבחר  המציע  עם  שרות 
 שלוש שנים. ובסה"כ לא תעלה תקופת ההתקשרות על תקופה של נוספת, פעמיים רצופות  

כיוונים    מובהר, כי בהגשת הצעה בקול קורא זה, המפיק מסכים, כי ככל שייבחר, יתקשר עם •
 .   בכיווניםבהסכם בנוסח ובתנאים המקובלים 

המציע לחתום. את הנוסח יש להגיש חתום בעת הגשת    דרש יילנוסח ההסכם אשר עליו   קובץ"ב  מצ
 ההצעה.  

ההתקשרות עם כיוונים כפופה לאישור הצעת ההפקה ע"י ועדותיה של כיוונים, ניהול מו"מ, חתימה  
 על הסכם וקבלת כל האישורים הנדרשים ע"י כיוונים, והכול על פי כל דין. 

 .1992 -תשנ"ב לחוק חובת המכרזים, ה ףקורא זה אינו כפו קול

 
  באמצעות בחברת כיוונים,    התקשרויותרכש ו  מחלקתל  א, בלבד  בכתברטים נוספים יש לפנות, לפ

 Law@kivunim7.co.ilדוא"ל: 
בלשכה המשפטית / מחלקת      ידניתהמסירה תיעשה  ,  סגורה  במעטפהאת ההצעות יש להגיש  

 ;בחברת כיוונים התקשרויות 
 .באר שבע העיר העתיקה ,, קומה ב'2פינת הדסה  60הרצל  רח'

 . 08-6290005:  פקס, 08-6290076טלפון: 
 . 12:00 עד 06/2022/03, יום חמישי, א' בתמוז תשפ"ב :להגשה אחרון מועד

 ".2022הפקת מתחם אוכל בפסטיבל סמילנסקי  "יש לרשום על גבי המעטפה: 
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 לכבוד חברת כיוונים סיון הנדרש בתנאי הסףיתצהיר המשתתף ונוסח אישור רו"ח לנ
 

  תחמי מזון באירועי תרבותמבהפקה והפעלת  ניסיוןהנדון: 
 

 ___ הח"מ  ____ __אני  ת"ז   __________ ___  ____________ בתפקיד  המשמש   ,________
עלי   כי  בשמו, לאחר שהוזהרתי  להצהיר  ומוסמך  )להלן: "המציע"(  במציע _______________ 
 להצהיר אמת וככל שלא אצהיר אמת אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: 

 
בהם   , לכל הפחותועים  בשני אירבהפקה והפעלת מתחמי מזון  המציע הינו בעל ניסיון מוכח   .1

 . 2021 -  2018לכל אירוע, וזאת בין השנים משתתפים  0005,השתתפו לפחות 
 

 

 היקף כספי לשנה  טלפון  אנשי קשר   שם המזמין  
היקף   סה"כ 
לשנה   כספי 

 )כולל מע"מ( 

      2018שנת 

      

      2019שנת 

      

2020      

      

2021      

      

        __________________ 
 חותמת המציע  חתימה +       

 
 אישור

________הופיע ביום  כי  בזה  מאשר  ____________(, \הנני  )מ"ר  עו"ד   __________ בפני,  ה 
שמספרה   ת"ז  נושא/ת   ______________ מר/גב'   ___________________ שברחוב  במשרדי 

ולאחר   אישי,  באופן  לי  את  _______________המוכר/ת  להצהיר  עליו/עליה  כי  שהזהרתיו/ה 
ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את  \האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי

 נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/חתמה עליהם בפני. 
 

 ___________________        __________________ 
  עו"ד                                      חותמת              

              
 ר _____________ "מ                                                                                                              
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