
  

 
 

 מפיק אירועים במטה האירוויזיון -משתתף חופשי 
  

 תיאור השירותים הנדרשים
מתן שירותי הפקת האירועים הנלווים באירוויזיון )לדוגמא: כפר האירוויזיון, השטיח האדום וקבלת הפנים, 

 מסיבות וכיו"ב(. 
השירותים ידרשו התנהלות מול גורמי איגוד השידור האירופי, גורמים בעירייה, גורמים ממשלתיים, נותני 
חסויות וגורמים בתאגיד; התנהלות מול מעצבי ומפיקי אירועים, השתתפות בישיבות שונות בתאגיד לפי 

האירועים, כולל מתן  דרישת התאגיד, בכלל זה צוות הקריאטיב של האירועים, שירותי ניהול לוגיסטי של
 שירות בנוגע להוצאה לפועל של הוראות התאגיד, מול מפיקי האירועים בפועל.

בנוסף, יכללו השירותים ייעוץ מקצועי בכל הנוגע להתקשרויות שידרשו במסגרת הפקות אלו, כתיבת מפרטי 
הופעה בפני ועדת מכרזים מקצועיים, הגדרת צרכי ההפקה בהתקשרויות השונות מול גורמים רלוונטיים, 

המכרזים של התאגיד בהתאם לצורך ופעולות נוספות שתידרשנה על ידי גורמים בתאגיד בקשר עם הפקת 
 האירועים.

  
 :תנאי סף

שנים בהפקות אירועים הכוללת הפקה לוגיסטית והפקת תוכן האירועים וכוללת עיסוק  8ניסיון של לפחות 
 ב.עם התאורה, הגברה, הבטיחות, השילוט וכיו"

אנשים, שכללו מסיבות עיתונאים, צילום  5000אירועים גדולים בארץ של מעל  2ניסיון בהפקה של לפחות 
 טלוויזיוני של האירוע, וכן אירועים הכוללים הופעות מוסיקליות ובימתיות.

 אירועים בין לאומיים בארץ. 2ניסיון בהפקה של לפחות 
 שלתיים ועסקים פרטיים.ניסיון בהתנהלות מול עיריות, וגורמי מנהל ממ

 שליטה באקסל, ידע בתקציב אירועים.
  

 :יתרונות
 ניסיון בהפקת אירועי ענק הכוללים מס' אירועים בו זמנית ברחבי הארץ וכן צילום טלוויזיוני של האירוע.

 ניסיון בהפקת אירועים בחו"ל.
 ניסיון רלוונטי נוסף מעבר לתנאי הסף.

  
  

המכרזים יבחן את המציעים בהתאם ליתרונות שנקבעו וינקד אותם על פי סדר צוות מקצועי מטעם ועדת 
עולה. שלושת המועמדים שקיבלו את הדירוג הגבוה ביותר יזומנו לראיון עם הצוות על בסיסו יבחר נותן 

 השירות.
  

 :כללי
בונית(. ההתקשרות עם נותן השירות תהיה במתכונת של מתן שירותים קבלניים כמשתתף חופשי )כנגד חש

תשומת לבם של המציעים כי בין נותן השירותים שיבחר לבין התאגיד לא יתקיימו יחסי עובד מעביד, כפי 
 שיקבע בהסכם ההתקשרות בעניין זה.

על נותר השירות שיבחר יהיה להמציא את כל האישורים הנדרשים על פי כל דין ובכלל זה אישור ניהול 
 קור.פנקסים ואישור על פטור מניכוי מס במ

 ההתקשרות תהיה כפופה לחתימה על חוזה התקשרות נותני שירות קבלני כמקובל בתאגיד.
  
 

 :אופן הגשת הצעה
מציעים המעוניינים להגיש הצעתם ישלחו קורות חיים וכן כל מסמך אחר המעיד על ניסיונם ואת טופס זה 

 .בצהריים 13:00בשעה  .9.1816 לא יאוחר מיום .org.ilayelete@kanמייל:  חתום, לכתובת
 על קורות החיים לפרט ככל הניתן את הניסיון הנדרש בתנאי הסף וביתרונות.
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