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  18.06.2022הקפה הפקת פסטיבל עבור  קול קורא 
 

פסטיבל קפה )אירוע בכניסה חופשית(  אירוע: מועצה אזורית מטה אשר מעוניינת לקיים 
מטרת הפסטיבל הינה העמקת ההכרות  בכפר שייח דנון למשך יום אחד.  2022בחודש יוני 

לצורך כך המועצה מזמינה קבלת  החיים המשותפים. ערך עם התרבות הערבית וחיזוק 
א  פסטיבלים לפחות בהיקף של לשני מקצועיים בעלי ניסיון מוכח בהפקת ם הצעות ממפיקי

 . משתתפים כל אחד, והכל בעשר השנים האחרונות 2000 -פחות מ
 

 פרטי אירוע: 
 18.06.2022  -תאריך
 שיח דנון  –מיקום 

 רב גילאי   –קהל יעד 
 22:00, סיום 20:00 מרכזי , מופע10:00 תחילת פסטיבל –שעות 

 כניסה חופשית  –איש  2000 –כמות צפויה 
 

 : מפיק/תנאי סף מקצועיים לחברת ההפקה
אירועים  או  \פסטיבלים והפקות של  שתיבשלוש שנים האחרונות, ביצעו לפחות  .1

 (  2019-2021כל אחד.)לשנים  ₪ 1,000,000: לפחות בהיקף כספי של
  השנים האחרונות ביצעו לפחות שתי הפקות שונות אשר שילבו במהבשלוש  .2

  זמניתאנשים בו  2000, בתפוסת קהל של אקטיבית מתחלפת ולוגיסטיקת שטח
 ( 2019-2021תחת כיפת השמיים )לשנים 

 ומגוון.הוכחת ביצוע לאירועים המונים הכוללים קהל רב  .3
 

 ההפקה הינה בעבודה שוטפת ומשותפת מול מחלקת תרבות מועצה ומול גורמי מתנ"ס.
 תפקיד ואחריות המפיק כוללת: 

לוגיסטיקה, במות וכוח אדם, ריהוט ציוד צוותי תאורה והגברה, הצללות,  תוכן ואמנים,
המפיק לקבל את אחראי  ניקיון וכל דבר נוסף הדרוש לקיום האירוע. בנוסף, אבטחה, סדרנים 

כל האישורים הנדרשים בהתאם לחוק ולדרישות כולל אישורי ביטחון ובטיחות לצורך קיום 
 האירוע. 

 
 לוח זמנים: 

 23.01.2022עד לתאריך: eventmta@mta.org.il :מייל ניתן לשלוח שאלות הבהרה ל
   30.01.2022בכפר שיח דנון בתאריך ה למפיקים ייערך סיור שטח

 06.02.2022עד לתאריך: eventmta@mta.org.il הצעות חתומות יש להעביר למייל:
 

   המסמכים הבאים:   נא לצרף להצעה את
 בהתאם למפורט בתנאי הסף.  אישור על ניסיון קיום אירועים מסוג זה

 אישור כי הינו עוסק מורשה ומנהל ספרי חשבונות כחוק. 
 . אישור על קיום ביטוחים בהתאם לנספח ביטוח

דרישות האמורות יצרפו להצעתם לפחות שני ועומד במפיק המעוניין להפיק את הפסטיבל 
  .מכתבי המלצה ופירוט מלא של הניסיון

  יש לציין את כל פרטי ההתקשרות.
  .רשאית לבחור מפיק לאירוע בהתאם להצעת המפיק ובהתאם לשיקול דעתהמועצה ה

 מנהלת מחלקת תרבות ואמנות  - כרמית פלג
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