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 18/02/2018, '/אדר/תשע"חג                                                                        בס"ד

 
 

 .04/2018מכרז פומבי מס 

 חידון ציונות וחידון תנ"ך אזורייםחידונים  2להפקת 

 מחלקת חינוך שדות נגב.עבור 

 
 מועצה אזורית שדות נגב מזמינה  בזאת  הצעות למכרז הנ"ל.

 

 פרטים נוספים ביחס למכרז 
 ח "ש 500בשדות נגב תמורת סך של   במשרדי מחלקת חינוך מועצה אזוריתניתן לקבל 

 9938911-08אשר לא יוחזרו, ובטלפון 
                               

 

 

 את 

 שדות נגב במסירה ידנית בלבדבמזכירות מועצה אזורית ההצעות יש להגיש 

 15:00בשעה  ראשוןיום  2018/0311/לא יאוחר מיום 

 

 

 הצעה שתוגש לאחר המועד הנ"ל, לא תתקבל.
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 כללי: .1

 

להפקת שני חידונים "( מזמינה בזה הצעות המועצהמועצה אזורית שדות נגב )להלן: "
 בשדות נגב על פי הפירוט הבא:עבור מחלקת חינוך 

 

שנה להקמת מדינת ישראל בזיקה לשדות נגב לבתי הספר  70חידון ציונות בסימן  1.1
 היסודיים.

שנה להקמת מדינת ישראל בזיקה לשדות נגב לבתי הספר  70חידון תנ"ך בסימן  1.2
 .העל יסודיים

   

 שני החידונים לעיל יקראו חידונים או החידון והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם 
 הוראותיו ולהוראות הדין הרלוונטיות.

 
הם: חידון ציונות לבתי הספר היסודיים בתאריך י"ד  החידוניםהתאריכים בהם יתקיימו 

באולם התרבות של שדות נגב בקריית החינוך וחידון תנ"ך  19:00בשעה  29/04/18באייר 
באולם התרבות של  19:00בשעה  20/05/18לבתי הספר העל יסודיים בתאריך ט"ו בסיוון 

 שדות נגב בקריית החינוך.
 
 תנאי סף להשתתפות:  .1
משתתפים  500בהיקף של  חידונים בהפקת שנים בעשר שנים האחרונות  5של לפחות  ניסיון .א

 מתמודדים. 20לפחות  –בקהל ו 
 . לתחום התוכן של החידונים רלוונטי שני תוארבעל מנהל התוכן יהיה לפחות  .ב
 (הגההו עיצוב, עריכה, כתיבה, החומר ארגון כולל) מקצועית לחידונים מקראה הפקתניסיון ב .ג

 שנים בעשר שנים האחרונות. 5של לפחות 
שנים בעשר שנים  5של לפחות  בהנחיה וותק מוכר בציבור עם מנחה – מקצועית הנחייה .ד

 האחרונות.
 .אנשי צוות 5שיכלול לפחות  הפקה צוות .ה
 ואינטגרציה ביניהם. ביותר הגבוהה ברמה והקרנה תאורה, הגברה הבאתיכולת ל .ו
 ידידותית ייחודית אינטרנטית מערכת באמצעות מקוונים מבחניםיכולת מוכחת של הפקת  .ז

 במסגרת בית סיפרית. לתלמידים
 

 כלול את המרכיבים הבאים: י המכרז .2
 

ה; הגהכריכה, עיצוב; חומר; כתיבה; עריכה; ה רגון)א מקראה לחידוןת הפקה .א

גרם, כריכה בחום  220, מבריק, על דף כרומו צבעוני עותקים 400 -שכפול ל

 מורחב.  a4בגודל 
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, בדיקת כתיבת שאלות החידון על כל שלביו )חידונים מקדימים, חידון פומבי .ב

 (מבחנים מוקדמים לצבירת ניקוד

 שנים.  5של לפחות מוכח ע"י שחקן מקצועי עם ניסיון רלוונטי  – קטעי משחק .ג

 .תיקי שיפוט )הדפסות, הגהות, מבנה החידון, לוח ניקוד( .ד

 .מפגשי הדרכה למתמודדים 4 .ה

 להנפשה של השאלות בחידון.אספקה של תוכנות מחשב  .ו

שנים בחידונים פומביים  5ע"י מנחה בעל ניסיון של לפחות  –הנחייה מקצועית  .ז

 מתמודדים. 20לפחות  –איש בקהל ו  500שבהם השתתפו 

החידון ילווה במצגת אשר תכלול סמלים ותמונות הקשורים  -מצגת ממוחשבת  .ח

חידון, השאלות, התשובות, שמות השופטים, , את שלבי השדות נגבבאזור 

 איורים ועוד.

באמצעות מערכת זמזמים אלקטרונית עם  מציאת מכנה משותף -חידות רמזים  .ט

 .תצוגה לקהל

 .האזורית שאלת ראש המועצה .י

 .ליווי החידון בתמונות המתמודדים .יא

צילום המתמודדים לקראת החידון במצלמה דיגיטלית + העברה למחשב +  .יב

 .התמונותעיבוד 

 , הסעות, ארוחות.הפקת סיור לימודי: הסיור כולל מדריך מקצועי .יג

 המסתתר מאחורי חלקי תמונה -תצרף מרהיב  -  חידה לקהל .יד

 הצגת המתמודדים לחידון הגמר -קליפ  .טו

 

 לוגיסטיקה

 .מסגרות מהודרות לזוכיםתעודות עם  .א

 .הכנת דפי שאלות למתמודדים וחלוקתם בחידון .ב

 המתמודדים והשופטים )מותנה במסירת השמות שבוע מראש(שילוט של שמות  .ג

 .עוזר הפקה .ד

הוצאות משרדיות, נסיעות , הפקת החידון )תיאומים עם כל הגורמים(, היערכות במקום .ה

 ל הוצאה שתידרש להפקת החידון בצורה מוצלחת ומיטבית.וכ
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 עזרים ואביזרים

   למתמודדים. זמזמים אלקטרוניתמערכת  .א

 .+ מקרן גיבוי מקרן וידאו .ב

 ותוכנות מחשב+ ציוד נלווה תולמצג יםנייד יםמחשבשלושה  .ג

 / פלזמה.מסך להקרנה .ד

להפקת חידון בצורה  מערכת הגברה ותאורה עם המפרט הטכני הדרוש .ה

 מיטבית.

 

 :אבני דרך לביצוע החידון .3

 .(15/03/2018) התשע"חכ"ח באדר לחידון עד לתאריך:  הפקת המקראה .א

כ"ו באדר  עד לתאריך: הספר להצעת החידון ותחילת לימוד פנייה ראשונית לבתי .ב

 .( 13/03/2018) התשע"ח

יום לפני  14עד לתאריך:  מכל בי"סנציגים  7 עד  עריכת חידון אמריקאי מוקדם לבחירת .ג

 .בפועל קיום החידוןמועד 

 יום לפני מועד קיום החידון. 30במהלך  מפגשי הכנה לנציגים 3 .ד

 יום לפני קיום החידון. 30עד  – מדריך מקצועייכלול הפקת סיור לימודי חוויתי: הסיור  .ה

ימים לפני  7עד ל יום עיון והדרכה למתמודדים בשילוב משחקי מחשב )מפגש רביעי(  .ו

 מועד קיום החידון.

צבירת ניקוד לחידון מכל בי"ס ול נציגים 2קביעת פומבי בכתב ל-חידון  קדםקיום  .ז

 ימים לפני מועד קיום החידון. 7 –ל . עד הפומבי

המשחק משחק עם שלטים + משחק איקס עיגול חינוכי כתחרות קבוצתית בין בי"ס.  .ח

 .ימים לפני מועד קיום החידון. 7 –ייערך במסגרת המפגש האחרון עד ל 

 .במעמד ראש המועצה האזורית מכובדים ואישי ציבורחידון פומבי  .ט
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 משקולות לבחירת המציע:

 .הצעת המחיר של המציע - 60% .1

המקראות )דוגמאות מהחמש שנים כגון איכות ההצעה בהתייחס לכל מרכיביה לעיל  -40% .2

, ראיון למנחה האירוע, איכות ההכנות המוצעות , ראיונות המציעים(האחרונות

למתמודדים, איכות ההגברה המוצעת ואיכות חומרי החידון בכלל )דוגמאות מהפקות 

 האחרונות(.בחמש שנים 

 

 תנאי תשלום:  .4

 .עם חתימה על מסמך ההתקשרות 30%תשלום ראשון בסך  .א

 החידון הפומבי. עם סיוםנוספים  30%תשלום בסך   .ב

 החידון הפומבי. סיוםיום לאחר  30 - 40%תשלום אחרון בסך  .ג

 

 

 לפרטים:

 מנהל מחלקת חינוך 

 מוטי אדרי

 050-7357447נייד: 

 motyedry@sdotnegev.org.ilדוא"ל: 

 08-9938911/10משרד: 

mailto:motyedry@sdotnegev.org.il

