
 כתב הכמויות -מסמך ט'  - 220/20מכרז מס' 

 בכללותו רישוי האירוע
 

יועץ בטיחות, מהנדס  -תכנית בטיחות, מהנדסיםבין היתר 
ושיערכו  חשמל וקונסטרקטור שילוו את כל הליך הרישוי

, הגשת מסמכים לפי צורך את כל הבדיקות הנדרשות
 למשטרה

 ללוז שאושר על ידי העירייההקמות בהתאם   והשבה לקדמותהגשת לוח הקמות 
 סיום האירועוהשבה לקדמות מיד עם פירוק 

 ובפרט לעבודה בגובה למהלך ההקמות ממונה בטיחות 

עבור האומנים  -אוהל אומנים
המקומיים ובכללם כלל להקות המחול 

 העירוניות

מאחורי במה מרכזית עיגונים )ללא קדיחות(+  4X6גודל 

 )כולל כל מה שנדרש לכך( כיבוד אמנים ושתיה קרה/ חמה

 ועיגונים+ קונסטרוקציה מתאימה  6/9פיץ' גודל  3מסך לד  לגב במה מסך לד

כולל  6X4לצילום במעגל סגור בגודל  לד מסכי 2 לצידי במה מסכים

 קונסטרוקציה ועיגונים

כולל סידור ועיגון בהתאם להנחיות המשטרה בקדמת  מחסומי לחץ
 יח' 75-הבמה המרכזית. מוערך בכ

 בהתאם למפרטי המופיעים כולל מגברים שכירות כלי נגינה
 הבמות 2עבור 

 כולל שטיח פודיומים לנגנים

מ' כולל ראלס לתלייה +  10כל אחד גובה  4*4מגדלים  2 במה מרכזית PAמגדלי 
 מנועים )נדרשים חישובים סטטיים ע"ח המציע( 

 גנרטורים ואמצעי חשמל נוספים
 כולל פריסות חשמל

, מתנפחים, משפחהמה מרכזית, במת כולל גנרטורים לב
 וכן גיבוי לדוכני מזוןצרכי חפ"ק, 

סינכרון בין הגנרטורים וחיבור הגנרטורים לארונות חשמל 
 על ידי חשמלאי מוסמך
רובוטים לבמות, ובמידת הצורך קאפות לכיסוי כבלים, 

 קמלוקים לחיבור ללוח חשמל, חשמלאי

 בהתאם לדרישות משטרה ויועץ בטיחות. מחסומים לשטח האירוע
מחסומים לתיחום כל הבמות, אמצעי  400-מוערך בכ

 התאורה, הגברה, קונסולות פיקוד, דוכני מזון וגנרטורים.

 בהתאם למפרטים שיוגשו על ידי האמנים  תאורה במה מרכזית

 מ' 6גובה  10X6וכולל ריג תאורה בגודל 

 התאם למפרטים שיוגשו על ידי האמניםב לבמה מרכזית  מערכת הגברה בתלייה

 בהתאם למפרטים שיוגשו על ידי האמנים משפחההגברה במת 

 בהתאם למפרטים שיוגשו על ידי האמנים תאורה במת משפחה

  תאורה במת חפ"ק וילדים אובדים

מופעים לפחות באורך שיר  2בקדמת במה מרכזית.  2 פירוטכניקהמזרקות 
 מלא שיבחר.

 . דקות כל מטח 5 -מטחים של זיקוקים באורך של כ 2 הפעלתםלנדרש הכולל כל  זיקוקים
 - התרבותאגף הצעות לבחירת  2המפיק יידרש להגיש 

 זיקוקים שקטים. וכוורות זיקוקים באמצעות ירי מ

ק מהשטח יעשה שימוש בגדר לגידור שטח הירי )חל גדר זיקוקים
 מטר 2 הגדר גובההפארק(. 

 בהתאם לדרישות חברת ההגברה קונסולהבנוי במת 

 ס"מ  80גובה  7X7גודל  משפחהבנוי במת 

 תוספת כנפיים להגברה

 4X4אוהל  משפחהאוהל אומנים במת 

פעילות המותאמת לילדים עם צרכים מיוחדים, כולל ניהול  ליווי ותוכן לאורך כל האירוע 



למתחם ילדים בדגש על ילדים עם 
צרכים מיוחדים בפאה הצפונית של 

 הפארק )מול פארק כל הילדים(

 המתחם

תאורה למתחם ילדים בדגש על ילדים 
 עם צרכים מיוחדים

 תאורה בהתאם לתוכן שיהיה בבמה שתתואם לקהל היעד

 "תאורת שטיפה" -תאורה בהתאם לצורך  תאורה למתחם מתנפחים

  7.32/3.66במה בגודל  במת חפקבנוי 
  1גובה: 
 שחור+ סקרטינג  צבע:

 מעקות בטיחות 
 גרמי מדרגות  2
 

 גזיבו עם שילוט וציוד נדרש נוי פינת ילדים אובדיםיב
 תאי שירותים נכים 5תאי שירותים רגילים +  14 שירותים כימיים וכיורים

 כיורים 5
 נקיון ואחזקה שלהם במהלך האירוע כולל 

 מכשירי קשר לניהול האירוע 10 מכשירי קשר
 מכשירי קשר לטווח גדול במיוחד 4

מנהלי מתחמים מקצועיים לכל אחד מהמתחמים כולל  מנהלי מתחמים 
 ליהוק אומניםתיאום ו

מתקנים מתנפחים כולל כל האישורים והביטוחים  10עד  מתקני מתנפחים כולל צוות מפעילים 
 הנדרשים וצוות מפעילים מאושר

 פריסות חשמל באוויר 

  שילוט מתחמים

 בהתאם להנחיות נגישות של יועץ נגישות של העירייה הנגשה

 עותקים לפחות 5-ב כניות בטיחותת

 בהתאם לדרישות כבוי אש מטפים

ומחצלות למתחם  שולחנותכסאות, 
 במת משפחה

 

 כסאות רגילים 250
 כסאות נגישים 20
 שולחנות עגולים + מפות בד 25
 מחצלות גדולות 10

 עליהם במהלך האירועשמירה סידור הנ"ל וכולל 

וכיבוד ושתיה חמה+  ריהוט לחפ"ק
 קרה

 סאותיכ 20שולחנות +  6

 4-עמדה קונטרולר או ניידת שידור המחוברת ל .1 צילום במעגל סגור

  (.4K 4.2.2מצלמות ) 

בנוסף העמדה / ניידת שידור צריכה לקבל כותרות 

 . liveממחשב נייד או כל מכשיר כותרות המופעל ב

מקליטות באופן עצמאי לכרטיסים כל המצלמות  .2
)בנוסף הקלטה שנמצאת בעמדה/ ניידת שידור  

 ( 4Kבאיכות 

מתקן רחף אשר יוצב בצד הבמה ולא יסתיר לקהל,  .3
)יש  לצרף  מטר 9הרחף צריך להיות מינימום 

הנדס חתום שהרחף מאושר לעבוד מעל מ אישור 
 הקהל(. 

לצורך שידור  hdערוך בפורמט  outputיציאת  .4

 המסכים.
 4מצלמות  4צלם מפעיל )-לכל מצלמה אנשי צוות, .5

  צלמים ( ועוזר צלם אחד.



עוזר נתב  נתב תמונה על העמדה / ניידת שידור,
 שהוא גם אחראי על כניסת הכותרות. 

 LIVE STREAMאדם נוסף שהוא אחראי שידור ישיר 

 לרשתות החברתיות.
 ניהם. צוות הצילום יהיו עם קשר פנימי בי .6
צילום וידאו מרחפן. על הזכיין להציג למזמין רישיון  .7

הפעלה אווירי תקף ליום ההפעלה ובנוסף רישיון 
 מטיס רחפנים וכן מס' רישוי של הרחפן.

יש להקליט את סאונד האירוע ישירות ממערכת  .8
 מקלטים( 3)מינימום  הגברה

 

 שוי עסקים.יאום ובאחריות ריבת / פודטראקסדוכני מזון 
 להתייחס לטכנולוג מזון, תאורה לדוכניםיש 

ביצוע כל הדרוש לפי הנחיות העירייה ו/או גרומים  סידור ופירוק המתחמים
 רלוונטיים אחרים בשטח טרם, במהלך ובסיום האירוע

 מתחילת ההקמות בפארק שמירה מקדימה 

 

  כתב הכמויות הינו הערכה. באחריות המפיק לתת כתב כמויות מדויק לאחר סיור

 שטח. 

  עיריית הוד השרון אינה מתחייבת לקבל את הצעת המחיר הזולה ביותר או כל הצעה

 שהיא.

 העירייה רשאית לבצע כל אפיון שהוא המופיע במפרט ע"פ שיקול דעתה 

  ישראל ולהחלטת נציגם.תנאי קיום האירוע הינם בכפוף להנחיות משטרת 

 


