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 השתתפו במפגש ובסיור נציגי החברות הבאות:

 
 חברת פירמידה. 1
 און הפקות. 2
 הפקות  דמנטבר. 3
 במה כהלכה . 4
 הפקות אירועיםמרלין . 5
  הפקות גלזר  חב' עופר. 6
 ותקשורת הפקות  רשטר. 7
 . שכנר הפקות תקשורת8
 וידאל הפקות . 9

  הפקותסי. פי. אר. . 10
 קיו הפקות . 11
 כנס ישראל . 12
 טרגט מרקט . 13
 אליס תקשורת . 14

 
 
 

 משתתפים מטעם האוניברסיטה
 ראש אגף קשרי חוץ ופיתוח משאבים – . רחל קברמן1
 אגף קשרי חוץ ופיתוח משאביםמנהלנית  – גלית נהרי. 2
 ראש מדור אירועים וביקורים – נירה אלון. 3
 מנהלת מחלקת רכש ופרסומים – . נחמה ברמן4
 ופרסומיםרכש קניינית בכירה, מחלקת  – . נחמה מזן5
 
 

 הנושאים שעלו במהלך מפגש המציעים קצירלהלן ת
 

פוס והמקומות בהם ייערכו אירועים וגם כדי חשוב להתרשם ממבנה הקמוהיות  אנו עורכים את המפגש והסיור
בסיום ההסבר הכללי ניתן להעלות שאלות לתת רקע כללי ודגשים שלא באים לידי ביטוי במסמכי המכרז. 

 .. פרוטוקול המפגש יועבר לכל מי שרכש חוברת והשתתף במפגשבכתב וכמובן גם במסגרת שאלות ההבהרה
 . על ידו את פרוטוקול המפגש חתום לצרף למסמכי המכרז חייבהצעה,  מי שיגיש

כי לא ניתן יהיה לבצע שינויים  ,לרבות ביטוח ,שאלות ההבהרה כל נושא שאינו ברור שלבחשוב להעלות ב
במסמכי המכרז בשלב חתימת הסכם. חשוב לשים לב לטבלאות הנספחים בהן יש למלא את המחירים, לא 

שלא עפ"י הוראות המכרז  הגשת הצעהבמסמכי המכרז.  לדלג ולא לשנות אותן אלא למלאן בדיוק כפי שכתוב
 .לפסילתהעלול להביא 

 
 .תפורסם בהמשךשהיא כמעט סופית והיא אירועים בשלב זה כבר יש תוכנית 

 השנה המכרז לא כולל את מרכיב הקייטרינג, אשר פורסם כמכרז נפרד ובקרוב ייבחר זוכה.
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 – המ"ד של חבר הנאמנים של האוניברסיטהמושב ירועי המכרז כולל את כל המכלול של בימוי והפקת א
במכון לחקר הימים והאגמים או אירוע ומחוצה לו )כגון  ימים של אירועים בשטח קמפוס האוניברסיטה 3

 . 6.6.16-וכן ערב נוסף שיתקיים ביום שני ה (וסיור במקום שייקבע בהמשך במעבדות בקיבוץ שדות ים
, שכן חלק שייערך בהמשך למפגש ניתן יהיה להתרשם במהלך הסיורמהמקומות שבשטח האוניברסיטה 

 בחדרי כיתות וחלקם בשטחים פתוחים.  םמהאירועים מתקיימים באולמות סגורים, חלק
 התחלת העבודה בפועל, מול נציגי האגף לקשרי חוץ, היא מיידית לאחר החתימה על ההסכם עם הזוכה. 

 
 רקע כללי 

אנשים שמורכבים מאנשי סגל, מהמוסד ומחוצה לו, תורמים שהם שגרירי  250-יש כלכל אוניברסיטה 
אופרטיבי שמנהל את האוניברסיטה ומתחתם פועל הוועד המנהל של -האוניברסיטה והם הגוף הלא

האוניברסיטה. אנו שואפים שיגיעו כמה שיותר אנשים, שישתתפו בכל שלושת ימי האירועים, על ידי כך שנייצר 
 ורצון להגיע. ייןלהם ענ

 
תכנים ולהתרשם מ , לאתר חבר הנאמניםמומלץ להיכנס לאתר אוניברסיטת חיפה, ללשונית האגף לקשרי חוץ

 לרבות סרטונים.  ,של אירועים קודמים
 

וטקס ד"ר לשם כבוד יתקיים באודיטוריום  כרמל-דןבמלון ש במסעדת הרונדויתקיים   יםאירועייתכן ואחד מה
 חיפה. הכט שבאוניברסיטת

פרופ' דניאל : שלושה מהם, כאשר בשלב זה אנו יכולים לגלות ד"ר לשם כבוד עשרה אנשים יקבלו תואר השנה
הפורום מקים  – ומרטין קלאוס שוואבנשיאת ליבריה  – סירליף-אלן ג'ונסוןזוכה פרס נובל לכלכלה,  – כהנמן

 .הכלכלי העולמי בדאבוס
 

 .נים כגון נציגי קרנות, אורחים מאירועים קודמים ועודהזמנות לאנשים שו 3,000-אנו שולחים כ
 אנשים. 250 -אנשים ובארוחות כ 150-אנשים, במליאה כ 400-אך בממוצע משתתפים באירוע ערב הפתיחה כ

 
 )לפי פירוט האתרים( סיור

 
ארוחת הצהריים, גם נערכת בה ביום האחרון ומתבצעת ההרשמה  בד"כברחבה זו . רחבת מוזיאון הכט*
המכיל  ולאולם האודיטוריום של המוזיאון, הכט יאוןלמוז המשתתפים נכנסו מוצגת ברחבה זו. ת מחקריםכוערת
 .המרכזיים ההמליאמושבי כבוד ולשם טקס דוקטור  מותקייי באודיטוריום הכט הסמוך מקומות. 400 -כ
 
 700רחבת הכניסה לספרייה בניין ראשי קומה *

 לארוחת הצהריים ביום שלישי או רביעי. טקס הסמוך מתקיים לרובברחבה זו 
לפני טקס דוקטור  יהתתקיים ארוחת ערב שניקיימת אפשרות ששם  ,הוצג הפטיו הממוקם בכניסה לספריה

 לשם כבוד.
 
 דשא  הקפ*

 אופציונאלי הקמת אוהל.  –נוספיםרועים יא ייתכן ויתקיימו  קפה דשאברחבת ה
 

 .יתקיימו בו חלק מהוועדות/ארוחותו שיתכן – ית הסטודנטבבניין הצביעה על קברמן רחל  מנקודה זו,
 

 יש לקחת בחשבון שהאירועים מתקיימים בימים שהקמפוס בפעילות לימודית מלאה.
 
 
 
 


