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הודעה על כוונת פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") לביצוע מיזם משותף בהתאם 

 (להלן: "התקנות") 1993-) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג30(3לתקנה 

 

ב' לתקנות, מתכבדת ועדת המכרזים של החברה, להודיע בזאת, כי בכוונתה של 3בהתאם לתקנה 

לביצוע מיזם ) "חל"צ"ה(להלן:  מוזיאון ישראל, ירושלים (חל"צ)החברה להתקשר בהסכם עם 

 .)"המיזם"(להלן:  משותף

 

שנים לקרמיקה  100קיומה של תערוכה במוזיאון רוקפלר לכבוד מטרתו של המיזם היא 

סיור מוקד לביקור ושמש ת, אשר )"התערוכה"(להלן: הארמנית של ירושלים, בשם "רזי גן עדן" 

של תיירות פנים ותיירות חוץ, סטודנטים לאמנות ועוד, ואשר תגדיל את כמות התיירים 

 המבקרים באזור המוזיאון, שער הפרחים ושער שכם באופן משמעותי.

 

שנות קרמיקה ארמנית בירושלים ותחשוף מראות, פרשיות  100התערוכה תציין, כאמור  .1

ססגונית והייחודית לירושלים, והכל תוך וגילויים מפתיעים על נתיבותיה של האמנות ה

 הצגה של פרטי אומנות ייחודיים בתחום הקרמיקה הארמנית.

 הכניסה לתערוכה תהיה ללא עלות.

 

 –קהל צעיר ומבוגר, אמנים  –תיירות פנים וחוץ, ירושלמים  –קהלי היעד: תיירים  .2

 אמנים, סטודנטים לאמנות, תלמידי קרמיקה.

 

מבקרים. היעד הוא תוספת  18,000-ביקרו במוזיאון רוקפלר כ 2018צפי מבקרים: בשנת  .3

 מבקרים). 21,000-בכמות המבקרים בתקופת התערוכה (בסה"כ כ 20%של 

 

 :(על בסיס התשתית של מוזיאון ישראל) ופן השווקא .4

ברשתות התקשורת באינטרנט, בניוזלטר, באתרי אינטרנט ייעודיים  פרסום: .א

 ישראל עצמו.לתיירות בירושלים ובמוזיאון 

יום עיון למורי דרך, שיווק למנויי המוזיאון, סוכני תיירות, שיווק  תיירות פנים וחוץ: .ב

 ישיר למבקרים במוזיאון ישראל.

 תקשורת כתובה ואלקטרונית. –עיתונות כתובה ואלקטרונית, יומני תרגום  יח"צ: .ג

 וכה ועוד.הודעות לעיתונות, סיורי עיתונאים, הפצת תמונות מהתער תקשורת בנ"ל: .ד

 

אוצרות, עובדים, הובלות, ביטוח, מיזם, על כל הכרוך בו (לרבות אומדן העלות לביצוע ה .5

בניית התצוגה, שמירה, אירוע פתיחה, מולטימדיה לתערוכה, עיצוב והפקה של דפדפת 

(כולל מע"מ).  ₪ 490,000עומד ע"ס של  )לתערוכה, הזמנה, שירותים טכניים, שיווק

 ת, כלהלן:חלוקת המימון מתבצע

 .₪ 390,000: צ"חלה .א

 .₪ 100,000החברה:  .ב



 

המסוגלים לבצע מיזם דומה למיזם ו המבקש תאגיד,אדם ו/או על לתקנות,  ב(ג)3בהתאם לתקנה 

 היינו עד ליום ,ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו 14תוך על כך, בהאמור בהודעה זו, להודיע 

ים של החברה, גב' שרונה מזרחי בדוא"ל וועדת המכרזים, באמצעות רכזת המכרזל 28.8.19

sharona@pami.co.ilתשקול , כאמורככל שתתקבל פניה. , בצירוף פרטים בדבר ניסיונו בתחום ,

 .ה ולאחר מכן תקבל החלטתהיועדת המכרזים את הפני

 

 

 

 ועדת המכרזים          

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ


