
 
 

 /01/2329 אריךלת 1מס'  דכוןע –רועים ירותי הפקת אין שלמתהזמנה להציע הצעות 

 . 29/01/23שובות לשאלות אשר התקבלו בתאריך הבהרה, מצ"ב תשאלות  – 5בהתאם לסעיף 

 כללי: 

 תשובות הלשכה  שאלות שהתקבלו  מס"ד 

לפברואר אנו מגישים    5האם ב  1

רק את תנאי הסף? את כל  

 התוכנית?

 תוכניות לכל ה את ההצעה 

ם ניתן להגיש מודפס כספר?  הא 2

או קובץ דיגיטלי בלבד? המצגת  

 מאוד כבדה 

 אפשר גם וגם אבל רצוי דיגיטלי )אפשר דרך ג'מבו מייל( 

האם מתוכננת פגישת הצגה   3

 ומצגת לתוכנית שלנו? 

 בשלב השני בלבד 

האם יש לנו לוח זמנים למצגת?   4

אנו רוצים לוודא שאנחנו בארץ 

ה  ם ההצגביו  

 יתואם בהתאם  , עדיין לא

האם ניתן לקבל את רשימת   5

הכנסים שהלשכה ביצעה ב  

? את שמותיהם,  2022

כמויות הקהל  המיקומים שלהם, ו

 שהיו בכל אירוע? 

 

 כנס המחוזות )חד יומי(, מרץ  2022, לאגו ראשל"צ, כ – 600 משתתפים 

 כנס פיננסים )חד יומי(, יוני 2022, אקספו ת"א, כ – 550  משתתפים 

 כנס בריאות )חד יומי(, יולי 2022, אקספו ת"א, כ – 700  משתתפים 

 כנס האביב בצפון )חד יומי(, אפריל 2022, מלון גולדן קראון נצרת, כ – 200 משתתפים 

 משתתפים  100 –, מלון אלמא זיכרון יעקב, כ 2022)יומיים(, אפריל   MDRT כנס 

  200 –ונרדו קלאב ים המלח, כ לון לא, מ 2022ועידת ים המלח )יומיים(, ספטמבר 

 משתתפים 

  1800 –, מלונות דן, הרודס, ישרוטל, כ 2022ימים(, נובמבר  4ועידת הביטוח באילת )

 משתתפים )כולל ללא לינה( 

נדה  'האם ניתן לקבל את האג  6

 של הכנסים האחרונים שהיו? 

 כל הנושאים נקבעים ע"י הוועדות המקצועיות 

ועות  האם בית הספר למקצ  7

? ל הלשכה עצמההביטוח הוא ש 

איפה הוא מתקיים? כמה  

 קורסים כאלו יש? 

  2של הלשכה. מתקיים בת"א, חיפה וירושלים ע"פ צורך. כרגע יש מרכז ההכשרה הוא 

 קורסים ומתוכננים להיפתח קורסים נוספים 

האם ניתן לראות את הפרסומים   8

 של הלשכה לחבריה? 

 : לחו לחברי הלשכהות להזמנות אשר נש מצורפות דוגמא 

 עידת ים המלח ו הזמנה לו
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 ם הזמנה לכנס פיננסי

 בריאות נס מנה לכהז

 אביב הזמנה לכנס 

 טוח באילתהבי ת לוועידהזמנה 

האם ניתן לראות את רשימת   9

  ההטבות המיוחדות בכרטיס

האשראי של הלשכה? כמה  

מחזיקי כרטיס אשראי יש  

 ללשכה? 

 מחזיקי כרטיס אשראי.  3200 –, כ rance.style.co.ilhttps://insu/ -קישור להטבות  

 

קידום ענף הביטוח, מפגש חברתי ומקצועי של חברי הלשכה, הצגת מוצרים חדשים,     מטרות הפעילות ?  10

 השתלמויות מקצועיות, עדכוני רגולציה וכדו'. 

 תלוי בכנס, בין 200-2000.    כמויות קהל ? 11

 ממוצע  גילאים בלשכה 57   חתך גילאים ? 12

 בלשכה 5000 חברי לשכה, מתוכם כ – 950 נשים.    ברים / נשים ? ג 13

 ימי חול  סופ״ש/ ימי חול   14

כנסים חד יומיים בנושאים שונים )כגון כנס בריאות, פיננסים, כנס דו יומי בים המלח, כנס     מה אופי הפעילויות שהיו בעבר? 15

 4 ימים באילת( 

האם ישנה מטרה/רקע   16

   לפעילויות הבאות ? 

 האג'נדה נקבעת ע"י הוועדות המקצועיות לכל כנס בהתאם. 

 הכנסים נקבעים על פני כל השנה )מלבד אוגוסט וכמובן חודשי החגים(    תאריכים בשנה ? 17

 בכל שנה כ – 5-6 כנסים ארציים ו – 10 כנסים מחוזיים  כמות אירועים שהיו בעבר.   18

 בכנסים הארציים מוקמות תערוכות  עם נותני חסויות רלוונטיים לנושא הכנס וענף הביטוח    תערוכה ?  19

 

 

 

 

 

 

 

 

 המשך בעמוד הבא. 
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 תשובת הלשכה  השאלה  נוסח השאלה  נושא סעיף  עמ' 

3 
סעיף 

2.3 

2  .
השירותים  

לשם  
קבלתם  

פונה  
 הזמנה זו 

2.4 
תיאום ההפקה וניהול בפועל של  

הכנסים לרבות גיוס צוותים  
לאירועים )ניהול רישום לכנס,  

עמדות קבלת הפנים   מיתוג
והכוונה, דיילות קליטה, רישום  

ותגי כנס, מנהל/ת הפקה טכני  
 ומנהל/ת קונסולה וכד'( 

האם העלות  
של כל התיאור  

הנ"ל חייב  
להיות כלול  

במחיר ההפקה  
 או רק תיאום? 

 ול במחיר ההפקהחייב להיות כל 

5 3.6.2 
3.6 

פרזנטציה  
 רעיונית 

3.6.2 
ג  טציה זו יציבמסגרת פרזנ

ציע את תפיסתו כיצד הוא  המ
 רואה את תוכנית האירועים 

הקיימת, מה הוא מציע לשפר  
בהם, כיצד הוא רואה את  

 התפיסה השנתית כולל 
מיקומי האירועים, סגנון 

 האירועים ותכני האירועים.

זו דרישה  
כללית מידי אין  

פירוט למה  
הלשכה  

 מתכננת 

 מה שחברת ההפקה ממליצה ללשכה ומתאים לדעתה 

 

 סעיף  עמ' 

 

  נוסח השאלה  נושא

עמלת   3.9+3.10 6
 הפקה  

ת  ו"על -בבקשה הבהירו מה הכוונה ב
כמו כן בבקשה אשרו   הישירה של הלשכה"

אחוזים מסך   Xכי עמלת ההפקה הינה 
 התקציב של האירוע 

ותשלום ע"י  ת הישירה של הלשכה הינה הזמנה העלו
 ע"י חברת ההפקה. באופן ישיר ולא  המתבצעה הלשכ

אחוזים מסך   Xעמלת ההפקה הינה כי   מאושר
למעט מה שהוגדר שהוצאה   התקציב של האירוע

 ישירה של הלשכה 


