 7במאי 2017
לכל מאן דבעי,
הנדון :התקשרות עם ספק יחיד  -טוקן סטודיו לעיצוב בע"מ
בהתאם להוראות תקנה  3א)א( לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג  ,1993-הריני מתכבד לפרסם את הכוונה
להתקשר עם חברת טוקן סטודיו לעיצוב בע"מ ,כספק יחיד לפרויקט תכנון ,עיצוב והקמת אולם מבקרים
ובית מועצת העיר ,בביה"ס אחד העם בחדרה ומחווה דעתי לעניין זה כדלקמן:
 .1מהות השירות הנדרש-
שירותי תכנון ,עיצוב והקמה של התצוגה באולם המבקרים ואולם מועצת העיר בבית הספר אחד
העם בחדרה ,בין היתר:
 .1.1.1גיבוש תסריט התצוגה בשיתוף עם אוצר התערוכה.
 .1.1.2בחירת שיטות תצוגה ,באופן שימנע נזקים לפריטים המוצגים ,מתוך התחשבות בתנועת
הקהל וכל הקשור בכך.
 .1.1.3הגדרת חללי התצוגה ,גיבוש תוכנית כללית ושפה עיצובית לחלל ולתצוגה.
 .1.1.4קביעת חומריות ושיטת ביצוע.
 .1.1.5ריכוז הנחיות לביצוע אמצעי תצוגה וקביעת פורמטים לצילומים והגדלות.
 .1.1.6הכנת תוכניות מפורטות לאמצעי התצוגה בהתחשב שמדובר במבנה לשימור.
 .1.1.7אחריות על תכנון ,עיצוב ,עיצוב גרפי ,ניהול ,הפקה ,ארגון והקמה של מרכז המבקרים.
 .1.1.8אחריות על תוכן המולטימדיה שיוצג במסכים ובכלל זאת ,אפיון ,עיצוב ,עריכה ותכנות
ממשקים אינטראקטיביים.
 .1.1.9הפקות גרפיות ובכלל זאת ,תמונות ,צילומים ,הפקות ,אותיות וכוי' בשפה העברית
והאנגלית.
 .1.1.10אחריות על אמצעי תצוגה בחצר בית הספר.
 .1.1.11הפקת סרט.
 .1.1.12סיוע והכוונה בגיבוש מערך הדרכה במקום.
 .1.1.13העברת התוכניות והסברתן לממונה מאת המזמין וגורמי חוץ ,בדיקת איכות העבודה
ואישורה.
 .1.1.14פיקוח עליון על ביצוע התצוגה והדרכה ,בתאום עם האוצר והממונה מאת המזמין.
לצורך ביצוע כל האמור לעיל ,להלן דרישות הקרן לפיתוח חדרה )ע"ר( מנותן השירות ,כולל
.2
נימוק מתאים:
 .1ניסיון בעיצוב ,תכנון ,הפקה והקמת מרחבי תצוגה חינוכיים – חברת טוקן עוסקת מזה  17שנים
והתמחותה הינו בעיצוב ,תכנון ,הפקה והקמת מרחבי תצוגה חינוכיים מוזיאליים תפיסה אומנותית
מולטידסיפלינארית.
 .2הקמת מרחבים חוויתיים במרכז המבקרים – בית הספר כולו הינו חלל קטן ) 212מטר בלבד( ונדרש
לנצל בצורה מקסימלית את החלל ליצירת מרחבים חווייתים במרכז המבקרים שיוקם במקום.
חברת טוקן מתמחה בשיטות עבודה ייחודיות המבוססת על תהליכי תכנון וביצוע הוליסטיים

ליצירת מרחבים המהווים פלטפורמה למערכים חינוכיים חווייתים בעלי יכולת ידע גבוהה מאוד
בקרב המבקרים.
.3

ביצוע עבודה על ידי ספק אחד שירכז את כלל בעלי המקצוע  -יש צורך בהעסקת חברה שתקבץ
תחתיה את התכנון ,בחירת הקונספט ,העיצוב ,העיצוב הגרפי ,הניהול ,התכנות ,ההפקה ,הארגון
וההקמה מבלי שיהיה צורך בפיצול ההתקשרות למספר גדול של ספקי משנה .משמעות העניין הינה
חסכון משמעותי בזמן ,יתרון ניהולי וחסכון בעלויות של הפרויקט .חברת טוקן מתמחה בנושא
קבלת הפרויקט וסיומו תחת קורת גג אחת לכלל הפעילויות תחת האורגן של חברת טוקו ובלי צורך
בהתקשרויות נוספות עם ספקים רבים.

.4

הכרות וידע עם ניהול ועיצוב חומרים ותערוכות היסטוריות – עיסוק בנושאים היסטוריים והקמת
תערוכות היסטוריות נבדלות מהקמת תערוכה רגילה .העיסוק בחומרים כולל ידע ומומחיות
ייחודית .חברת טוקן ביצעה עבודות רבות ,הקמת מוזיאונים ותערוכות היסטוריות ,בין היתר:
מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות ,חצר כנרת  -המועצה לשימור אתרים ,מרכז מבקרים באתר
הפרדסנות ע"ש מינקוב ברחובות ,הגלריה לתערוכות מתחלפות במוזיאון יד ושם ,בית הכנסת
במוזיאון יד ושם ,בית אברהם שפירא בפ"ת ועוד.

.5

ניסיון בעיצוב ואומנות – קיימת חשיבות רבה לחברה שתכלול אנשים המתמחים בעיצוב ואומנות
לאור המורכבות של הקמת מרכז המבקרים .מנכ"ל חברת טוקן בוגר בצלאל ובעל תואר ראשון
באומנות ,חבר סגל אקדמי בכיר במכללת שנקר ומרצה בתחום העיצוב  18שנים ,מעביר קורס
תיאורטי ומעשי לעיצוב חללים חינוכיים מוזיאליים בסמינר הקיבוצים ובמוסדות אקדמיים
נוספים.

.6

ניסיון רב מול גופים ציבוריים  -נדרשת הכרות עם גופים ציבוריים/עירוניים להבנת הצרכים של
אולם המבקרים וחלל מועצת העיר .לחברת טוקן ניסיון עשיר ורב עם גופים ציבוריים רבים
ביניהם :בנק ישראל ,עיריית כפר סבא ,עיריית נתניה ,אוניברסיטת תל אביב ,מוזיאונים ,המועצה
לשימור אתרים ,משרד החוץ ,קרן תל אביב ,שנקר ועוד.

לסיכום:
לאור כל האמור לעיל ,ולאחר בדיקה שערכתי ,עמדתי היא ,כי בהתחשב במצב הקיים כיום ,חברת טוקן הינה
הספק היחיד המסוגל ליתן לקרן לפיתוח חדרה את השירותים נשוא בקשה זו במידה וגוף כלשהו סבור שהוא
מסוגל לבצע את ההתקשרות הוא רשאי לפנות אל הקרן לפיתוח חדרה למייל Office@dfhadera.org.il :עד
ליום ה 22 -במאי  2017בשעה  12:00לאחר מועד זה לא יתקבלו פניות מספקים אחרים ותבוצע ההתקשרות
עם חברת טוקן.
בכבוד רב,
לירון גולדנברג ,מנכ"ל

פרוטוקול בקשה לפרסום ספק יחיד  -ועדת מכרזים  -פרויקט ביה"ס אחד העם
התכנסה ב 4.5.2017 -בשעה 9:30
נוכחים:
רו"ח שלומי ימין – יו"ר ועדת ביקורת
מאיר מיינר – חבר הנהלה
גב' נורית מזרחי – חברת הנהלה
לירון גולדנברג -מנכ"ל הקרן לפיתוח חדרה
לירון  :מתאר את הרקע והצורך להביא בפני ועדת המכרזים בקשה לפרסום ספק יחיד -
טוקן סטודיו לעיצוב בע"מ.
מציג חוות דעת משפטית של עו"ד שלומי הדר ממשרד ג'ון גבע ,הדר ושות' בנושא
התקשרות עם ספק יחיד והמשמעויות כולל חובת פרסום באתר האינטרנט של הקרן ואת
הכוונה להתקשר עם טוקן סטודיו לעיצוב בע"מ.
מציג בקשה מפורטת בהתאם להוראות סעיף 3א)א( לתקנות חובת המכרזים לפרסום
כספק יחיד ,מהות השירות כולל רשימת נימוקים לייחודיות הספק.
החלטת ועדת המכרזים:
חברי הועדה סבורים כי הבקשה ראויה וכי יש לפרסם באתר האינטרנט של הקרן את
הכוונה להתקשר עם טוקן סטודיו לעיצוב בע"מ כספק יחיד למתן שירותי תכנון ,עיצוב
והקמה של התצוגה באולם המבקרים ואולם מועצת העיר בבית הספר אחד העם .בחלוף
 14יום וככל שלא יתקבלו פניות מספקים אחרים תבוצע התקשרות עם חברת טוקן.

רשם :לירון גולדנברג

