
01 אוגוסט 2018 

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 
בהתאם לתקנה 3 (4) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ”ח – 1987 מודיעה בזאת עיריית עפולה 

(להלן: "העירייה"), על כוונתה להתקשר עם  חברת ארטרא בע"מ (להלן: "ארטרא") מרח' נירים 1 
תד' 9352, תל אביב 6109202,  כספק יחיד לצורך ניהול וארגון כנס המשך בנושא "חרקים בשירות 

האדם".  

"ארטרא" – היא חברה לארגון וניהול כנסים, אשר ארגנה וניהלה את הכנס הראשון בנושא "חרקים בשירות 
האדם" בעפולה. 

על פי חוות הדעת של הגורם המקצועי – החברה שארגנה את הכנס הקודם, הינה בקיאה ברזי נשוא 
הכנס, באיתור מרצים מקצועיים מתאימים ובכל הקשור בתחום וארגון הכנס הייחודי  

 מצ"ב העתק חוות דעת הגורם המקצועי על נספחיה  

 אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות אל העירייה, למחלקת 
הרכש, באמצעות דואר אלקטרוני :  ati@afula.muni.il  וזאת עד ליום 15/08/2018 בשעה 

 .12:00

  

בברכה, 

עיריית עפולה 

חוות דעת מקצועית  אודות ספק יחיד באספקת עבודה לשירות וארגון כנסים 

mailto:ati@afula.muni.il


יועץ ראש העיר לענייני פיתוח עסקי בעיריית עפולה מר יואל ביאלה מחדד ומדגיש כי הכנס המתוכנן לשנת 2019, 
הינו כנס המשך לכנס "חרקים בשירות האדם" שהתקיים בחודש מרץ 2018. הכנס היה ראשון מסוגו שהתקיים 
במדינת ישראל ומשך אליו משתתפים רבים ממתחומי ההאבקה, הגנת הצומח, מזון ומזון לבעלי חיים מחרקים, 
מיקרו-רובוטיקה, בריאות הציבור, ניהול פסולת וחקלאות . חברת ארטרא בע"מ ארגנה וניהלה  את הכנס הקודם, 
החל בארגון פיסי וכלה ביצירת קשר עם מרצים מחו"ל. ארטרא בקיאה בנשוא הכנס, מכירה את אנשי המקצוע 
בתחומים המשיקים לנשוא הכנס ויודעת לרכז את המרצים שאמורים להשתתף בכנס הבא לדעת אנשי המקצוע 
המלווים את הכנס. ארטרא הפיקה את לוגו הכנס שימשיך גם בכנס הקרוב ומכוון שהכנס היה במרץ שנה זו, כל 

הנתונים ברשותם לקידומו של כנס ההמשך. 

אין לי צל של ספק כי רק חברת ארטרא תוכל לבצע את ארגון והפקת הכנס הבא בצורה המוצלחת ביותר כפי שהיא 
עשתה בכנס הקודם. 

הביצועים של חב' ארטרא היו מושלמים, והכנס מאוד מורכב וייחודי. 

קיבלנו הרבה מחמאות ותשבחות לביצועי חברת ארטרא שהוגדרו על ידי מומחים ומנוסים ככנס ברמה בינלאומית 
הגבוהה ביותר. 

למיטב ידיעתי ובדיקתי אין בארץ עוד חברה שתעמוד בסטנדרטים כאלה.  

בברכה 

יואל ביאלה


