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להפעלת תכנית "תור הזהב" למנהיגות  01/18מכרז פומבי  -מענה לשאלות הבהרה 

 מקומית בגיל השלישי בפריפריה החברתית

: "על המציע להיות בעל ניסיון בפיתוח, ארגון, ניהול וביצוע של מקצועיים  תנאי סף 2.8לגבי סעיף   .1

איזה קורס  כלל בתחום התרבות?מה נ ,מה הכוונה בניסוח זה קורסים בתחום התרבות" 2 חותלפ

 מנהיגות יחשב כעומד בתנאי הסף, האם כל קורס מנהיגות נחשב שהוא בתחום התרבות?

תחום התרבות כולל: תרבות יישובית, פולקלור, העשרה, פיתוח קהילתיות וכדומה.  תשובה:

 עם תכני המשרד מבקש במכרז זה ניסיון מוכח גם בפיתוח קורסיםבנוסף לתכני תרבות 

הוכחת ניסיון בפיתוח, ארגון וניהול קורסים במנהיגות כמפורט  בנוסףמנהיגות ולפיכך מבוקש 

 . 2.8.1בתנאי הסף המצטברים בסעיף 

יש לו  בנוסףלמען הסר ספק, גוף שיש לו ניסיון בפיתוח, ארגון וניהול קורסים בתחום התרבות ו

 יגות, עומד בתנאי הסף.ניסיון נפרד בפיתוח, ארגון וניהול של קורסים בתחום המנה

 שבו בכירים קורס האם ". 50 גיל מעל חתך – יעד קהל: "מקצועיים סף . תנאי2.8.2לגבי סעיף  .2

 כזה? במקרה מתאים 50 גיל מעל הוא האוכלוסייה ממוצע

. על 50הקורס יעמוד בתנאי הסף ככל שקהל היעד הוגדר מראש עבור חתך גיל מעל  תשובה:

. 50עד הוגדר מראש, ושבפועל עיקר משתתפי הקורס היו מעל גיל המציע להוכיח שקהל הי

 , המשרד יבחן שתכני הקורס הותאמו לקהל היעד בדגש על חתך הגיל.בהתאם לכך

שלושה תנאים לניסיון. האם עמידה בכל אחד  מפורטיםמקצועיים:  סף . תנאי2.8.2לגבי סעיף  .3

שיש לעמוד בכל התנאים בכל אחד מהתנאים הללו במסגרת פרויקט שונה היא מספקת או 

 ?מהפרויקטים המוגשים

 כל פרויקט צריך לעמוד במצטבר בכל שלושת התנאים המפורטים. תשובה:

 : מהם היקפי הקהלים הנדרשים בכל אירוע/פעילות?2לעניין הצעת המחיר בנספח  .4

לפי  .2.2.4.2היקף המשתתפים בכל פעילות בתכנית מפורטים בגוף המכרז בסעיף  תשובה:

 .לפחות להיקף המפורטההצעה תתייחס  סעיפי הפעילות השונים.

 . קורס מנהיגות: מה הכוונה למרצים בכירים וכיצד הם נמדדים?2.2.3לגבי סעיף  .5

אשר מובילים ו/או בעלי ערך מוסף בתחומם. על  עם ניסיון רבהכוונה היא למרצים  תשובה:

עים מטעמו, בה יפרט מדוע המרצים המוצ הזוכה במכרז להגיש רשימה של שמות

שלהם. יש להדגיש שהמשרד  המוסף מרצים/מנחים/מדריכים אלו נבחרו מטעמו ויפרט את הערך

 רשאי שלא לאשר את רשימת המרצים שתוצע.
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בהצעת המציע: בהגשת תכנית העבודה למערך השיעורים בקורס, האם צריך  10לגבי נספח  .6

 להגיש גם את רשימת המרצים?

בה יפורטו נושאי המפגשים ודרכי  10על מגיש ההצעה לצרף תכנית עבודה בנספח לא.  תשובה:

יצטרך להגיש מראש למשרד זוכה המכרז, הזוכה בשלב מאוחר יותר כאשר יוכרז העברתם. רק 

 לאישור את רשימת המרצים.

 ?הלימוד הטיולים וכו' כחלק משעות, הסיורים נכללים הקורס שעות 30 במסגרת האם .7

  ממערך העברת תכני הקורס. כן, ככל שהמשרד אישר את התכנית כחלק תשובה:

 ?יישובים למכסת הגבלה יש והאם? קורס לפתיחת היישובים מינימום מה .8

ישובים הנכללים בפריפריה החברתית, בכפוף למפורט משתתפים מ 20הקורס יכיל   תשובה:

המשרד יפרסם קול קורא שבו יפרט איזה רשויות זכאיות להגיש בקשה . 2.2.3.5בסעיף 

 ית.להשתתפות בתכנ

 ?היישובים ברשימת נכללות אזוריות מועצות האם .9

המכרז הוא להפעלת התכנית בפריפריה החברתית, ובכלל זה מועצות אזוריות הכלולות  תשובה:

בה. המשרד יפרסם קול קורא שבו יפרט איזה רשויות זכאיות להגיש בקשה להשתתפות 

  בתכנית.

 ?אזור באותו יהאוכלוסי לאותה קורסים כמה לפתוח אפשר האם .10

, והכל בכפוף לשיקול דעתו פתיחת הקורסים תהיה בתיאום עם המשרד ולאור הצורך תשובה:

 .שרדהבלעדי של המ

 הצעת המחיר: מה היקף המלגות לבוגרי קורס התכנית? 2לגבי נספח . 11

 1סעיף  2. מחיר המוצע של המציע בנספח 2.6.2לבוגר כמצוין בטבלה בסעיף  ₪ 4000 תשובה:

 קורס מנהיגות, אינו כולל את המלגות. -

 אם בהגשת הצעת מחיר לכל פעילות בתכנית יש רף מינימום למחיר ההצעה?ה .12

מהתקרה  %20-מביותר כן, הצעת המחיר לכל סעיף שירות לא יכולה להיות נמוכה  תשובה:

  . למעט סעיפי פרסום, שיווק ויח"צ ותקורה.2.6.1המקסימלית המצוינת בטבלה בסעיף 

 )הצעת המחיר( 2ובנספח  2.6.1בסעיף לכך נוסח המכרז תוקן בהתאם 

 . אירוע אזורי גדול: מה רמת המופעים/ האמן הנדרשת? 2.2.4.2.5לגבי סעיף  .13
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 יחשב אמן ל האמן להיות בעל שם, לצורך סעיף זהכות גבוהה ועעל המופע להיות באי תשובה:

בשנת ות פעהו 2ו במכרז זה תואמת לפחות צעה שהוגשה בגינשניתן להוכיח שעלות ה בעל שם

שוק וכל בדיקה נוספת שיראה לנכון, ת שומר לעצמו את הזכות לערוך בדיק המכרז. עורך 2017

מגיש ההצעה יצרף להצעתו פירוט שמות אמנים לדוגמא ועלותם  בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.

מה בהתחשב במחיר המקסימלי האפשרי המצוין הכספית ו/או קבלות לאמנים בסדר גודל דו

)ראה/י  במכרז. עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לדחות שמות אמנים מוצעים ו/או עלותם

-הצעת המחיר לא יכולה להיות נמוכה ביותר מ, 12בהתאם לשאלת הבהרה  .(18שאלת הבהרה 

  .2.6.1מהתקרה המקסימלית המצוינת בטבלה בסעיף  20%

הסעיף, מה היקף ההסעות הנדרש ולכמה ישובים? והאם ישנה הגבלה לכמות הישובים באותו  .14

 המשתתפים בפרויקט אשר יוכלו להגיע לאירוע האזורי?

אוטובוסים(.  4-3היקף הסעות העולה מהצורך בשטח בישובים להגעה לאירוע )מינ'  תשובה:

לוסיית הישובים מאותו מספר הישובים שישתתפו בכל אירוע יהיה בהתאמה למספר גודל אוכ

המגזר ויתואם מראש בין הזוכה לבין המשרד. יודגש כי כל הישובים המשתתפים בתכנית ייהנו 

 מהשתתפות בלפחות אירוע אזורי גדול אחד.

נגזר ממחיר  –פרסום, שיווק ויחסי ציבור: פרסום בעיתונות ובטלוויזיה  2.6.1.12לגבי סעיף  .15

 כרז, על מה יש לתמחר בשלב ההצעה?קבוע וכפוף להחלטת ואישור המ

מחירי תקרת המקסימום המופיעים במכרז לפרסום במדיה נגזרו מהערכת המשרד  תשובה:

לאחר פעילות התכנית בשנתה הראשונה. יש להגיש הצעת מחיר בהתייחס לשירות המבוקש 

 . 2.6.1.12. ועד לתקרת המחיר המקסימלי המופיע בטבלה בסעיף 2.2.4.2.8המפורט בסעיף 

 מי מפעיל את התכנית כיום?. 16

 חברת תרבות לישראל. תשובה:

 ?הערבות הגשת מועד מה .17

עד מועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, עם הגשת ההצעה ולפי המפורט בסעיף  תשובה:

למציעים המעוניינים בכך,  תאפשר. במכרז. יש לציין שוועדת המכרזים של המשרד מ2.7.1

להגיש לבדיקתה את ערבות ההצעה עד שבוע לפני המועד האחרון להגשת הצעות, לכתובת 

בדיקה זו שהמשרד יאשר לאחר ערבות , פי הנוסח שהמשרד אישר-על p2017@png.gov.ilמייל 

 לא תפסל בבדיקת תנאי הסף גם אם נפל בה טעות.

 הערבותתוקף משך מועד ל במכרז. 2.7.1בסעיף  עדכוןראה/י 
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 מה יש לצרף להצעת המחיר? .18

 

יש למלא את פירוט המחיר המוצע לכל סעיף תיאור  2 מלבד מילוי הצעת המחיר בנספח תשובה:

לא ניתן לחרוג  .2.6.1י תתי סעיפים המופיעים בטבלת תמחור השירותים בסעיף שירות לפ

)ראה/י הוספה מהתקרה המקסימלית עבור כל תת סעיף המופיע בטבלת תמחור השירותים 

 .(2של טבלה למילוי בנספח במכרז 

שמות של אמנים/מנחי  3 לפחותבנפרד רשימה ובה פירוט של לצרף בנוסף, על המציע 

דריכים/ אתרים ברחבי הארץ לדוגמא ועלותם הכספית ו/או קבלות לאמנים בסדר גודל סדנאות/מ

. ולנדרש בה דומה בהתחשב במחיר המקסימלי האפשרי המצוין במכרז ובהתאמה לכל פעילות

יישובי לצרף דוגמא לאתרים ברחבי הארץ ועלותם, לסיור יישובי -כלומר: לפעילות סיור חוץ

אות ועלותם, לפעילויות תרבות ופנאי בישובים דוגמא סדנאמן/מרצה/מנחה דוגמא ל

דורית פירוט לדוגמא של אתרים בארץ -לאמנים/סדנאות ומנחי סדנאות ועלותם, לפעילות בין

ועלותם, בעלי שם שאליהם הכניסות תתבצענה ועלותם, לאירוע אזורי גדול דוגמא לשמות אמנים 

להדגיש שעורך המכרז שומר לעצמו את לאירוע פתיחה דוגמא לשמות מרצה/אמן ועלותם. יש 

למילוי  רשימהשל במכרז )ראה/י הוספה  את הדוגמאות המוצעות ו/או עלותןהזכות לדחות 

 .(2בנספח 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 15.3.18-מועד האחרון להגשת ההצעות נדחה להנא לשים לב ש

 


