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 להקמת בית ליצירה מוסיקלית בנגב ובגליל קול קורא הבהרה לשאלות מענה

 

 קול" :ןלהל) ה מוסיקלית בנגב ובגליללהקמת בית ליציר קורא לקול ההבהרה ותשובות השאלות להלן

 .הקורא בקול הרלוונטי לסעיף הפנייה תוך") קורא

 הקול ממסמכי נפרד בלתי חלק מהוות ,המבקשים כל את מחייבות להלן המובאות התשובות .1

 . קורא בקול המובא הנוסח על וגוברות קורא

 המזמינה מטעם מי ידי על אחרת דרך בכל או בכתב או פה בעל שניתן פירוש כל על להסתמך אין .2

 .שהיא צורה או פורום בכל ,שניתן ככל ,התקצוב ועדת או

 להוות כדי ,בשאלה כלשהו לפרט או כלשהי לשאלה התקצוב ועדת של התייחסותה באי אין .3

 .קורא הקול תנאי פרשנות את כלשהי בדרך לשנות כדי או  ,השואל של להנחותיו הסכמה

 ייעוץ במקום באות הן אין ,הדין של לפרשנות הנוגעות ותשובות שאלות זה במסמך שיש ככל .4

 .בלבד אחריותו על זאת עושה עליהן המסתמך וכל ,מוסמך משפטי

 בהכרח לא וכי השואל השתמש בו לנוסח בהכרח זהה להלן המפורט השאלות נוסח אין כי יובהר .5

 .שאלה כל נענתה

 הפרשנות תהיה זה הבהרה במכתב האמורים והמושגים המונחים לכל ,אחרת נאמר אם אלא .6

 .קורא בקול כאמור

 

מס' 
 סידורי

הסעיף 
בקול 
 קורא

 השאלה

1.  
2.1 

2.2 

  האם רשות בפריפריה )לא נגב או גליל( יכולה לגשת לקול קורא? שאלה:

 

 2.1לא. רק רשויות אשר עונות על הגדרות הקול קורא כמפורט בסעיפים  תשובה:

 זכאיות להגיש בקשה. 2.2-ו

2.  6.1 

 ?ל קוראלגשת לקוסוג אשכול רשויות יכול ם איגוד ערים מאה שאלה:

 

 לא. הקול קורא מיועד לרשויות מקומיות בלבד. תשובה:

3.  6.3.2 

אשמח לקבל כמה פרטים על הפרויקט שלכם "קול קורא להקמת בית  שאלה:

יש לציין, שלאחר קריאת תנאי הסף שלכם, אנו עומדים בכל  ליצירה מוזיקאלית".

ברצוני לברר איזה פרטים תרצו לקבל מאיתנו? שאוכל  התנאים שהוצבו באתר.

שלנו להגיש אותה או  כנית עבודה מפורטת לפרויקטיש לי ת להגיש אותם מסודרים.

  ?ים לכתיבת התוכניתיש מבנה מסו
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לא קיים פורמט מובנה לתכנית העבודה. יש להגיש תכנית עבודה הכוללת  תשובה:

 .6.3.2את המפורט בסעיף 

4.  6.3.2 

ב מפורט לפי כל כנית העבודה, לא דרוש תקציאודות ת 6.3ו 2.5לפי סעיף  שאלה:

 ?סעיף וסעיף, נכון

 

כמו  6.3.2כנית תקציבית בהתאם לסעיף לצרף תיש . 6.3.2הוסף תנאי סף  תשובה:

דו"ח תקציב מול ביצוע עבור הפעילות " –יש לצרף, בין השאר את נספח ג'  ,כן

 "הנתמכת

5.  

6.1 

6.4.3 

5.2 

14 

בית היצירה המוסיקלית ישופץ הוא הגוף שתוגש הבקשה עבורו,  מתנ"ס שאלה:

שכבר קיימים במתנ"ס שימשו  6.4בתוך בניין המתנ"ס, יש הרבה אלמנטים שבסעיף 

 את בית היצירה העתיד אבל לא באופן בלעדי. 

נשמח ליתר פירוט אודות נקודה זו אנו נגיש לשיפוץ מה שחסר. האם זה מותר? 

 טלפונית אם ניתן יחד עם המתנ"ס.בשיחה 

 תשובה:

 רשויות מקומיות בלבד.התמיכה הינה עבור  .1

 .6.4.3.2בהתאם לסעיף  על המבנה להיות בבעלות הרשות המקומית .2

הרשות המקומית רשאית לבצע את הקמת הפרויקט והתאמת המבנה בעצמה  .3

בבעלותה, בלבד. הפעלת הבית  100%או באמצעות תאגיד עירוני הנמצא 

ליצירה מוסיקלית באופן שוטף, יכולה להיעשות באמצעות גוף מפעיל )שאינו 

  למטרות רווח( ובלבד שנבחר כדין.

 מענה לשאלות ההבהרה ינתן בכתב בלבד, אין מענה טלפוני. .4

6.  7.1 

"אחוז התקציב המיועד לפעילות" לא ברור לי ממש את המשמעות,  7בסעיף  שאלה:

 ?ף זה או לתת דוגמאותיותר לגבי סעיהאם את יכולה בבקשה להסביר 

 

  תשובה:

אחוז התקציב המיועד לפעילות הינו תקציב הפרויקט לפעילות בלבד, כלומר ללא 

 עלויות עבור  שיפוץ, התאמת המבנה והצטיידות.

  .קריטריון "אחוז התקציב המיועד לפעילות" 7.1כמו כן ר' תיקון סעיף 

7.  2.5 

כנית העבודה איפה בדיוק הפורמט לכתיבת ת הבנוהנספחים לא  16מתוך  שאלה:

כתב? איזה היקף? מה הרזולוציה יהמוצעת. האם יש הגדרות איך צריכה לה

 הדרושה?

 
על הרשות להכין תוכנית עבודה בהתאם לפרויקט המוגש על ידיה בהתאם  תשובה:

 וכנדרש בנספח א' ובמסמכי הקול קורא. 6.3, 2.5לנדרש בסעיף 
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 נספח ב'  .8

מקורות ושימושים. האם שם אני צריך לפרט  -לא הבנו בדיוק את נספח ב'  שאלה:

 את מקורות המאצ'ינג שלי?

 

 , אם ישנם כאלה. הרשות אינה מחויבת להשתתפות עצמית )מאצ'ינג(.כן תשובה:

9.  6.12 

גם בנספח א' וגם בנספח ב' מופיע "הכנסה ממכירת כרטיסים" אך מופיע  שאלה:

 ם ממכירת הכרטיסים חייבים להגיע לאומן.שכל הרווחי 6.12בסעיף 

 
מתחיבת  6.12כאלה. בהתאם לסעיף  צפויים יש לציין את הרווחים אם תשובה:

הרשות כי הרווחים מהכנסות הקופה )לאחר כיסוי ההוצאות( יועברו ליוצרים 

 .המופיעים

10.  6.4.3.4 

 האם צריך לצרף פרוגרמה אדריכלית להתאמת המבנה? שאלה:

 
פרוגרמה הכוללת התייחסות למאפייני המבנה המבוקש ולכלל  לצרףיש  תשובה:

 הציוד הנדרש. דוגמא לפרוגרמה כללית מצורפת בנספח ט"ז.

11.   
 ינג מהרשות?'האם יש מאצ שאלה:

 
 להשתתפות עצמית )מאצ'ינג(. אינה מחויבת  הרשות תשובה:

12.  

2.5 

2.6 

 .ב6.3.2

 מדריכים? מה כן ? התמיכה מיועדת לשיפוץ, ציוד, רכז, שאלה:

 
 התמיכה מיועדת ל: תשובה:

 הוצאות בגין שיפוצים והתאמות במבנה. .א

 הצטיידות. .ב

המשרד לא יתקצב יודגש כי   .ח אדם, מינהלות וכד'ולה שוטפת: כהפע .ג

של עובדי הרשות ו/או תאגידים ברשות לרבות כוח אדם  עלויות שוטפות

של עובדי  לכוח אדםתפעוליות הנוגעות  משכורות והוצאותעירוניים )

 הרשות ו/או תאגידים עירוניים(.

13.  6.4 

 ?בו בנוסף מוסיפים חדר למוסיקה יש אולם תרבות, האם אפשר להשתמש שאלה:

 

ולא  מבנה מרחב ייעודי לבית יצירה מוסיקלילהקצות על הרשות לא.  תשובה:

 .6.4ר' סעיף  מבנה לשימושים אחרים.

14.  7.1 

 -תושבים, עם זאת  5000-כ ברשותבאשר למשתנה ניקוד מספר תושבים. שאלה: 

מספר התיירים הגדול כל שנה גורם לכך שבאירועי תרבות ואמנות ישנם מספר גדול 

 בהרבה של משתתפים. באם ניתן לספור תיירים אלה כתושבים?

 

 הקריטריון מתייחס למס' התושבים ברשות. לא. תשובה:
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15.  6.4 

המועצה המקומית חללים שנמצאים ברשותה בחכירה לטווח ארוך ברשות שאלה: 

ובשכירות לטווח ארוך. האם חללים אלה נחשבים חללי מועצה לצורך הקול הקורא 

 ולטובת התאמת המבנה לצרכי מרכז המוזיקה

 

הרשות המקומית תהיה רשאית להציע לטובת הפרויקט גם מבנה שכור  תשובה:

שנים מיום ההגשה.  10-השכירות לא תפחת מלטובתה שתקופת השכירות בהסכם 

לעיל, אך  6.4יצוין כי במקרה כזה, יש לצרף את כלל המסמכים המפורטים בסעיף 

יודגש כי במקרה בו המבנה אינו בבעלות הרשות המקומית, הרשות המקומית לא 

  .תוכל להגיש בבקשתה תמיכה לטובת שיפוצים והתאמות במבנה

חריג לכך הינו מבנה בבעלות אחד מהמוסדות הלאומיים אשר מוחכר לרשות, ר' 

 . 19תשובה לשאלה מס' 

16.  
6.4 

 

מבנים שונים במרחק הליכה  3-האם מרכז המוזיקה יכול להיות מורכב משאלה: 

זה מזה? )אולפן הקלטות עם חדרי חזרות במבנה אחד, אולם מופעים עם חדרי 

 דק הליכה( 5-10ואולם מופעים נוסף במרחק של מטר,  30אמנים במרחק של 

 . 6.4ר' חידוד סעיף לא.  תשובה:

17.   

בהמשך לפרסום של הקול הקורא הנ"ל, ברצוננו לברר התאמה בין שאלה: 

 של המעצה האזורית.הקריטריונים של הקול הקורא, לתכנית העבודה 

 
 אין אפשרות לבדוק בקשה ספציפית במסגרת שאלות ההבהרה.  תשובה:

הבקשות יבחנו במרוכז לאחר המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה בקול כל 

  קורא.

18.  2.3 

האם ניתן במסגרת קול הקורא לתמוך בקונסרבטוריון )מוסד ללימודי שאלה: 

 מוסיקה(.

 
לא. הבית ליצירה מוסיקלית אינו מיועד ללימודי מוסיקה לילדים ובני תשובה: 

  נוער.

19.  6.4.5 

המבנה המיועד רשום ברמ"י כמבנה של הסוכנות היהודית בחכירה לעירייה שאלה: 

. כמו מבנים נוספים ברחבי העיר, המשמשים בלעדית לקיום 2002שנים משנת  49-ל

 פעילות הרשות. האם ניתן לאשר?

 
ככל ומדובר במבנה בבעלות אחד מהמוסדות הלאומיים )הסוכנות  תשובה:

"ל, קרן היסוד(, המשרד יאפשר הקצאת תקציב היהודית, ההסתדרות הציונית, קק

גם למטרות שיפוץ והתאמה של המבנה, בכפוף לכך שבהסכם בין הרשות המקומית 

 .6.4.5 סעיףבר' תיקון . תשנים נוספו 15למוסד הלאומי נותרו לפחות 



 

 

 
 

 הנגב והגליל ,לפיתוח הפריפריההמשרד 
 , תקצוב ואסטרטגיהתכנוןאגף בכיר 

 

 

 
 אביב                                                      -, תל8בית אמות משפט,  שדרות שאול המלך 

 03-6958414פקס:  03-6060700טלפון: 
 

    

 

20.   

 2,125בהינתן שאנו מבקשים את מלוא הסכום, מה המאצ'ינג הנדרש? האם שאלה: 

 מש"ח?

 
 . 11ראו מענה לשאלה  תשובה:

21.  3.3 

האם ניתן לממן הוצאות שאינן ברשימת ההוצאות המוכרות, במסגרת שאלה: 

 המאצ'ינג?

 
 לא נדרש מאצ'ינג.  תשובה:

22.  
נספח 

 ט"ז

  

 מה מאושר לצרכי הצטיידות? נשמח לדוגמאות.שאלה: 

 
  סגורה(.)רשימה לא  "דוגמה לפרוגמה מבוקשת". –לעיין בנספח ט"ז  יש תשובה:

23.   

האם מאושר להכניס תקציב שיווק וכ"א גם בשנה בה מתבצע השיפוץ שאלה: 

 )בהנחה ויאושר(?

 
 לא. תשובה:

24.  3.3 
 האם מאושר להתייחס לחידוש ציוד )בלאי( במסגרת תקציב הפעילות? שאלה:

 
 כן.  תשובה:

 

 בברכה,                                                                     

 

 לי סרוב                                                                                                             

 

 פרויקטיםמנהלת תחום 

 


