29.7.2020

איגוד ערים אשכול רשויות נגב מערבי
קול קורא להכנת תכנית להקמת מרכז אקדמי למקצועות התיאטרון ברהט

מסמך הבהרות

מס
.1

.2

נוסח השאלה/בקשה/הבהרה

מספר סעיף ועמוד

תשובות

האם
"בעל זיקה לעבודה בחברה
הבדואית" .
היא דרישת סף מהותית ?

בסעיף  3.1בקול
קורא

זו לא דרישת סף

האם ניתן לשלב גורם חיצוני ,אשר
אינו נמנה עם עובדי הפירמה ,שעונה
לדרישת הסף "בעל זיכה לחברה
הבדואית".

בסעיף  3.1בקול
קורא

כן

.3

האם התכנית המוגשת צריכה
להתייחס גם למבנה הפיזי בו יקום
המרכז האקדמי?

כן

.4

האם ישנו
מבנה מיועד ברהט לנושא?

לא ,אבל יש קרקע

.5

האם ישנה תרומה/תרומות ייעודיות
לנושא הקמת המבנה/מבנים
להפעלת המכללה?

לא,
רצוי שזה יהיה חלק
מהתוכנית

.6

האם הוגדרו ע"י יזמי המרכז
האקדמי יעדים למספר התלמידים
הרצוי באקדמיה? במידה וכן,
האם הוגדרו מספר רצוי בכל מגמה
בנפרד?
הקול הקורא מגדיר את המרכז
האקדמי כ"מרכז אקדמי למקצועות
התיאטרון" ,אך בהמשך,
בסעיף  , 1.2ישנו אזכור גם של
מוסיקה ומחול .האם כוונת האזכור
הנ"ל הינה מתוך צורך לחזק

לא,
זה חייב להיות חלק
מהתוכנית שצריך להכין:
כמות תלמידים בכל שנה
ובכל מגמה

.7

בסעיף  1.2בקול
קורא

הבית ספר יכלול גם
מגמות של מוסיקה
ומחול וגם תאורה,
סאונד ,ערבית בדגש על
כתיבה ועוד מגמות
שקשורות לתיאטרון
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.8

את מקצועות התיאטרון במרכז
האקדמי בעזרת לימודי מוסיקה
ומחול -לתיאטרון ,או שהכוונה
היא ,בסופו של דבר ,לבסס בהמשך,
מרכז אקדמי מורחב לאומנויות
הבמה?
האם נעשתה איזושהי בדיקה
מקדימה או פנייה  -בכתב או בע"פ,
למל"ג ,מתוך רצון לקבל אישור
עקרוני או כוונה חיובית לאפשר
הכשרה אקדמית במקום? האם
התקבלה איזושהי הבטחה
בנושא?

.9

סעיף  5נוגע גם לתחום ההוראה -
האם ישנו רצון/כוונה לאפשר מתן
תעודת הוראה בתחום התיאטרון -
במרכז האקדמי המדובר.

.10

תקציב  -הקול הקורא ,באופן מובן,
מזכיר את הימצאותו של תקציב
לכתיבת התכנית ,אך אין
בקול הקורא התייחסות למימון
עתידי של האקדמיה .האם התכנית
העסקית (שתוגש ע"י המציעים)
צריכה לקחת בחשבון מימון עקרוני
של המרכז האקדמי ע"פ הנורמה
הקיימת
בישראל?
האם ישנם גורמים ממנים נוספים
שהצהירו על כוונתם לתמוך בתקציב
השנתי של אקדמיה כזו?

.12

האם ישנה הבטחה של גורם כלשהו
להענקת מילגות לתושבים
מקומיים? אחרים?

.13

בסעיף  1.1כתוב" :לוחות זמנים
לפתיחת המרכז (במתכונת ראשונית)
בתוך שנה אחת ולהפעלה
שוטפת" .שנה אחת ממתי

.14

האם יש ציפיה לסדר גודל של מספר
שעות עבודה ואבני דרך להכנת
התכנית

לא

.15

עם מי תהיה ההתקשרות של המציע
הנבחר? ולאורך כמה זמן?

.16

מה לוחות הזמנים להכנת התכנית?

ההתקשרות עם איגוד
רשויות אשכול נגב
מערבי .עד להגשת
התוכנית ואישורה
בהתאם לקריטריונים
שיקבעו בחוזה
כחודשיים להכנת
התכנית.

.11

בסעיף  1.2בקול
קורא

לא,
התכנית צריכה להתייחס
איזה תחומים יצטרכו
אישור של המל"ג  .לא כל
המגמות צריכות אישור
מל"ג ,חלקן יהיו לימודי
הנדסאים ,חלקן לימודים
לא אקדמאים ,התוכנית
צריכה להתייחס לנושא.
כן

כן ,התוכנית צריכה
להציע כיוונים אפשריים

לא

לא

בסעיף  1.1בקול
קורא

הכוונה לפתוח
(במתכונת ראשונית)
בשנה הבאה 2021
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.17

לכמה זמן ההתקשרות בין המציע
לאשכול נגב מערבי/החברה
הכלכלית רהט

עד להגשת התוכנית
ואישורה בהתאם
לקריטריונים שיקבעו
בחוזה

.18

 .האם יש אומדן?

לא

.19

מה הלו"ז לביצוע הפרויקט?

.20

האם ההגשה הנ"ל מדברת על הגשת
הצעות לבניית תכנית אסטרטגית
הכוללת הצעות מחיר לתוכנית
המבוקשת או שיש להגיש כבר את
התוכנית כהצעה לבניית המרכז?

כחודשיים להכנת
התכנית.
כפי שכתוב בקול קורא,
הכוונה לפתוח את
הלימודים בשנה הבאה
.2021
להציג במסמך את
המתודולוגיה ולוחות
הזמנים לבניית התוכנית,
לרבות חלוקה לאבני דרך
לתשלום והצעת המחיר
הכוללת

סעיף  2.11בקול
קורא
סעיף 4.1.4

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש להגישו חתום
עם מסמכי המכרז
אנו מאחלים לכל המשתתפים בהצלחה!!

מס' איגוד  | 501400634ת.ד 5050 .נתיבות |  | info@westnegev.org.ilטל 073-7269274 -פקס073-3323017 -

