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 באלול תשע"זי"ד 

 2017 ספטמברב 5

 

 

לניהול והפעלת קרן למימון  24/2017 מכרז פומבי מס'במסגרת מענה לשאלות ן: הנדו

 מענקים לאמנים עצמאיים
 

 :הבהרות ומענה לשאלות

 , להלן תשובות המשרד לשאלות. מכרזהבתגובה לשאלות המציעים על פי מסמכי  .1

יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המתמודדים וכי לא בהכרח  .2

 נענתה כל שאלה.

 מכרזהכל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי  .3

 תחילה.מלכ

אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי  .4

 .מכרזה

אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המשרד  .5

 המכרזאמור במסמכי או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מה

וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מעם 

 צאו.יועדת המכרזים, ככל שי

 :ידי המשרד-מצ"ב להלן שאלות המתמודדים והתשובות שניתנו על .6
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 מס'

סעיף 

סמכי במ

 מכרזה

עמ' 

 תשובה שאלה במכרז

נבקש לקבל את הערכת המשרד,  3 4.3  .1

בהתפלגות לפי תחומי תרבות, 

לגבי כמות היוצרים והאמנים 

 שהקרן תטפל בהם מידי שנה.

 מפרט השירותים. –לנספח א'  4.1ראה סעיף 

מעבר לאמור בסעיף הנ"ל אין בשלב זה מידע 

 נוסף. 

נבקש לקבל את הערכת המשרד,  3 4.4  .2

בחלוקה לתחומים, לגבי כמות 

 הבקשות השנתית למימון.

 .אין למשרד נתונים בנושא

שיוגשו בין עשרות למאות הוא של המשרד  הצפי

 .בקשות לכל תחום

האם כוונת המשרד בסעיף הנ"ל  4 4.7  .3

 6היא למימון העלויות בסעיף 

 לנספח א? 

 נכון.

העברת תקציב הפרויקט לספק  4 4.6.2  .4

לאחר ביצוע ולא לפניו מציבה את 

הספק בעמדה של נותן מקדמה 

למנהל תרבות במקום ההיפך, 

תכנות את יובפועל יוציא מה

יכולתם ורצונם של רוב אם לא כל 

להציע עצמם  גופי התרבות בארץ

מנהל  לתפקיד.  אלא אם כן

תרבות רוצה מראש שהמציעים 

יהיו מתחומים נושקים ולא גופי 

תרבות שלהם זיקה לנושא, הרי 

שאנו ממליצים לגבש מנגנון יותר 

 ההערה לא התקבלה, אין שינוי בנוסח המכרז.
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ידידותי למשתמש בכל הנוגע 

 להעברת המענקים לספק.

יכול לשמש  הל פרויקטהאם מנ 5 5.2  .5

 ?כאחד הרכזים

 .לא

 

תנאי הסף של מנהל הפרויקט:  5 5.2.2  .6

הדרישה הינה לנהל לפחות 

שלושה פרויקטים בתחומי 

 1.5תרבות והאמנות בהיקף ה

פרויקט ייחשב פרויקט  ,מיליון

 חודשים לפחות. 6רציף שנמשך 

  

שנים  5משך ול ניה לדוגמא:

פרויקט חלוקת  שלרצופות 

 תמלוגים לסופרים.

כל שנה בוצע כל תהליך ב

הפרויקט מחדש קרי: תקציב 

ביצוע סקר חדש, קביעת  ,חדש

קריטריונים לחלוקה, קביעת 

ובה הסכום, שליחת הזוכים כולל ג

זוכים, ביצוע כל תהליך הודעות ל

העברת הכספים לחשבונות 

 זוכים וכיו"ב.ה

  

התהליך הזה בוצע בכל שנה 

חודשים בכל  6מחדש וארך מעל 

 שנה.

 ניתן להציג פרויקט מחזורי. 

 כל פרויקט ייספר בנפרד.
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אלתי היא: האם ניתן להגדיר ש

פרויקטים  5 –את הפעילות  כ 

וזאת בהתאם להגדרת "פרויקט" 

 שכתובה בחוברת המכרז.

 

בנוגע להסכמים מותנים עם רכזי  6 5.2.4  .7

התחומים שאינם עובדי המציע 

בעת ההגשה: מעטים אנשי 

שיתחייבו להיות המקצוע הטובים 

חודשים קדימה )זמן  3-4זמינים 

המכרז(. ממליצים שרכזי 

בחרו לאחר בחירת יהתחומים י

 המציע.

 אין שינוי בתנאי המכרז.

הדרישה להתחייבות בעלי התפקידים המוצעים 

עי" המציע, אשר נבחנים במסגרת ההצעה, לספק 

הינה סבירה  –את השירותים המפורטים במכרז 

 ולגיטימית.

האם ניתן להציג  – מקרה בוחן 7 6.16.3  .8

במתודולוגיה פרויקט דומה 

שאותו ניהל המציע או אחד 

 מראשי התחומים?

או  המציעניתן להציג מקרה בוחן שנוהל ע"י 

, ובתנאי שהמתודולוגיה של מנהל הפרויקט

מקרה הבוחן מתאימה לפעילות המתוארת 

 במכרז.

נבקש לאשר כי מספר המכרז שיש  8 7.3  .9

 24/2017לרשום על המעטפה הוא 

 נכון.

נבקש לקבל הבהרה לגבי  .א 9 8.1.2  .10

למה  –ההערה שבסוגריים 

המציע נדרש לקחת בחשבון 

תשלום ליוצרים, שכן, 

התשלום ליוצרים מגיע 

לרבות התשלומים הפסקה " מדובר בטעות, .א

" תימחק. התשלום ליוצרים יתבצע להם

 מהקרן ולא מתקורת המציע.

 לקטורים לתחום 2-4בין  .ב

שהחומר הערכת השעות ככל ל בכל הנוגע
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מהקרן עצמה ולא מתקורת 

 המציע לצורך הפעלת הקרן.

נבקש לקבל את הבהרת  .ב

המשרד לגבי נושא התשלום 

נבקש לקבל  –ללקטורים 

הערכה לגבי כמות הלקטורים 

שנדרש להפעיל בכל שנת 

פעילות וכמה שעות כל אחד 

מהם יועסק במשך שנת 

 פעילות אחת.

פוט כך התהליך ייגיע בצורה טובה יותר לש

 יהיה קצר יותר

 כן. האם הסכום הנ"ל כולל מע"מ? 9 8.1.3  .11

נבקש להבין אילו דו"חות פעילות  9 8.3.2  .12

נדרש להעביר למשרד לצורך 

 קבלת התשלום החודשי?

ח בגין כל ההוצאות הרלוונטיות לפרויקט, הן "דו

 .המענקיםבגין התקורה והן בגין תשלום 

תנאי סף מגדירים דרישה  11 9.6.1.1  .13

פרויקטים. דירוג  3למינימום 

איכות מקסימלי לפי סעיף זה 

ניתן להצגת ניסיון בהפעלת עוד 

שני פרויקטים נוספים )בהתאם 

לדרישה בתנאי סף(. סך הכל, 

בכדי לזכות בניקוד מקסימלי 

 5בסעיף הנ"ל, נדרש להציג 

של  2של תנאי סף +  3פרויקטים )

הנ"ל רשום  תנאי איכות(. בסעיף

פרויקטים כולל תנאי סף  4סה"כ 

נבקש לאשר כמה פרויקטים  –

" פרויקטים )כולל תנאי הסף( 4בסה"כ " פסקהב

 נפלה טעות סופר.

עבור  (נק' 10) למתן ניקוד מקסימליהכוונה היא 

 2-הנדרשים בתנאי הסף ו 3פרויקטים:  5הצגת 

 נק'. 5אשר עבור כל אחד מהם יינתנו  נוספים
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נדרש להציג בסך הכל לטובת 

 קבלת ניקוד מקסימלי.

האם ניתן להגיש כמנהל פרויקט  12 9.6.3.2  .14

בעל ניסיון בניהול תהליכי בקשות 

לקבלת סיוע/מענק/תמיכה אשר 

נרכש באחד הגופים 

ההתנדבותיים המעניקים תמיכה 

 או סיוע כספי?

שבו נצבר ניסיון המנהל הגוף  סוג אין הגבלה על

 המוצע, ובלבד שהוא עומד בדרישות הסף.

15.  9.6.4  

)וכן סעיף 

בנספח  7.2

 א'(

ניסיון רכזי התחומים: ניתן  12

להתרשם כי רכז תחום הנו תפקיד 

 אדמיניסטרטיבי במהותו.

ה הוא משקל הניסיון בתחום מ

 הספציפי לעומת הניסיון הניהולי?

מקצועי ההניסיון נבחן כארסנל אחד, הן בהיבט 

 והן בהיבט הניהולי.

 נספח א'   .16

 4סעיף 

האם יוצר יהיה רשאי לקבל  22

מענקים ביותר ממסלול אחד, 

כלומר, מענק יצירה ונאמר מענק 

ייצוא תרבותי או השתלמות 

 מקצועית.

ם לקבלת יכאמור, מכרז זה אינו עוסק בתנא

ייקבעו בהמשך. אלה ו, מימון עבור היוצרים

המכרז פונה לגופים אשר מבקשים להפעיל את 

 הקרן.

 

נספח א'   .17

סעיף 

4.3.2 

האם יוצר מחול אשר קיבל  24

תמיכה במסגרת עמותת 

הכוריאוגרפים כמוהו כיוצר אשר 

קיבל מענק ממשלתי )כפל 

 תמיכות(?

השאלה אינה רלוונטית לעניין השירותים 

 הנדרשים במכרז.

במפרט השירותים  2.2עם זאת, ראה סעיף 

(. התמיכה מיועדת ליוצרים 21הנדרשים )עמ' 

 .מסיוע ממשלתילא נהנים  אשר 

 לחלק הנ"ל. 4.3.1כמו כן ראה סעיף 
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עבור  התנאים לקבלת מימון מהקרןיודגש כי 

קבעו במסגרת השירותים נשואי מכרז יהיוצרים י

 זה, לאחר בחירת ספק במכרז זה.

 נספח א'  .18

 6.5סעיף 

לגבי פרסום קול קורא בעיתון  26

האם קיימת דרישה  –נבקש לדעת 

לגודל מודעה? האם המודעה 

יכה להיות צבעונית או שחור צר

מיקום המודעה בעיתון? לבן? 

כמה פעמים בשנה נדרש להעלות 

פרסום? האם הפרסום צריך 

להיות בסוף שבוע, או אמצע 

 שבוע?

לגבי פרסום קול קורא באינטרנט 

האם ניתן לפרסם   –נבקש לדעת 

רק ברשתות חברתיות? נבקש 

לקבל דוגמאות לאתרי אינטרנט 

רלוונטיים. אם קיימת דרישת 

חובה לפרסום בתשלום, נבקש 

לדעת מהו גודל המודעה הנדרשת, 

כמה זמן היא צריכה להיות 

"באוויר", וכמה פעמים בשנה 

 נדרש להעלות פרסום?

 עיתון עברי אחד בתפוצה ארצית

 עיתון ערבי אחד בתפוצה ארצית

 עיתון חרדי אחד בתפוצה ארצית

נספח א'   .19

 6.8סעיף 

נבקש לקבל את הערכת המשרד  26

לגבי גודל ממוצע של היצירות, 

 וגודל שטח האחסון הנדרש.

 .אין למשרד נתונים בנושא
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נספח א'   .20

 6.13סעיף 

בל הערכה לכמות שנתית נבקש לק 26

 עדות שיפוט.של מפגשי ו

י כמות לקבל הערכה לגב נבקש

 ועדה.נציגי המשרד הנוכחים בכל 

 בהתאם לצורך. 

מפגשים  1-4 סדר גודל שלהערכת המשרד ל

 .לכמות אין מגבלהאולם בממוצע, שנתיים 

נספח א'   .21

 7.2סעיף 

נבקש לקבל את הערכת המשרד  28

 .לגבי היקף המשרה של רכז תחום

 .בהתאם לכמות הבקשות בכל תחום

נספח א'   .22

 7.3סעיף 

נבקש לקבל את הערכת המשרד  29

לגבי היקף המשרה של היועץ 

 .הכלכלי

 .אין למשרד נתונים בנושא

נספח א'   .23

 9.3סעיף 

נבקש לדעת כמה עותקים מכל  29

דו"ח הספק נדרש להכין, ומה 

הערכת המשרד לגבי כמות 

 .עמודים נדרשת מכל דו"ח

 .עותקים 3

הין שם נבקש לדעת מה ההבדל  41 2נספח ב'   .24

הלקוח שנדרש לרשום בעמודה 

השניה בטבלה, לבין שם הלקוח 

שנדרש לרשום בעמודה החמישית 

 בטבלה.

בעמודה השניה יש לכתוב את שם הגוף/החברה 

 לה ניתנו השירותים.

בעמודה החמישית יש לכתוב את שמו של איש 

הקשר מטעם אותו גוף אשר מכיר את עבודתו של 

 המציע בפרויקט.

 ,8נספח ב'  .25

 2סעיף 

אילו תאריכים נדרש למלא בסעיף  

 האמור.

 מיום הקמת החברה ועד למועד הגשת ההצעה.

  - 2נספח ג'  .26

נוסח 

ערבות 

 ביצוע

גובה הערבות  ערבות ביצוע: 80

המבוקשת מעורר סוגיה זהה 

באשר  4בשאלה לזאת המתוארת 

ליכולות של גופי תרבות מן 

 השורה לגשת למכרז.

 .4ראה תשובה לשאלה 

 אין שינוי בתנאי המכרז. 
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 בגין תמיכה  –מ "מע חוק לפי  כללי  .27

 הינה מנותוא תרבות פעילות

, זאת לאור .מ"במע חייבת עסקה

 נדרש הפרויקט תפעול במסגרת

 מניםמהא אחד מכל לבקש

 האם .כדין מס חשבונית המצאת

 הסכמות לאיזשהן הגיע המשרד

מה  ?זה בעניין המיסים רשות עם

הספק נדרש לעשות במצבים בהם 

ליוצר אין אפשרות להוציא 

 חשבונית מס כדין?

חלק מתנאי המענק צריכים להיות אפשרות 

 .להוצאת חשבונית מס

האם נוכל בבקשה לקבל את   כללי  .28

המכרז )או לכל הפחות מסמכי 

חוברת ההצעה( בפורמט 

WORD9 ?  

 

 מצ"ב למסמך זה חוברת הצעה בפורמט וורד.
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