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_____________________מאשר שקראתי הבנתי והסכמתי    

4/3.1/23 

 ד' תמוז תשפ"א 
 2021יוני  14

 לכבוד
 1/2021משתתפים בקול קורא  

 

 הבהרה  תשובות לשאלותהודעה אודת דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ו
 להקמת מרכז חדשנות בבית ברל   –   01/2021  קורא   קול 

 
בתנאים    08:30שעה    30.06.2021  - המועצה מודיעה כי המועד האחרון להגשת הצעות יידחה לתאריך ה .1

 המפורטים במסמכי הקול הקורא. 
ה-כמו .2 לתאריך  יידחה  הבהרה  שאלות  להגשת  האחרון  המועד  בתנאים  12:00שעה    22.6.21  -כן,   ,

 המפורטים במסמכי הקול הקורא. 
 תקבלות אצלה:להלן תשובת המועצה לשאלות הבהרה שה .3

מספר  מס
 עמוד 

מספר 
 סעיף 

 תשובה שאלה 

1.  - - 
למידת   לצורך  סיור  לעריכת  בקשה 

 המבנה וסביבתו 

  09:00בשעה    20.6.21  -סיור יתקיים בתאריך ה 
הישן   אסף  עמי  ספר  בבית  הספורט  באולם 

 בבית ברל. 

2.  4 5.1.3 
לחילופין   או  מפרט,  לקבוע  מבוקש 
של   ההשתתפות  גובה  מה  לקבוע 

 .המזמין ומה תקציב עלות ההפעלה

כ תשיב  התקציבהמועצה  הקמה    י  עבור 
מע"מ₪    1,500,000  על   עומדראשונית     . לפני 
ע בהניקוד  יינתן  תפעול  למפרט  בור  התאם 

 שיוצע ע"י המשתתף. 

3.  2 2.1.1 

היא   הדרישה  כי  לאשר  נבקשכם 
לאיש צוות, שתחום מומחיותו הוא  
חינוכיים,   וחדשנות  שינוי  בתהליכי 

 . ושבידיו תואר ד"ר לחינוך

כי   תבהיר  שהמועצה  נדרש  ד"ר  הלא  תואר 
שינוי   בתהליכי  דוקטורט  בגין  ניתן  בחינוך 
שתחום   לחינוך  ד"ר  אלא  חינוכיים  וחדשנות 
וחדשנות   שינוי  בתהליכי  הוא  מומחיותו 

 חינוכיים 

4.  2 2.1.4 

היא   הדרישה  כי  לאשר  נבקשכם 
לאיש צוות, שתחום מומחיותו הוא  
בשילוב טכנולוגיה בלמידה, ושבידיו  

 . תואר ד"ר בכל תחום שהוא

כי   תבהיר  שהמועצה  נדרש  ד"ר  הלא  תואר 
דוקטורט בשילוב טכנולוגיה  בחינוך ניתן בגין  

מומחיותו  בלמידה   שתחום  לחינוך  ד"ר  אלא 
 .בשילוב טכנולוגיה בלמידההוא 

5.  2 2.2 
אנא אשרו כי הכוונה היא שתקופת  

עד   תימנה  פרסום    הניסיון  למועד 
 הקול קורא. 

בעל   להיום  המפעיל  על  כי  תבהיר  המועצה 
של   לפחות,    5ניסיון  פרסום    עדשנים  מועד 

 הקול קורא. 

6.  - - 

האם המפעיל הזוכה יוכל להסב את  
ייעודית   תפעול  לחברת  זכויותיו 
בקול   יזכה  המפעיל  אם  שתוקם 

 קורא. 

  אםהמועצה תשיב שתאפשר הסבת זכויות, רק  
בתנאי  ה עומד  היה  ההסכם  יוסב  אליו  גורם 

מטעמו מוגשת  הייתה  ההצעה  אילולא  ,  בסף 
בסעיפים   המפורטים  התנאים  ,  2.2-2.4למעט 
עובדי אצל  להתקיים  צריכים  הגורם    שיהיו 

 אליו יוסב ההסכם. 

ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו ו/או יפרשו ו/או יתייחסו לכל    הקול הקוראכל תיקון לסעיפי  
 , גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.  הקול הקוראהסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי 

 כשהוא חתום על ידי המציע בתחתית כל עמוד. הקול הקוראיש לצרף מסמך זה כחלק בלתי נפרד ממסמכי 
 וגוברות עליו. הקול הקוראי הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי מובהר כ

 לבין הזוכה יהיה כפוף לאמור במסמך זה על תיקוניו. המועצהההסכם שייחתם בין 

 .אי צירוף המסמכים להצעה כאמור, עלול לפסול את ההצעה


