כוונה לביצוע מיזם משותף עם המרכז הקהילתי האזורי חוף אשקלון (ע"ר) ( 580202638להלן" :המרכז הקהילתי")
לצורך קיום מיזם משותף לחגיגות הזמר גוש קטיף במוא"ז חוף אשקלון
ועדת המכרזים אישרה את בקשת המרכז לפרסם את המודעה כדלקמן בעניין כוונה לביצוע מיזם משותף
עם המרכז הקהילתי לצורך קיום מיזם משותף לחגיגות הזמר גוש קטיף במוא"ז חוף אשקלון .מדובר בהפקת
אירוע שמהווה מסורת חשובה במורשת גוש קטיף לכ 2,500-משתתפים .הכוללת :הפקה ,אומנים ,הגברה
ותאורה ,אבטחה וסדרנות ,משטרה ורישוי ,במה ,פרסום ,מחסומים ,גנרטורים והזנה ,תחנות הפעלה ,תיק
בטיחות ,אישור מהנדס חשמל וקונסטרוקציה; את המפרט המלא נקבל במרכז הקהילתי.
בהמשך לפעילות דומה שבוצעה בעבר בהצלחה גדולה ,מדובר בהתקשרות לביצוע מיזם אשר יפעל בהתאם
למטרות המרכז ללא כוונת רווח ,ולפי לוחות זמנים שנקבעו על ידו ,למטרה וליעד של תיעוד ,חינוך ,ותרבות
שהן בתחום מטרות המרכז .המרכז מעוניין במיזם המשותף ובשירותים לשם קידום ויישום מטרת החוק,
שעליו לממש בפעילות ,שעיקרה הנצחת מורשת ההתיישבות בגוש קטיף וצפון השומרון ,וכך להנחיל ערכים
לאומיים וחינוכיים (סעיף  1לחוק המרכז) וכל זאת באמצעות חגיגות הזמר וסרטונים בעניין מורשת גוש
קטיף ,שהתקיימו במשך  17שנים בגוש קטיף ולאחר ביצוע תוכנית ההתנתקות התקיימו במסגרת דומה
במוא"ז חוף אשקלון מעל  14שנים .מדובר בזיהוי של המרכז עם תושבי גוש קטיף .הדבר יביא למיצוב חיובי
של המרכז בעיני התושבים וכך נוכל למנף ולהמשיך באופן המיטבי ביותר בקשר ובתיעוד לצורך קיום מטרות
המרכז .מדובר באינטרס ברור ,חד משמעי וברור של המרכז .מדובר בגורם היחידי – שגם קשור למוא"ז
חוף אשקלון – אשר יוכל לספק את השירותים תוך איגומם יחד ,ברמה גבוהה ובאותו מקום החשוב למרכז.
במיוחד שהוא עובד מול כלל התושבים באזור .מיקום המיזם חשוב למרכז מאד בשל מיקומו בניצן .המרכז
מתעתד להקים את מרכז מבקרים הקבוע באזור זה והזיהוי חשוב עד מאד .זאת ועוד ,מדובר בגוף שיתרום
למיזם ממקורותיו סכום בשווי למעלה ממחצית עלות ביצוע המיזם כנזכר לעיל .מדובר במיזם שהמרכז היה
מעונין לקי ימו גם ללא השותף הנ"ל ,ויש להדגיש שאין המדובר בגורם עסקי אלא ציבורי .מדובר בחיסכון
ברור ובהגברת היעילות של המרכז כמתואר לעיל .הבקשה תואמת את האמור בתקנה  )3(30לתח"ם.
העלות הכוללת של המיזם המשותף :הינה מעל .₪350,000 -המרכז הקהילתי מתכוון להשתתף בלמעלה
מ 50%מעלות המיזם ,כשממקורותיו העצמיים לביצוע המיזם יושקעו כ 200,000 -ש"ח והמרכז להנצחת
גוש קטיף וצפון השומרון ישקיע סך של עד .₪ 100,000
אדם המבקש לבצע מיזם דומה למיזם שלגביו פורסמה הודעה כאמור ,רשאי לפנות לוועדת המכרזים של
המרכז עד ליום יז בסיוון התשפ"א ( ;)28/05/2021ועדת המכרזים תשקול את הפניות שקיבלה ,ולאחר מכן
תקבל את החלטתה.
את הפניה יש להפנות לגב' לורנס בזיז בדוא"ל  laurence@merkazkatif.co.ilבלבד .יש לוודא קבלת
הדוא"ל.

