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 _______________________________________ תוכן העניינים:

 3עמ'       תוכן הפניה לקבלת מידע

 4עמ'       המרכז למורשת גוש קטיףאודות 

 5עמ'      פרטים עיקריים על הפרויקט המתוכנן

 6עמ'     אופן הגשת המידע והבהרות -הבקשה למידע 

 

 נספחים:

 7עמ'      פרטים על הגוף הפונה -נספח א'

 8עמ'      פרויקטים דומים לדוגמא -נספח ב'
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 (RFIלקבלת מידע )פניה תוכן ה

בישוב  הקים מבנה קבע למרכז המבקרים,ל ןהמרכז למורשת גוש קטיף וצפון השומרון מתכנ

 ניצן. 

ובכללו גם מרכז  ,יבנה חלק מהמבנה, בשלב ראשון מ"ר 3000-גודל המבנה המתוכנן כ

   .המבקרים

  ,מבקריםות מרכז אדריכלים ומעצבי חווי אודות( RFIמידע ) תקבל לשם היאזו פניה מטרת 

 . לעבוד יחד המעוניינים

יגישו את , בקשר לניסיונם בעבודות דומותלמסור מידע ודה זאת ומעוניינים בעבהמתעניינים 

 זה. המידע עפ"י המפורט להלן במסמך

  בלבד. לימוד שוקמסמך זה מהווה הליך מכרזי כלשהו ומטרתו אין כי  בהריו

 

 המטעמ מי ו/או המרכז למורשת גוש קטיףמצד אין בפניה זו משום התחייבות כלשהיא 

 שיענו לפנייה וישלחו את המידע. ים הפונלפנות למי מ
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 על הפרויקט המתוכנן םעיקרייופרטים  השומרוןהמרכז למורשת גוש קטיף וצפון ת אודו

 

להנצחת המורשת שהוקם על פי חוק )חוק להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון  המרכז

אתר הלאומי המרכזי להצגת סיפורה של ההתיישבות ה( הוא 2008השומרון תשס"ח 

  .קטיף בגוש היהודית

ו ניתכנ אשר ,מבקריםוחברת תכנון והפקת מרכז  ,אדריכל לבחור היא הפניה מטרת

                                             ,המורשת שימור של למרכז החדש המבנה הקמת את  יחד

, שיכלול בתוכו גם את הנושא הערכי של תההתיישבו לערכי חינוכי -לימודי  מרכז

 .כולה הישראליתהחברה  לצמיחתו ,מחדש צמיחהל הלאומית האחריות

 מתוך וחדשנות רלוונטיות על המבוססת תפיסה מתוך נעשית המורשת מרכז פעילות

 אתגרי ולחשיפת והשלכותיה ההתנתקות תוכנית משמעות להבנת ,העבר מורשת  הכרת

 גוש סיפור של המשמעותי מקומו של הבנה מתוך זאת כל .ההתחדשות והצלחותיה

להיבטים  מקום נתינת עם בבד בד ,החברה הישראלית של הרחב בהקשר קטיף

 .קטיף גוש תושבי של והקהילתיים האנושיים

 ההתיישבות למפעל והוקרה כזיכרון קטיף גוש של סיפורו את מספר המבקרים מרכז

 משקל יש לאדמה והקשר ההתיישבות לערך. שבו הישראלי מהסיפור וכחלק משמעותי

 . מרכזי

 גוש קטיף והסביבה שבה חיו. תושבי של הפשטותאת  ישדר המרכז

 במרחב לשלבו כוונה מתוך ,קטיף מגוש העקירה אירוע של סיפורו את יביא המרכז

 מתנגדי של עמדתם אתהן  יציג שהמרכז נובע מכך לי,הישרא הקולקטיבי    הזיכרון

  .הישראלית בחברה אחרים קולות של והן ,ההתנתקות תוכנית

 ,ובהווה בעבר הרחב המהותי ההקשר הכרת מתוך תעשה השונות העמדות הצגת

 החברה של לצמיחה שתורם באופן זאת כל ,לאומית אחריות ובפרדיגמה של

 ,המהותיים הדעות לחילוקי "מרפא של "נרטיב ובשורה חזון ומבטא הישראלית

 .הישראלי בציבור ולשסעים לקרעים
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 תעמיד המדינה, 2008 מאוגוסט "חוק המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון "ל בהתאם

 .האתר ולפעילות לפעילותו הדרושים המקרקעין את המרכז לרשות

 השטחניצן,   בישובהמרכז   אתלהתייעצות עם מומחים לתיירות,  התקבלה החלטה  להקים  בהתאם

 .בלב ליבו של הישוב בו גרים מאות ממשפחות גוש קטיף אשרמבני הציבור ל בסמוךהנבחר הינו  

  .אך הפעילות ענפה ,עם צוות עובדים מצומצםהמרכז פועל כיום באתר זמני בניצן 

מרכז קטיף כבר פעיל מאז החלת החוק  גלריה וכיתות לימוד. ,מרכז מבקרים ,ארכיון רשמי - במקום

מרכז מחקר ופעילות  ,ארכיון ,מאותה תקופה המרכז מפעיל במבנה זמני מרכז מבקרים .2008 בשנת

עמוד פייסבוק ושאר פלטפורמות דיגיטליות  ,יוטיוב ערוץ ,כמו כן למרכז אתר אינטרנט .חינוכית

מקדם מחקרים  ,מפיק סרטים ,מוציא לאור ספרים ,המרכז יוזם ומוציא לפועל פרויקטים שונים .חברתיות

  .אקדמאיים ומקיים ימי עיון

 גדרתלה 633-0683169 מספר תכניתאשקלון  חוף התכנון ועדת י"ע אושרה 2020 דצמבר בחודש

 גוש מורשת להנצחת החוק ממימוש כחלק ,קטיף גוש מורשתל עבור המרכז  ציבורי שטחכ קרקעיעוד 

  השומרון. וצפון קטיף
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 אופן הגשת המידע והבהרות: - הבקשה למידע

 

 פרט את המידע באופן הבא:, להמעוניין לתת מענה ולמסור מידע לבקשה זו על המשיב

 

 לבקשה זו. כנספח א'בהתאם לשאלון המצורף יימסר פרוט אודות זיהוי המשיב,  .1

 

  לבקשה זו.  כנספח ב'בהתאם לשאלון המצורף יוגש  פרויקטים רלוונטיים,פירוט  .2

 

 עד לתאריך מילוי הנספחים המצורפים  באמצעות המענהיגיש את משיב ה .3

 . 12:00בשעה 27/01/2022

 בכתובת מייל:  תפנית ניהול בניה. -לקרין בן שמחון שליחת מייל באמצעות 

karyn@tafnit-eng.com . 

 

אחר העשוי להיות רלוונטי כל חומר המשיב יוסיף , מצורפיםה מילוי הנספחיםנוסף לב .4

 של הפונה.  וואשר יאפשר לשפוך אור על כישורי שא הפניהובקשר לנ ,לדעתו

 

ניתן לקבל הסברים והבהרות בנוגע למסמכי הפניה, הנספחים ואופן הגשתם  .5

עד  karyn@tafnit-eng.comבאמצעות שליחת דוא"ל מפורט לכתובות 

 18/01/2022לתאריך

 

וכן המרכז  בהתאם לשיקולי המענהלהגשת האמור להאריך את המועד ניתן יהיה  .6

 .געים לפניה זו, הכל על פי שיקוליולשנות הוראות ותנאים הנו
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 תנאים כלליים:

אין לראות בפנייה זו משום פנייה מחייבת ו/או יצירת התחייבות מכל סוג שהוא  .1

 לפרסם מכרז עתידי ו/או להוציא לפועל את הפרויקט, בכל דרך אחרת.

לערוך שינויים ככל  וכותעל ז והמרכז שומרכל פרט מהמפורטים בפניה נתון לשינוי  .2

 שיידרש.

, ושיקול הדעת בכל הנוגע לאופן הליך ההתקשרות ושומר על מלוא זכויותי המרכז .3

  וכל עניין אחר נדרש. ככל שיוחלט להוציא לפועל את העבודות

למען הסר ספק מובהר כי בקשה זו אינה מהווה מכרז או הזמנה להציע הצעות, כי  .4

 . בלבד אם פנייה לקבלת מידע

כל סוג  המרכזיישאו בכל ההוצאות הכרוכות בהגשת הצעתם ולא יחולו על  יםמשיבה .5

של הוצאה. המשיבים לא יהיו זכאים לכל החזר ו/או פיצוי ו/או שיפוי בגין הוצאות ו/או 

 נזק בכל הנוגע להשתתפות בהליך זה.
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 נספח א'

 פונהפרטים על הגוף ה

 לכבוד

 וצפון השומרוןהמרכז למורשת גוש קטיף 

 

 תכנון אדריכלי ועיצוב חוויה  -מרכז קטיף – RFIהנדון: מענה ל

 

 _________________________________________________:הפונהשם  .1

 

 __________________________המספר המזהה )מס' חברה, שותפות, עוסק(: .2

 

 :____________________________________________גדותתאריך התא .3

 

 שמות הבעלים/שותפים )במקרה של חברה, שותפות(: .4

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 ____________________________________________:איש הקשרשם  .5

 

 :הפונהפרטי  .6

 _____________________________________________________מען:

 ____________________________________________________טלפון:

 ____________________________________________________דוא"ל:

 _______________________________________איש קשר לנושא הצעה זו:

 ______________________________________________טלפון ישיר/נייד:

 

 .יש לצרף לנספח זה פרופיל חברה, מבנה ארגוני ורשימת פרויקטים בביצוע 

 

 

__________________  __________________ 

 הפונהחתימה וחותמת      תאריך  
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 'נספח ב

 לדוגמא פרויקטים דומים

 לכבוד

 המרכז למורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 

 תכנון אדריכלי ועיצוב חוויה -מרכז קטיף – RFIמענה להנדון: 

 

 ע"י הפונהפרויקטים דומים שבוצעו 

 

 ____________:__________________________________________הלקוחשם 

 _____________________________________________ היקף הפרויקט )כספי(:_

 _    ____________________________:_________________עבודהה יצועבמועד 

 

 תיאור העבודה:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 


