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 01/20של שאלות הבהרה מכרז פומבי מס'  לסבב שנימענה 

 פנייה לקבלת הצעות להפעלה ולניהול  מרכזי נעורים בישובים חברה הדרוזית והצ'רקסית

 המכרז.  במסמכי הרלוונטי לסעיף הפנייה למכרז תוך ההבהרה ותשובות השאלות להלן .1

המובא  הנוסח על וגוברות המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק מהוות המציעים, כל את מחייבות להלן המובאות התשובות .2

 .במכרז

אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה או ועדת המכרזים, ככל  .3

תבי הבהרות שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכ

נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו. מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות 

 המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על גבי כל עמוד.

כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל,  אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט .4

 או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.

ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך  .5

 עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

 המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.יובהר כי אין נוסח השאלות  .6

 אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז. .7

 מענה  השאלה הסעיף במכרז מס' סידורי

באיזו תוכנה להשתמש על מנת למלא את    .1

 הטופס? 

תוחים לעריכה אינם פהקבצים 

 במחשב. יש להדפיסם ולמלאם .

עמ'  23נספח   .2

144 

הספק הזוכה יסדיר את החיבור  מתי צריך לפתוח את פורטל העסקים?

לפורטל הספקים לאחר קבלת הודעת 

 זכיה מהמשרד. 

האם המשמעות לתקורה מסך עלות הכוללת  22נספח   .3

 של התכנית ?

הצעת , 22+ נספח  19)מהתקציב בנספח 

 מחיר(

. 19הינו חלק מנספח  22נספח 

התקורה חלה על העלויות בפועל 

 . 19שבנספח 

לגבי   19נספח   .4

תקורה סעיף 

9.1.3 

סעיף זה לא קיים  9.1.3ישנה הפניה לסעיף 

 במכרז. לאיזה סעיף הכוונה?

הוא הנכון הסעיף אכן חלה טעות. 

יש לחתום על -. ר' שינוי בנספח18.5

 הנספח המתוקן

סעיף  19נספח   .5

9.2.6 

עלות השכר לרכז למידה נופלת באופן 

משמעותי מהעלות המוקצית לרכז תוכן הגם 

והדרישות התפקיד דומות. בנוסף, השכר 

 נמוך בכל קנה מידה, גם לאחר התיקון.

אין שינוי במסמכי המכרז. הפער בין 

השכר אלא  בגובההתפקידים אינו רק 

אף בהיקף המשרה הנדרש ובדרישות 

  התפקיד.
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נבקש להשוות את השכר של רכז הלמידה 

 ולרכז התוכן.

מלגת  19נספח   .6

 סטודנט 

המלגה לסטודנט אינה מאפשרת לעמוד בכל 

 תנאי העסקה כחוק. 

למלכ"ר אין מע"מ ועל כן הדבר מקשה אף 

 יותר בתנאי העסקה כחוק

 . ₪ 20,000-נבקש שסכום המלגה יעלה ל

גובה זהו אין שינוי במסמכי המכרז. 

עבור  והואבו ישתתף המשרד המלגה 

על הזוכה  . בשנה התנדבותחודשי  10

 מוטלת החובה לעמוד בהוראות הדין.

לא מצוין לכתוב על המרכיב תגבור לימודי  51עמ'   .7

ועל המרכיב חברות. האם יש תוכנית קיימת 

 לנושאים אלו? 

תכנית מראש   הכנת לא נדרשת

 .למרכיבים הללו

 19נספח   .8

 

 

הכוונה במשפט? " כל סדנא תכלול מה 

ארבעה מפגשים בני שלוש שעות כל אחת". 

האם כל סדנא צריכה לעבור ארבע פעמים 

לקבוצות שונות במרכז או קבוצה אחת 

נבחרת ועוברת רצף של ארבעה מפגשים בכל 

 .סדנא

 הפירוט התקציבי מתייחס לסעיף

הסדנא תכלול ארבעה .  7.1.4.2.4

מפגשים בני שלוש שעות כל אחד. 

ההחלטה האם להעביר כל מפגש 

לקבוצה אחרת או להעביר תהליך של 

מפגשים קבוצה אחת, נתונה  4

  לשיקול דעת הספק הזוכה. 

סעיף   .9

7.1.4.1.4 

האם בהכשרת מד"צים אפשר להשתמש 

 בספקי משנה? 

 כן

סעיף  10.

7.1.4.2.2 

הקהילה אפשר  האם בפרויקטים למען

  להשתמש בספקי משנה?

  לא

סעיף   .11

7.1.4.2.4 

האם שתי הסדנאות צריכות להיות בנושא 

 חזור?ימ

יש  -לא. ר' תיקון במסמכי המכרז

  לחתום על המסמך העדכני

סעיף   .12

7.1.4.2.4 

לפי הניסוח בסעיף זה לא ברור בכמה 

 סיורים נדרש הזוכה: 

בסעיף מצוין ש"הסיור ישמש אירוע השיא 

של הסדנאות" אבקש הבהרה  האם מדובר 

 בסיור נפרד לכל סדנא?

 

סיור אחד שנתי לסעיף מעורבות 

סביבתית חברתית כפי שמצוין בנספח 

סיור זה מהווה אירוע שיא של . 19

  . הסדנאות

סעיף   .13

7.1.4.2.4 

שעות כל  3מפגשים בני  4כל סדנא תכלול 

אחת, האם הסיור הוא מפגש אחד 

 נוסף לארבע? מהמפגשים או מפגש

 

  .נוסף לסדנאותבהסיור הוא 

סעיף   .14

7.1.4.4.2 

סטודנטים  2האם אפשר להעסיק יותר מ

 ?להוראה

 2לכל מועדון המשרד מתקצב  

 סטודנטים. 

סעיף   .15

7.1.5.2.4 

 לא האם סטודנט נדרש להשתתף ביום עיון?

סעיף   .16

7.1.5.2.7 

האם אפשר להשתמש בספקי משנה ליום 

 ? עיון

ספקי משנה כנותני  אפשר להזמין

כמפורט בסעיף  הרצאות או סדנאות
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תכנון והוצאה .  לטובת 7.1.5.2.6

קיים  רכז תוכן  לפועל את היום עיון

 והכשרות שזה חלק מתפקידו.  

עיף ס  .17

7.1.4.3.3 

אם שתי שעות שבועיות מיועדות לכל ה

פעילות העשרה )שעתיים לפעילות בתמחור 

ושעתיים לפעילות בתמחור נמוך( או  הגבוה

מתחלקות בין הפעילויות )שעה לכל 

לפי התקציב מדובר בשעה אחת. . פעילות(

 .נשמח לקבל הבהרה בנושא

לפעילות בתמחור שעה שבועית אחת 

לפעילות אחת גבוה ושעה שבועית 

שעות שבועיות  2 בתמחור נמוך.  

שעות שבועיות  2-בתמחור גבוה ו

  .בתמחור נמוך

אירוע שקשור לתחום תגבור  כל באילו אירועים הסטודנט מחויב להשתתף? 7.2סעיף   .18

 . לימודי

האם תינתן האפשרות לגבות מהמשתתפים  7.2.3סעיף   .19

סכום סמלי בעבור השתתפות בפעילות 

 ?הקיץ

, לא ניתן לגבות תשלום עבור כל לא

 .שירות במסגרת המכרז

  9.4בהתאם לסעיף  מהם התנאים לעבודה עם קבלני משנה?  9.4.1סעיף   .20

ישנה סתירה בין הגדרת התמורה לסטודנט  9.2.7.4סעיף   .21

כ"מלגה" ובין ההגדרה במכרז של הסטודנט 

 כמועסק על ידי הזכיין

 אבקש הבהרה בעניין

יש לחתום  -ר' תיקון במסמכי המכרז

 על העמוד המתוקן

סעיף   .22

17.5.4.1.5 

האם הכוונה  -למנהל הפרויקטתנאי סף 

שבכל אחת מהשנים האדם ניהל תקציב בסך 

ליון שח? או שהכוונה בשלוש שנים סך ימ 2

 ?הכול

 2כל שנה ניהל תקציב של לפחות 

  ₪מיליון 

מלגה  19נספח   .23

 שנתית

נפלה טעות סופר בטבלה התקציבית  ?₪ 145,000האם גובה מלגה שנתית הוא 

.ר' תיקון בנושא זה, נכנס אפס מיותר 

יש לחתום על  -במסמכי המכרז

 הנספח העדכני

 

 


