
 2סיבוב  -מענה לשאלות הבהרה

להפעלת פרויקט "צומחים יחד" מערך חונכות לתלמידי  07/20מכרז פומבי מס' 
 בתי ספר ברשויות הפריפריה החברתית

 נוסח השאלה תשובה
פרק וסעיף 

 רלוונטי

 

 עמוד’ מס

 

המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה

 

 ד"מס

 

הרלוונטיים בכפוף לאמור בכל אחד מהנספחים 

במכרז ובשים לב לדרישת חתימת מורשי החתימה 

על גבי הנספחים: הצעת המחיר, הסכם 

ההתקשרות, שמירה על סודיות, מניעת העסקה של 

 עברייני מין.

על המציע להתחייבות במסגרת נספח ט' למכרז כי 

קרא והבין את המענה לשאלות ההבהרה כחלק 

 מהמכרז.

את  האם נדרש להגיש במסגרת המכרז

 ?המענה חתום על ידי מורשי חתימה
  .1 מענה לשאלות הבהרה ללא ללא

ככל שמדובר אך ורק בשינוי מספרי העמוד, ללא 

נתין להגיש ללא החתמה  –שינוי כלשהו בתוכן 

 מחדש.

היות והמענה לשאלות הבהרה פורסם 

באיחור, מסמכי המכרז כפי שפורסמו 

בראשונה כבר נחתמו על ידי מורשי 

עו"ד וכו'. האם ניתן להחליף חתימה, 

האם  –רק את העמודים ששונו )הכוונה 

ניתן בעיקר להשאיר את העמודים 

שכבר נחתמו ע"י עו"ד ורו"ח, למרות 

 ?(שמספרי העמודים שונו

  .2 מסמכי המכרז ללא ללא



)על כל  שעות 5 עד שלהמשרד ישלם תמורה שעתית 

בחונכות  חניךועל כל  בחונכות קבוצתית קבוצה

על פי ביצוע  (זוג בחונכות זוגיתועל כל  פרטנית

 עדכונןו כתיבת התוכניות האישיות, על בפועל

 . במהלך החונכות

התמורה לעיל מגלמת בתוכה את כל הנדרש במכרז 

 על התוכניות האישיות.

 במכרז. 14.8.3נוסף סעיף 

האם נקבל תמורה לשעות עבודה של 

פגישה חונך במסגרת הדרישה לבצע 

 ?מקצועית עם היועץ החינוכי

 ?ועל כתיבת התוכניות האישיות

  .3 הדרכת חונכים 12 6.2.2

 .לא

סל ספרים וסל משחקי חברה מיועדים 

 המקומית להישמר בארונית ברשות

האם  .לטובת כל החונכויות ברשות

ניתן יהיה , ובאישור המשרד, לאור כך

ספרים ברמה /לרכוש גם משחקים

בתמורה לצירוף של מעל גבוהה יותר 

 ?סל אחד

  .4 הצטיידות 140 ב"נספח ל

 .יש להציג תמונות של כל הסלים
האם צריך להציג תמונות של כל 

 ?או רק סל נבחר אחד, אופציות הסלים
  .5 הצטיידות 140 ב"נספח ל

המציע לא נדרש להציג כי מזמין השירות הינו 

בהכרח רשות מקומית או תאגיד עירוני. בהתאם 

לכך, תוקן במסגרת סבב שאלות ההבהרה 

: שנמחקו המיליםהראשון, נוסח המכרז, כך, 

הרשות המקומית או  מזמין השירות יכול להיות"

 . למכרז.3א. 8.3.2" מסעיף תאגיד עירוני

ובת בדיקת בקשר למזמין השירות לט

התשובה  -תנאי הסף של ניסיון המציע 

 .סותרת לתיקון במכרז

 

 40שאלה 
10 

 תשובות
 

  .6 מענה לשאלות הבהרה

באמצעות הנספח המתאים על מציע במכרז לפרט 

כל אחת מהרשויות המקומיות בהן פעל במכרז 

האם  – 69בעקבות תשובה לשאלה 

זכיין קיים יציג את כל הרשויות בהן 

 ?פעל כניסיון רלוונטי במכרז

 69שאלה 
19 

 תשובות
 

  .7 מענה לשאלות הבהרה



בתקופה הרלוונטית לצורך עמידה בתנאי סף 

 וניקוד לשם הוכחת ניסיונו במכרז.

על הספק שייבחר במכרז להיות ערוך לביצוע ככלל 

כלל השירותים הנדרשים לאורך תקופת 

 ההתקשרות.

מול מקרים חריגים ומתמשכים לאורך זמן ילובנו 

 מנהלת הפרויקט.

כמה זמן יידרש הספק להעסיק על 

חשבונו רכז לרשויות שלא מגישות 

 .רשימות תלמידים בזמן

 102שאלה 
29 

 תשובות
 

  .8 מענה לשאלות הבהרה

במסגרת אחריותו, המשרד נדרש לוודא ולפקח על 

התנהלותו התקינה של הפרויקט, לשם כך יש 

 .לשלוח את הרשימות למנהלת התוכנית

מה נדרש אישור חוזר של מנהלת לשם 

לאחר שהוועדה היישובית בה , התכנית

כבר אישרה את , המשרד חבר

 ?הרשימות

 103שאלה 
30 

 תשובות
 

  .9 מענה לשאלות הבהרה

מיום הגשת המסמכים  נספרתהימים  45ספירת 

 ע"י הספק לגורם במשרד.

התשלום יבוצע בהתאם לחוק מוסר התשלומים 

 "מועדי תשלום". 1.4.0.3ובהתאם להוראת תכ"ם 

 

ז "אין התייחסות ללו 14.4בסעיף 

ל מופיע "בסעיף הנ. אישור נציג המשרד

יום  45שהחשבונית תשולם תוך 

האם ". ובלבד שנציג המשרד יאשר"

אין הגבלה לזמן שבו נדרש נציג המשרד 

לאשר או לא לאשר חשבונית שנשלחה 

 ?למשרד

 117שאלה 
33 

 תשובות
 

  .10 מענה לשאלות הבהרה

לצורך נוחיות המציעים עלה לאתר המכרז בנוסף 

לנוסח "בעקוב אחר שינויים" גם נוסח "נקי" ללא 

 מעקב.

חלק מהנספחים  שונו באופן מהותי 

האם ניתן להוציא את  -בעדכון המכרז 

הנספחים המתוקנים בפורמט ללא 

על מנת שניתן יהיה , מעקב שינויים

 ?לחתום עליהם

  .11 כללי ללא ללא

 .נדחיתהבקשה 
נבקש לקבל את חוברת ההצעה 

 WORDבפורמט 
  .12 כללי ללא ללא



 נספח י"ב תוקן בהתאם למבוקש.
מבוקש מהמשרד להחליף את אישור 

 .כמקובל, ד"ח בהצהרת עו"רו
 76 נספח יב

תצהיר על תשלום שכר 

מינימום כחוק ותשלומים 

 סוציאליים כנדרש

13.  

 הבקשה נדחית.

וכמות , בשל ריבוי תשובות הבהרה

, הדפים הכרוכה בכך להגשת המכרז

מבוקש מהמשרד להמציא נספח 

המורה כי המציע קרא את שאלות 

. ההבהרה ועליו יידרש המציע לחתום

נספח זה ייתר את ריבוי הניירת לצורך 

 שמירה על איכות הסביבה

תשובות 

לשאלות 

 הבהרה

  .14 כללי 

 תאריך ההגשה נותר ללא שינוי.

מבוקש מהמשרד , בשל הסגר השלישי

להבהיר האם תאריך הגשת המכרז 

 ?עומד בעינו 7.1.2021-לשנקבע 

ככל שהמשרד יחליט לדחות את מועד 

מבוקש מהמשרד , הגשת המכרז

להוציא הבהרה מוקדמת ככל האפשר 

זאת בשל ההתארגנות הנדרשת להגשת 

 .ח"ד ורו"המכרז הכוללת הצהרות עו

מועד הגשת 

 המכרז

 

 
 כללי

 
15.  

ניסיון מציע אשר הפעיל ניתן להציג 

רשויות  3-תוכנית/תוכניות חינוך בלתי פורמאלי ב

מקומיות שונות במקביל גם כאשר מזמין השירות 

 הוא משרד ממשלתי.

בהתייחס לתיקון שבוצע בחוברת      

ולמענה  '  בסעיף ב 8.3.2המכרז בסעיף 

לסבב השאלות  69בתשובה מספר 

 ניתן להסתמך כניסיוןהאם  –הראשון 

ה עבור עמקצועי על פעילות שבוצ

רשויות /משרד הקליטה בשלוש ערים

 .שונות

תנאי סף 

מקצועיים 

/  8.3.2סעיף 

מענה 

 –לשאלות 

תשובה 

 69מספר 

בחוברת 18

 המכרז

מענה + חוברת המכרז 

 לשאלות
16.  



תשומת לב המציעים כי ככל שהם מבקשים 

על אי חובת תשלום מע"מ ואין ברשותם  להצהיר

פניה המעיד על כך, יצרפו אישור מרשויות המס 

 45-ל-יותר מלא  , קרי,לרשות המסיםעדכנית 

 למכרזאחרון להגשת הצעות ל ועדקודם ימים 

 לנספח.  14בצירוף לאמור בנספח ל"ט ובסעיף ו

 

הדרישה בסעיף אינה ניתנת למילוי 

במסגרת הזמנים הקבועה להגשת 

הדרישה לצרף להצעה . מסמכי המכרז

לפחות פניה לרשות המיסים שנערכה 

, ימים לפני מועד הגשת המכרז 45

הוכנסה למסמכי המכרז רק ביום 

ימים בלבד לפני מועד  16 – 22.12.2020

לפיכך מדובר בדרישה . ההגשה

 .שאינה ניתנת לקיום

 (א)14.11' ס
 

 'נספח לט

 29' ע
 

 140' ע
  .17 המעודכנתחוברת המכרז 

המשרד משלם לספק בעבור שעות חונכות שבוצעו 

 בפועל.

האם במקרה בו חונך מדווח על יום 

המשרד מכסה את , חופש או מחלה

שכר בגין יום )עלויות אלו 

השאלה נשאלת מכיוון (? חופשה/מחלה

י "שבימי חופש ומחלה לא יבוצע ע

ועלינו , העובד דיווח על שעות עבודה

אלו אמורים להיות לדעת האם רכיבים 

 .כלולים בתקורה

  .18 תמורה 28 14.8.2

 לשעת המעביד בעלות כלולות החונכים נסיעות

על  בפועל לעובד משולמות שהנסיעות ככל, חונכות

החוק ועל פי הנמוך מבין עלות הנסיעה בפועל פי 

 עלות בדוח כן יכללוו לבין עלות חופשי חודשי,

 .למשרד המוגש השכר

החונכים כלולות בעלות האם נסיעות 

או שיש לכלול ? המעביד לשעת חונכות

חישוב של ? )עלויות אלו בתקורה

הוצאות אלו בתקורה מסתכם לסכום 

 (לא הגיוני החורג מגבול התקורה

  .19 תמורה 28 14.8.2

הספק מחויב לספק שירות בהתאם למפורט בנספח 

ל"ד, המשרד לא מנחה בנוגע לאחוזי משרה אך 

 .להיות נוכח בפעילות הקיץהרכז צריך 

מה אחוזי המשרה הנדרשים מרכז 

? האחראי על פעילות הקיץ ,יישובי

האם רכז יכול להיות אמון על מספר 

 ?מוקדים

 6סעיף 
  .20 פעילות קיץ 142 ד"נספח ל



רכז יכול להיות אמון על מספר מוקדים במידה 

 והם פועלים בימים שונים.

הצעת  לפי התמורה עבור פעילות קיץ תשולם

 .המשתתפים בפועל מס' הילדים הזוכה במכפלת

האם במהלך פעילות קיץ מתבצע דיווח 

או ? ותשלום זהה של שכר החונכים

' שהתמחור כולו מתבצע לפי מס

 ?הילדים בקייטנה ביום בלבד

 9סעיף 
  .21 פעילות קיץ 142 ד"נספח ל

, אלא מפגשי החונכות לא מתקיימים בחגים .1

שבהם מתקיימים לימודים  ימיםרק ב

 במערכת החינוך הפורמלית.

חונכות פרטנית/זוגית: שעתיים בשבוע כפול  .2

 פעילות. מתקיימתמס' השבועות בהם 

שעות בשבוע כפול מס'  4חונכות קבוצתית: 

 השבועות בהם יש פעילות

האם מתקיימים מפגשי חונכות  .1

 ?בחגים

כמה מפגשים מתקיימים במהלך  .2

 ?השנה בפועל

  .22 מועדי החונכות 9 5.3

מדובר בטעות סופר במסגרת המענה לשאלות 

ההבהרה בסבב הראשון. מובהר כי על המציע 

להגיש, לצורך ניקוד הפרמטר "איכות מערכי 

מערכים  2מערכי חונכות שמתוכם  4 –חונכות" 

מערכים  2-ללמידה מרחוק בצורה מקוונת ו

 ללמידה פרונטאלית.

 -ללפי מסמכי המכרז, הדרישה הייתה 

 2מערכי חונכות אשר יצורפו להצעה ) 4

מערכים  2 -מערכים ללמידה מרחוק ו

ללמידה פרונטאלית(, אך במענה 

צוין שעל  21לשאלת הבהרה מס' 

מערכים בלבד. נא  3המציע להציג 

 הבהרתכם.

מערכי 

 חונכות
21 

במסמך  21שאלה מספר 

 המענה לשאלות הבהרה
23.  

פטור לא ניתן להסתפק בתעודת מלכ"ר לעניין 

 יש למלא את נספח ל"ט כמפורט במכרז. .ממע"מ

האם תעודת מלכ"ר מספקת לעניין 

סעיף זה? והאם צריך למלא נספח ל"ט 

 במידה והמציע מצרף תעודה זו?

  .24 פרק "תמורה" 29 14.11

 .במכרז 14.8.2ראה סעיף  השאלה שגויה,

המעביד נבקש לעדכן את עלות 

היא מאחר ושכן היא נמוכה  השעתית

 כוללת מע"מ.

  .25 פרק תמורה 28 14.8.2



הלן חלוקת התקציב ורך קבלת סדר גודל צל

 :, הכל בכפוף ךתקציב בפועלהמשוערת

  ₪ 7,250,000מגזר כללי: 

  ₪ 10,500,000מגזר חרדי: 

  ₪ 9,250,000מגזר לא יהודי: 

ויים לכל ההתקשרות הצפ מהם היקפי

 ספק?
  .26 היקף התקשרות כללי 

 


