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קול קורא להפעלת חוגים לאחר שעות הלימודים בתחומי  –מענה לשאלות הבהרה 
 המחשוב והטכנולוגיה בבתי הספר בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית

 

להפעלת חוגים לאחר שעות קול קורא "קול קורא במסגרת להלן השאלות ותשובות ההבהרה  .1

 להלן:) הלימודים בתחומי המחשוב והטכנולוגיה בבתי הספר בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית"

 תוך הפנייה לסעיף הרלוונטי בקול הקורא.(, "קול קורא"

קורא  המובאות להלן מחייבות את כל המבקשים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי הקולהתשובות  .2

 מובא בקול קורא.וגוברות על הנוסח ה

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

 , ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא.התמיכותאו ועדת 

 לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות התמיכותאין באי התייחסותה של ועדת  .4

 כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי הקול קורא.הסכמה להנחותיו של השואל, או 

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

 מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

 א בהכרחיובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי ל .6

 נענתה כל שאלה.

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

 כאמור בקול קורא.

 בדצמבר 28 ביום הינו בקשות במסגרת קול קורא זההאחרון להגשת  תשומת ליבכם כי, המועד .8

 .12:00, בשעה 2021

 הקול קורא.מסמך זה מהווה חלק ממסמכי  .9

 :זה במסגרת הליךנשאל  שהמשרדהבהרה הלהלן תשובות לשאלות  .10

 תשובה שאלה מס"ד

 מי העמותה שתנהל את הפעילות?  .1

 

העמותה שזכתה במכרז היא עמותת מתן 
 משקיעים בקהילה.

האם ניתן לקיים את הפרויקט במרכזי   .2
 הפנאי ולא בבתי הספר?

 לא. החוגים יערכו אך ורק בשטח בית ספר. 

אפשרות לפתיחת החוג )בחלק האם יש   .3
ר אצלנו( עם ציוד קצה שאינו פמבתי הס

 יחידות? 10-אישי, כלומר פחות מ

לא. מספר יחידות הקצה שנקבע הינו המספר 
 המינימאלי שיאפשר פתיחת חוג. 

קבוצות רצופות  2האם חוייבים לקיים   .4
או שאפשר לנהל את החוג רק בין 

14:00-16:00 
 

הנושא יתואם קורא. ר' שינוי במסמכי קול ה
בין הספק לבין בית הספר. ככל שהספק יוכל 

מדריכים שיעבדו בו  2להעמיד לטובת הנושא 
זמנית, הדבר יתאפשר. ככל שלספק יש מדריך 

 אחד בלבד לכל בית ספר, הדבר לא יתאפשר. 

האם יש אפשרות גבייה חריגה עבור   .5
 היסעים?

נתון לשיקול דעת הרשות המקומית, לא 
 .המשרד באחריות
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האם יש אפשרות גבייה  -לגבי קייטנות  .6
עבור היסעים ופעילות העשרה נוספת, 

 או חלק מהם?

קיום פעילות העשרה נוספת אינו באחריות 
המשרד ונתון לשיקול דעת הרשות המקומית. 

 כך גם נושא ההיסעים. 

בסעיף מספר בקשות רשום" רשות   .7
 תושבים : 20,000מקומית עד 

פים אחרים כתוב קבוצות, בסעי 5 
 שבבית ספר יהיו שתי קבוצות.

 2במצב כזה, בשטח בית ספר אחד ייפתחו 
 3קבוצות ובשטח בית ספר אחר ייפתחו 

 קבוצות. 

יש  2021לפי הלמס אומדן לסוף שנת   .8
תלמידים, על פי  Y-תושבים, ו Xסה"כ 

נתוני אתר שקיפות בחינוך לומדים 
תלמידים,  Zהיסודיים כ   בבתי הספר

בסיס איזה נתון נכון להגיש את על 
 הבקשה.

 

המשרד בוחן את הנתונים על סמך נתוני 
 הלמ"ס העדכניים ביותר.

יחד עם זאת, הרשות המקומית רשאית להגיש 
בבקשתה מסמך רשמי מעודכן מלשכת 
האוכלוסין עם מספר תושבים מדויק וממשרד 
החינוך מסמך רשמי מעודכן אודות מספר 

 התלמידים. 

מנהלי בתי הספר   את החוגיםמי בוחר   .9
 עם רכזי המחשוב ומורה המחשבים בכל

 או דרך אחרת  בית ספר

הבחירה תתבצע בתיאום בין איש הקשר 
האחראי על הפרויקט מטעם הרשות 

 המקומית לבין הספק. 

 pdfאת ההצהרה ניתן לצרף כתמונה/  .10
באתר? או שמספיק לכתוב את שמות 

 המורשים בטופס

                  ההצהרה חייבת להישלח חתומה. 
יש לסרוק את הטופס החתום בפורמט מקובל 

 .PDF, JPEG, GIF  כגון 

בשאלה באתר לגבי מספר בתי הספר,   .11
לציין מספר כולל ? )יסודי ועל יסודי,כלל 

 הזרמים וכו'..(

 בתי ספר יסודיים בלבד. 

האם ניתן לחלק את השעות ולהפעיל   .12
הקבוצות גם במהלך חופשת הפסח את 

 וגם במהלך החופש הגדול?

ניתן להפעיל את הקבוצות או במהלך שנת 
הלימודים או במהלך החופש הגדול. אין 

 אפשרות אחרת. 

 האם ניתן להפעיל את הקבוצות  .13
במקביל לפעילות ביה"ס של החופש 
הגדול? במידה וכן הפעילות 

 15בביה"ס בחופש הגדול נמשכת 
אומר שקבוצה שאמורה  ימים, זה

שעתיים כל  -שעות פעילות 40לקבל 
מפגש, תקבל בכל מפגש כשעתיים 
וחצי ולא שעתיים כפי שמצוין בקול 

 קורא.
 

במתכונת קייטנה אין התייחסות למספר 
, חלוקת שעות 40השעות היומי. הקורס יימשך 

 השעות תעשה בתיאום עם הספק. 

רשום שמועד סיום הפעילות הוא   .14
 31/8/2022הכוונה היא  31/8/2021

 נכון?
 

 ר' שינוי  במסמכי קול הקורא.כן. 
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15.   
פרטי בתי הספר המוצעים לקיום 
החוגים, פרטי אנשי הקשר בכל בתי 
הספר המוצעים לקיום החוגים, תצהיר 
כי התלמידים מבוטחים בביטוח 
תאונות אישיות ופרטים נוספים 
כמפורט בקול קורא ובנספח טופס 

גם זה אחרי הבדיקה שלי לא  -ההגשה
מצאתי איפה לרשום את פרטי בתי 

  הספר המשתתפים.
אני כבר הגשתי את הבקשה עם נספח א' 

  חתום.
אשמח למענה בהקדם כדי לדעת איך 

  להתקדם.
 

 

 

. אין צורך לרשום ר' שינוי במסמכי קול הקורא
את שמות בתי הספר ואנשי הקשר בכל בית 

  ספר. 

להפעיל את החוגים האם הזכיין יודע   .16
בשלושת המגזרים: כללי ) ממלכתי 
וממלכתי דתי(, ערבי וחרדי? כלומר 
האם יש לו מדריכים דוברי ערבית 
ומדריכים ומדריכות חרדיות שתוכלנה 

 להיכנס לבתי ספר של בנות

הזכיין יודע להפעיל את התוכנית בכל 
המגזרים. יש לו מדריכים דוברי ערבית. במגזר 
החרדי קורס בבתי ספר של בנות יופעל על ידי 

 מדריכה. 

בבתי ספר כיום יש פחות ופחות חדרי   .17
מחשבים, כי עובדים עם בעיקר עם 
עגלות, ובודאי לא שני חדרי מחשבים 
בבתי ספר יסודיים. האם עגלת 

 ם דינה כחדר מדעים?מחשבי

שעומדת במספר המחשבים  דין עגלת מחשבים
הנדרש ומספקת את תשתית התקשורת 

 כדין חדר מחשבים.  הנדרשת

האם יכול לפעול בבית ספר חוג אחד   .18
 בלבד או חייבים שני חוגים?

 

 חייבי שני חוגים. 

מדובר בטעות. ר' שינוי במסמכי קול הקורא.  ?למה הכוונה "המבנה האחר"  .19
 החוגים יתקיימו רק בשטח בית הספר. 

 תהאם ניתן שהחוגים לא יתקיימו בבי  .20
ספר אלא במקומות ייעודיים אחרים 

 )מרכז חוגים, מנהל קהילתי(

 

 לא. 

האם בחירת החוגים בזמן הגשת הקול   .21
קורא מחייבת? או שניתן יהיה לשנות 

 ולהתאים לפני תחילת החוג?

 ניתן יהיה לשנות בתיאום עם הספק. 
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האם בחירת בתי הספר בזמן הגשת   .22
הקול קורא מחייבת? או שניתן יהיה 

 לשנות ולהתאים?

ר' שינוי במסמכי קול הקורא, אין צורך לציין 
 את שמות בתי הספר. 

 האם צריך לסמן את החוגים שבוחרים?  .23
 

 לא

התבקשנו למלא את פרטי בתי הספר   .24
לפעילות כולל פרטי איש קשר המוצעים 

בכל בית ספר, אילו הם פרטים שאינם 
מופיעים בנספח א' שאמורים למלא, 
האם לצורך כך עלינו לשלוח מסמך 
מטעמינו עם הפרטים הנ"ל ? בנוסף, 
האם כבר עכשיו אנו אמורים לבחור את 

 החוג ?
 

אין צורך למלא ר' שינוי במסמכי קול הקורא, 
ירה תתבצע על ידי את פרטי בתי הספר. הבח

 הרשות המקומית ותתואם מול הספק. 

כעיר חרדית אשמח לדעת האם תינתן   .25
אפשרות לערוך התאמות הן בתכנים והן 
בצוות ההדרכה על מנת שיתאימו 

 למגזר.
 

 בתיאום מול הספק.  כן.

בשאלה לגבי מספר בתי הספר ביישוב,   .26
האם להתייחס לכלל בתי הספר או רק 

  יסודיים?לבתי ספר 
 

 ר' שינוי במסמכי קול הקורא. רק יסודיים.

האם יש להגיש את רשימת בי"ס   .27
המוצעים? או רק מספר בי"ס ברשות? 

 זה לא מופיע בשום טופס למילוי.
 

ר' שינוי במסמכי קול  רק מספר בתי הספר. 
 הקורא.
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