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לאיתור גופים לצורך שיתוף פעולה בביצוע מיזם משותף להפעלת חוגי קול קורא 

 מענה לשאלות הבהרה .שחייה ברשויות המקומיות במגזר הבדואי בנגב
 
 

לאיתור גופים לצורך שיתוף פעולה "קול קורא סגרת שאלות ותשובות הבהרה במלהלן  .1

 .ות במגזר הבדואי בנגב"בביצוע מיזם משותף להפעלת חוגי שחייה ברשויות המקומי

 .(תוך הפנייה לסעיף הרלוונטי בקול הקורא) להלן: "קול קורא"

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

 המובא בקול קורא. הקול קורא וגוברות על הנוסח

ל ידי מי מטעם ין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת עא .3

 ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. או ועדת התמיכות, שרדהמ

אין באי התייחסותה של ועדת התמיכות לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי  .4

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

 קורא.

נוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום כל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הכ .5

 המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד. ייעוץ משפטי מוסמך, וכל

ובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא י .6

 בהכרח נענתה כל שאלה.

רה זה תהיה אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבה .7

 הפרשנות כאמור בקול קורא.

תשומת ליבכם כי, המועד האחרון להגשת בקשות במסגרת קול קורא זה הינו ביום  .8

 . 12:00בשעה  25.08.2022

 . קוראהמסמך זה מהווה חלק ממסמכי קול  .9

 
סעיף  מס"ד

בקול 
 קורא

 תשובה שאלה

סעיף  1
5.1.4 

האם "מקורות 
שאינם עצמיים 

 ממשלתיים"
היות יכולים ל

מהמקורות 
 הבאים: 

 
גבייה 

 /משתתפיםמה
 /מפעל הפיס

תומכים פרטיים 
 או מפעלים

 /שותפים בביצוע
רשויות מקומיות 

 או אזוריות
 

"התקשרות לביצוע מיזם   7.8.3עפ"י הוראת תכ"ם 

 ( לחת"מ, לעומת הליך מכרזי":30) 3משותף לפי תקנה 

כמקורות עצמיים של  יוכרוהמקורות הבאים  .1

 מקבל התשלום: 

הכנסות עצמיות של מקבל התשלום )לדוג'  1.1

הכנסות מנכסים, דמי זיכיון, הכנסות 

 מפעילות שוטפת(.

הכנסות ממפעל הפיס והמועצה להסדר  1.2

 הימורים בספורט.

תרומות במזומן או התחייבות לתרומה  1.3

ובלבד שהן נרשמו או עתידות להירשם 
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 תשלום. בדוחות כספיים של מקבל ה

כמקורות עצמיים  לא יוכרוהמקורות הבאים  .2

 של מקבל התשלום:

כספים המועברים למקבל  2.1

התשלום כדמי גבייה של הנהנים 

 מהפרויקט. 

 הכנסות מתקציב המדינה. 2.2

הכנסות מתמיכות שניתנו ע"י  2.3

 ועדת העיזבונות. 

 תקציב רשויות מקומיות. 2.4

כספים המועברים מגופים  2.5

וק לח 21מתוקצבים על פי סעיף 

יסודות התקציב, למעט הגופים 

שגיאה! מקור האמורים בסעיף 

 לעיל. ההפניה לא נמצא.

 

תנאי סף  2
סעיף 
5.1.6  

על פי תנאי הסף 
המציע מתבקש 

 ניסיון להוכיח 
בהפעלת חוגי 

 2שחייה במשך 
 12מחזורים של 

, מפגשים לפחות
בעוד איגוד 

ייה ממליץ השח
מפגשים.  10על 

האם ניתן 
את  תאיםל

לתקן הקריטריון 
 ה? איגוד השחיי

 

"על המציע להציג ניסיון  כן, ר' שינוי בקול הקורא:

מחזורים לפחות כאשר  2בהפעלת חוגי שחייה במשך 

מפגשים, בין השנים  10בכל מחזור התקיימו לפחות 

ילדים בכל  100, ושבהם השתתפו לפחות 2018-2022

 "6-12זור בגיאלי מח

 

 


