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לתמיכה ברשויות מקומיות להשתתפות בחוגים קול קורא  –מענה לשאלות הבהרה 
  משלובי חברה, חינוך וספורט 

 

לתמיכה ברשויות מקומיות להשתתפות בחוגים קול קורא "במסגרת להלן השאלות ותשובות ההבהרה  .1

 ("קול קורא" להלן:) "משולבי חברה, חינוך וספורט לשנת תשפ"ג

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

 על הנוסח המובא בקול קורא.

או ועדת  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.התמיכות

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

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

משפטי מוסמך,  ין, אין הן באות במקום ייעוץככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הד .5

 וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

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

 שאלה.

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

 קורא.

 כולל.  2022 בנובמבר 20 ביום הינו בקשות במסגרת קול קורא זההאחרון להגשת  תשומת ליבכם כי, המועד .8

 15303מספר קול הקורא במרכב"ה:  .9

 הקול קורא.מסמך זה מהווה חלק ממסמכי  .10

 :זה במסגרת הליךנשאל  שהמשרדהבהרה הלהלן תשובות לשאלות  .11

 תשובה שאלה מס"ד

האם תוכלו לשלוח את הנספחים   .1

  ?wordלחתימה בפורמט 

 

הנספחים הועלו. יחד עם זאת, אין לערוך שינוי 
בנספחים, רק למלא את הנדרש. רשות 
שתערוך שינוי בתוכן הנספחים שנכתב על ידי 

 המשרד, עשויה להיפסל בגין השינוי.

ועל כן היישוב נכלל ברשויות הגליל  -ג'וליס לקול קורא?יכולה לגשת  Xרשות האם   .2
 .6.1.1עומד בתנאי סף ס' 

ועל  היישוב נכלל ברשויות הגליל  -כפר מסעדה
 .6.1.1כן עומד בתנאי סף ס' 

 

 .6.1.1אינה עומדת בתנאי סף ס'  -קרית ים

 

ועל כן  היישוב נכלל ברשויות הגליל  -סאג'ור
 .6.1.1עומד בתנאי סף ס' 

מבחינת ערבוב האם קיימת מגבלה   .3
 שכבות גילאים בקבוצה?

י' -ח' ט'-ו, ז'-קבוצות גיל  ה 3החוג פועל ב 
 מעבר לזה לא יתאפשר ערבוב.
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באיזה ימים שעות מתוכננות להתקיים   .4
 הפעילות?

הימים ושעות פעילות החוג נקבעים ע"י הספק 
, במהלך השנה החוג בתיאום עם בית הספר 

יתקיים לאחר סיום שעות הלימודים 
   הפורמליות. 

האם בקבוצה מעורבת מספר הבנות   .5
 צריך להיות שווה למספר הבנים?

 לא

 X בהתאם לתנאי הקול קורא לרשות   .6
 קורסים  6מגיע 

בשלב של הגשת הקול קורא מחייב 
       לציין סכום כספי שהרשות דורשת 

) אומנם מדובר בזכיין של המשרד(, אך 
  150וגם  149מתבקש הכנת נספח 

מה עלות כל קורס כך שנוכל לציין בשני 
 ?149וגם  150נספחים 

בקול הקורא על הרשות  10.2בהתאם לסעיף 
, ₪ 1המקומית להגישה בקשה בסכום של 

 וזאת ללא תלות במספר הקבוצות המבוקשות.


