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 2021 פברואר 11

 
 11/2020מכרז מס' 

 (2020)ועדונית לגיל הרך הפעלת מ

 
 למשתתפים 3הודעה מס' 

 
 לעירייה.  ו  מענה לשאלות הבהרות אשר הופנ להלן

 
 מענה  שאלה  סעיף מסמך  עמ'  סד

  24נדרש ניסיון של  9.3.1 א' 29 .1
חודשים רצופים  
בהפעלת מסגרת  

(  1טיפולית אחת )
ילדי הגן  לטיפול ב
סיכון  מצב ב המצויים

וזאת בתקופה שבין  
ועד   01/01/2015
31/12/2019  . 

מאחר והמכרז  השאלה:  
, לא   2021פורסם בינואר 

ברור למה לא ניתן  
  2020לחשב את שנת 

לתקופת הניסיון . )  
להפעלת   18/2020מכרז 

מכרז חכם  פורסם  
באותו שבוע וכן התייחס 

לתקופה שעד  
31/12/2020  .) 

האם תקופת הניסיון  
שבסעיף זה כוללת גם  

 ?.  2020שנת 
 

מתקבלת הבקשה  
 חלקית  

בסוף  פורסם  המכרז 
בתחילת   2020 )ולא 
2021 .) 

המועדים נקבעו בהתאם 
המכרז,  פרסום  למועד 
לייצר  מנת  על  וכן, 

 ן. וודאות רבה ככל הנית
עם זאת, בשים לב  
לבקשה ולמועד בו  

פורסם המכרז, לצורך  
הוכחת העמידה בתנאי  

הסף ניתן יהיה לצרף  
מסגרות שהופעלו עד  

)ולא עד    30.9.2020ליום 
(. אין 31.12.2019ליום 

שינוי לגבי מועד תחילת  
 (. ההפעלה

 1 ד' 104 2
הערו

 ת

בעמודה האחרונה  
בטבלת הניקוד )הערות( 
בפרק של "בסיס יומי"  

נרשם שהמסגרות  
שייחשבו לניקוד הן רק  

מסגרות הפועלות במשך 
ימים בשבוע    3לפחות 

מתקבלת  הבקשה 
 חלקית 

הדרישה להיקף פעילות 
מינימאלי אינה  

מתייחסת להוראת  
כזו או אחרת,   תע"ס

אלא שהיא נועדה  
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שעות בכל יום    6ולמשך 
ימים   5במשך  , או 

שעות    4בשבוע למשך 
 בכל יום.

השאלה: רוב המסגרות  
לטיפול בבני נוער אם לא  

ימים   3-5כולן, פועלות 
  4-5בשבוע למשך של 

 שעות ביום .  
האם ניתן לחשב גם  

  3מסגרות הפועלות 
  5למשך בשבוע  ימים 

 שעות ביום ? 

להתייחס להיקף  
פעילות מסוים, אשר יש 

לו קורלציה להיקף  
הפעילות של המסגרת  
שתופעל מכוח המכרז.  

בין היתר, הדרישה נועד 
למנוע מצב שבו מסגרת  

הפועלת בתדירות נמוכה 
או בהיקף פעילות נמוך  

תזכה לניקוד. כמו כן,  
ניסוח הדרישה נועד  

ולה ככל ליצור וודאות גד
 הניתן.  

השאלה  לאור  זאת,  עם 
מובהר,  דלעיל,  והמענה 
כי ניתן יהיה לקבל ניקוד 
מסגרות  בגין  גם 

( ארבעה   ( 4הפועלות 
ימים בשבוע, בהיקף של  

( חמש  שעות  (5לפחות 
 . בכל יום

 
כמו כן, בשל התארכות  

המועד להגשת ההצעות, 
לצורך הגדרת  מובהר כי 

  המונח "הפעלה"
ניתן יהיה  במסמך ד', 

להציג מסגרות שהופעלו 
  31.12.2020עד ליום 

במקום מועד הגשת  )
ההצעה. זאת כדי למנוע  

מצב שבו התארכות  
המועדים תביא למתן  

היו זכאיות   שלאניקוד 
 (.לכך לפני כן

 2 ד' 105 .3
ניקוד  

 ל מנה
 

בסעיף זה נדרש להציע  
מנהל פרוייקט שם  

תואר ראשון לפחות עם  
העדפה לבעלי וותק  

שיועסק ע"י   בניהול
 הזוכה במכרז.

שאלה: לא ברור למה  
נדרש להציע מנהל  

למסגרת שבמכרז והאם  
הוא ממומן ע"י משרד  

 הרווחה? 

מתקבלת  הבקשה 
 . חלקית

למסמך ד'   2סעיף ב
נפלה טעות סופר,  

והכוונה היא לגננת  
סמכת אשר מנהלת  המו

 בפועל את המועדונית.  
 

ך, הבקשה  מעבר לכ
 נדחית.  

המסגרת מופעלת  
הן מכוח  בת תוקצומ
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הערה: בהוראת התע"ס 
( שמתייחסת   8.32) 

למועדונית לגיל הרך, לא  
ועדונית , נדרש מנהל למ

אלא נדרש ) גננת,  
מטפלת ועו"ס מלווה  

שמועסק במחלקת  
הרווחה ( .  בהגדרת  
"המנהלת" בהוראת  
התע"ס נרשם באופן 

ברור שהכוונה למנהלת  
של מסגרת מקיפה יותר 

שבתוכה מופעלת  
המועדונית כגון מתנ"ס  

 או מעון יום או גן ילדים.  

ות התע"ס והן  הורא
)ראה:    360מכוח תכנית 

להזמנה    1.3 -ו 1.2סע' 
 . להציע הצעות(

  בעלירכב כוח האדם )ה
,  אחריותתפקידים, 

כשירות והיקף העסקה( 
  10.1מפורט בסעיף 

זמנה להציע הצעות  לה
 .  למכרז

הרכב כוח האדם  
הן על  מבוסס ש, הנדר

ן על  הוראות התע"ס וה
האמור בפרופיל  

 . 360כנית והמסגרת בת
 3 ד' 106 .4

ניקוד  
 "סעו

בסעיף זה נדרש להציע  
עובד סוציאלי רשום  

בפנקס העובדים  
הסוציאליים שיועסק  

 ע"י הזוכה במכרז. 
שאלה: לא ברור למה  

נדרש להציע עובד  
סוציאלי למסגרת  

שבמכרז והאם הוא  
ממומן ע"י משרד  

 הרווחה? 
הערה: בהוראת התע"ס 

( שמתייחסת   8.32) 
למועדונית לגיל הרך, לא  

ציאלי   נדרש עובד סו
למועדונית , אלא נדרש ) 

גננת, מטפלת ועו"ס  
מלווה שמועסק  

במחלקת הרווחה ( .   
בהגדרת "העובד  

הסוציאלי" בהוראת  
נרשם   8.32התע"ס  

באופן ברור שהכוונה  
לעובד/ת סוציאלי  

שמועסק במחלקת  
 הרווחה  .   

 נדחית הבקשה 
המסגרת מופעלת  

הן מכוח  בת תוקצומ
ות התע"ס והן  הורא

)ראה:    360מכוח תכנית 
להזמנה    1.3 -ו 1.2סע' 

 . להציע הצעות(
  בעלירכב כוח האדם )ה

,  אחריותתפקידים, 
כשירות והיקף העסקה( 

  10.1מפורט בסעיף 
זמנה להציע הצעות  לה

 .  למכרז
הרכב כוח האדם  

הן על  מבוסס ש, הנדר
ן על  הוראות התע"ס וה

האמור בפרופיל  
 . 360כנית והמסגרת בת

 4 ד' 107 .5
ניקוד  
עובד 
פרא  

 רפואי

בסעיף זה נדרש להציע  
  פרא רפואי עובד 

שיועסק ע"י הזוכה  
 במכרז. 

שאלה: לא ברור למה  
פרא  נדרש להציע עובד 

 נדחית הבקשה 
המסגרת מופעלת  

הן מכוח  בת תוקצומ
ות התע"ס והן  הורא

)ראה:    360מכוח תכנית 
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למסגרת שבמכרז  רפואי
והאם הוא ממומן ע"י  

 משרד הרווחה? 
 הערה: בהוראת התע"ס 

( שמתייחסת   8.32) 
למועדונית לגיל הרך, לא  

להעסיק עובד  נדרש 
, אלא נדרש ) פרא רפואי

גננת, מטפלת ועו"ס  
מלווה שמועסק  

 במחלקת הרווחה ( .   

להזמנה    1.3 -ו 1.2סע' 
 . להציע הצעות(

  בעלירכב כוח האדם )ה
,  אחריותתפקידים, 

כשירות והיקף העסקה( 
  10.1מפורט בסעיף 

זמנה להציע הצעות  לה
 .  למכרז

הרכב כוח האדם  
הן על  מבוסס ש, הנדר

ן על  הוראות התע"ס וה
האמור בפרופיל  

 . 360כנית והמסגרת בת
 

אין האמור לעיל מהווה שינוי של תנאי המכרז )או מסמכיו(, ומעבר לכך,  
 . שינוי ביתר הוראות המכרז

 
 .  ולחתום בשוליה  על המשתתפים לצרף להצעות שלהם העתק הודעה זו

 
 בברכה, 

 
 מכרזים ה ועדת 

 עיריית רהט 
 
 


