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 ט"תשע/טבת'/ה

 לבני נוער למתן שירותי אבחון לקויות הלמידה 6/18מכרז מסגרת פומבי מס'  : הנדון

, נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה
אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים  או בכתב שלא במסגרת מסמך זה,

 .משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל

מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום  .1

אי הגשת   .בחתימה וחותמת המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע

 מציע. המסמך תהווה עילה לפסילת הצעת ה

למען הסר ספק, מענה החברה להלן מתייחס לסוגיות אותן סברה החברה שיש להבהיר  .2

בלבד. אם וככל שישנן בקשות שאין להן התייחסות בטבלה להלן, הרי שבקשות אלה נדחו, 

 .ויתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי

 

בהרות תשובות וה שאלות הבהרה סעיף מס"ד
 החברה למתנ"סים

האם ישנה אפשרות להציע שירות לאבחונים   1
 דידקטיים ופסיכודידקטיים רק בשפה העברית?

 

  .לא ניתן

 האם ניתן להגיש שירות רק לחלק מהאזורים?  2
 

 

כן. זה כתוב במפורש, 
אולם מובהר כי הגשה 

לאזור מחויבת במתן 
השירותים לכל 

 הישובים הנכללים בו
אפשר שהתהליך כולו )כולל שיחות הסיכום האם   3

ום עם צוות ההדרכה( עם המשפחה ושיחות הסיכ
 מרכזי לאזור? יבוצעו בסניף

 

לא, שיחות הסיכום 
יתנהלו ביחידה לקידום 

נוער בישוב בו מתגורר 
 של החניך.

האבחונים? )רשום  335מהו ההרכב הפנימי של   4
עם השלמה לחשבון  פסיכודידקטים 330

 ואנגלית( נודה לפילוח מקיף יותר.

אין שינוי במסמכי 
 המכרז

5  
-מסמך ג' ו

 ד'
 

מה הכוונה ל"מקצוע" בחלק של האבחון 
הדידקטי והפסיכודידקטי? מה נחשב מקצוע 

מבחינתכם? אודה לפירוט כל המקצועות 
 הרלוונטיים.

 

אנגלית, עברית, ערבית, 
רוסית 

 ומתמטיקה)חשבון(



 45בתנאי התשלום צוין כי התשלום שוטף +  6
מתאריך האישור. כמה זמן לוקח האישור? האם 

ניתן לקבל תשלום מתאריך האבחון מכיוון 
 ששכר הטרחה למאבחנים משולם מיד.

 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז

האם אפשר לפרק את התמחיר: אבחון, ביטול   7
לקילומטר נסיעה? או ₪ זמן, שיחת הדרכה, 

 מחיר כולל?להגיש 
 
 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז

 2תנאי סף  8
בתנאי  3-ו

העסקת 
 עובדים

האם העסקה של עובד כפרילנסר ולא ביחסי 
 עובד מעביד, נחשב כהעסקה?

 
 

לא. יש להציג צוות 
שיועסק במהלך 

 ההתקשרות.

 2תנאי סף  9
בתנאי  3-ו

העסקת 
 עובדים

האם הניסיון הנדרש של העובדים חייב להיות 
במסגרת עבודתם אצל המציע או ניסיון אישי 

 כללי?

 

 ניסיון אישי כללי

סעיף  1עמ'  10
3 
 

האם המנהל הפדגוגי יכול להיות בעל הכשרה 
מקצועית בתחום האבחונים הפסיכודידקטיים 

כפי  הדידקטיים)ולא רק בתחום האבחונים 
 שמצוין(?

 

 כן. 

סעיף  3עמ'  11
 ז' 1

מצוין שמספר האבחונים השנתי המשוער הוא 
, כלומר פסיכודידקטיםאבחונים  330מתוכם  335

, 5  המספר המשוער של אבחונים דידקטיים הוא
אבחונים דידקטיים משוערים בשנה  5האם עבור 

מאבחנים  10 –בכל האזורים, נדרשים ל 
 דידקטיים?

 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז

סעיף  8עמ'  12
 א'

"עם המצאת הערבות להבטחת ביצוע ההסכם, 
נכתב  –ב'  8תוחזר ערבות ההגשה לזוכה" ובסעיף 

ש"יהא על הזוכה להמציא ערבות לתקופת 
ההתקשרות המוארכת". האם הערבות נמשכת 

 לכל תקופת ההסכם? 
 
 

אין שינוי במסמכי 
המכרז. ערבות ההצעה 

תוחזר עם המצאת 
ערבות ביצוע שתעמוד 

פת בתוקפה לכל תקו
 .תההתקשרויו

סעיף  3עמ'  13
 ב' 1

נכתב כי תקופת ההתקשרות יכולה להיות 
 12תקופות אופציה בנות עד  4 -מוארכת ב

 – 18, סעיף 23חודשים כל אחת. מנגד בעמוד 
נכתב כי תקופת ההתקשרות יכולה להיות 

חודשים כל  12תקופות אופציה בנות  3בתוספת 
 אחת.

 

תקופת ההתקשרות 
חודשים  12הינה 

ויכולה להיות מוארכת ב 
תקופות אופציה  4-

 חודשים כ"א.  12בנות 
 23בעמוד  18סעיף 

 4 –יתוקן בהתאם ל 
 תקופות הארכה.

 36עמ'  14
 1סעיף 

 25 –מה על המציע לסמן במידה ומעסיק יותר מ 
 אנשים? 100 –אנשים, אך פחות מ 

רצ"ב תצהיר מתוקן, יש 
אותו, אולם לא להגיש 

תיפסל הצעה שתוגש 
בליווי הנוסח הקודם. 

תנאי לזכייה יהיה 
הגשת התצהיר המתוקן 

 חתום.
 38עמ'  15

 )מסמך ו'(
על כל אחד האם אפשרי שיהיה מנהל פדגוגי 

 מנהלים? 5האזורים ולא 
נדרש רק מנהל פדגוגי 

אחד, ללא קשר למספר 
 האזורים. 



עבור אבחון אין התייחסות לתשלום לספק   16
שבוטל, שהמאבחן כבר בדרכו ליחידה או שכבר 

 הגיע אליה והנער כבר סירב לגשת לאבחון.

אם נמסרה לספק 
הודעה כי האבחון בוטל 

פחות משלוש שעות 
ויותר משעה לפני 

 –המועד לקיום האבחון 
מעלות  10%ישולם 
. אם שבוטל האבחון

בוטל האבחון שעה 
ופחות ובכלל זה אם 

ליחידה הגיע המאבחן 
והנבדק המיועד סירב 

 20%להיבחן ישולם 
. שבוטל מעלות האבחון

באותה היחידה שככל 
נקבעו יותר מאבחון 

 –אחד ובוטל אחד מהם 
מעלות  10%ישולם 

 האבחון שבוטל
סעיף  5עמ'  17

4 
מתבקשים המציעים להציע  -כשירויות המציע 

ניסיון בשלוש השנים האחרונות. אנו אכן פועלים 
שנים אך השנה הראשונה הייתה דלה שלוש 

באבחונים, נבקשכם לשנות את תנאי הסף ולכלול 
את כלל האבחונים בשלוש השנים האחרונות או 

 לחלופין להתייחס לשנתיים מתוך השלוש.
 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז

במסמכי המכרז אין התייחסות לאפשרות להגיש   18
ילה הצעה משותפת לשני גופים או יותר, לא לשל

ולא לחיוב. נבקשכם לדעת אם ניתן להגיש הצעה 
  אחת על ידי שני גורמים

לא ניתן להגיש הצעה 
משותפת. הדרישות 

מתייחסות למציע ולא 
 למציעים.

 
 
 
 

 מה וחותמת המציע:________________יחת
 

 
 


