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 קרב לרישום למאגר תכניות העשרה של תכנית  01/2019קול קורא מספר הנדון : 
 מענה לשאלות הבהרה - "פלשנת הלימודים תש 

 
 

, נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה .1

אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים  או בכתב שלא במסגרת מסמך זה,

 .חת השואלמשום הסכמה לשאלה ו/או להנ

המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום קול קורא מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי ה .2

אי הגשת המסמך   .המוגשת לחברה בהצעת המציע  הקול קוראבחתימה וחותמת המציע, לחוברת 

 תהווה עילה לפסילת הצעת המציע. 

הבהיר בלבד. אם למען הסר ספק, מענה החברה להלן מתייחס לסוגיות אותן סברה החברה שיש ל .3

אלה נדחו, ויתר סעיפי ותנאי  וככל שישנן בקשות שאין להן התייחסות בטבלה להלן, הרי שבקשות

 .שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי הקול קורא

 תשובה  פירוט השאלה/בקשת הבהרה            הסעיף  מספר

 בקול קורא מסמך א   .1
 4-5סעיפים 

 
 

חדשה שלא פעלה עדיין האם לא ניתן להגיש תכנית 
 אלא נכתבה במיוחד לצורך עבודה עם תכנית קרב?

   

הגשת תכנית לא. 
תנאי נדרש בכתעשה 

 הסף

לקול  3סעיף ד' מס'   .2
   קורא

 

סיון של יאם התוכנית היא חדשה, איך יהיה לה נ

  שנתיים?

 לעיל 1ראה תשובה 

בטופס הבקשה   .3
להיכלל במאגר, 

ממליצים,  -4סעיף 
  5וסעיף 

שוב נשאלת השאלה, האם  -קודם בהפעלת התוכנית
ניתן להביא ממליצים על התוכניות הקיימות, משום 

 שתוכנית זאת היא חדשה.
 

 לעיל 1ראה תשובה 

 ן כ  האם ניתן להגיש תכניות גם עבור גני ילדים ? כללי  .4

 

חלק ג' בטופס   .5
חישוב  -הבקשה

 עלויות לקבוצה.

במידה ואין לי צורך בחומרים מתכלים/ לא 
"ח / , האם אני עדיין צריכה אישור מרומתכלים

 רק עבור סימון העלות שתמחרתי לשעה?  עו"ד?
 

 ןכ

. מספר 2סעיף   .6
השנים הכללי 

 שהחברה פועלת:
 

לרשום את החברה הפועלת החליפה בעלים, האם 
 מספר השנים בפועל או רק עם הבעלים הנוכחי

 

 תנאי הסףבכנדרש 

נספח א'  לטופס   .7
 -הבקשה 

 התחייבות המציע. 

אין שינוי בנוסח  

 הסעיף



 

 

  

 יב' - 13סעיף 
 

הייתי רוצה להוסיף לסעיף הנ"ל, שבמידה וזה לא 

 לסרב יתאים מבחינת הלו"ז, אני רשאית

 16+  15סעיף   .8
 לטופס הבקשה 

 

אין שינוי בנוסח  אשמח להבהרה לגבי שניהם, לא הבנתי.

 הסעיף

אינם  -העוסקים בתאגיד והעסקת עובדים  + ג' נספחים ב'  .9
 רלוונטיים לגביי )למיטב הבנתי?(

 

יוגשו ג' -נספחים ב' ו 

כנדרש במסמכי הקול 

קורא על ידי מציע 

 שהוא תאגיד.

 

 נספח ד'   .10
 

הוראה/הדרכה לא כולל הוצאות מה העלות לשעת 

 חומרים מתכלים ולא מתכלים.

 קרב"?מה עלות שעת הוראה שמשלמת "קרן 

טופס  -פח _ ראה נס

 הצעת המחיר

נוסח  -נספח ד'     .11
התחייבות לשמירת 

סודיות ולמניעת 
 ניגוד עניינים

 

האם זה המשך הנספחים של "תאגיד" או שמא אני  
 צריכה למלא אותו כעוסק מורשה?

 

 כנדרש בתנאי הסף

תצהיר  -נספח ה'   .12
בדבר מניעת 

העסקה של עברייני 
מין במוסדות למתן 
 שירותים לקטינים

היות, ואיני מעסיקה עובדים והיה ואין לי מספר 
 התאגדות, האם עליי לחתום ולהגיש נספח זה?

 

 כנדרש בתנאי הסף

אישור  -נספח ז'  .13
 כללי -עריכת ביטוח

כאשר איני מעסיקה עובדים ואין לי ציוד, האם 
  לגביי, רלוונטי+ ב'  סעיפים: א'

או שמא מספיק שיהיה לי ביטוח צד ג' כפי שיש לי 
 במקומות העבודה הנוכחיים שלי ובעבר?

 

  אין שינוי בנספח זה

 להסכם  6.2סעיף   .14

 

 אשמח להבהרה, מה ז"א?

 

 .אין שינוי בסעיף זה

סעיף   .15
    להסכם  6.3.4

מכיוון שאני זו שמעבירה את התכנית באופן בלעדי 
וללא מדריכים, לא אוכל לחתום על העמדת מדריך 

 תחתיי באופן קבוע.

 אין שינוי בתנאי הסף

אין זו תכנית שיש בה פעילות משותפת להורים  להסכם  6.3.6סעיף   .16
 ותלמידים, לא אוכל להתחייב לכך.

 

 אין שינוי בתנאי הסף

גם כאן אשמח להבהרה, מה קורה כאשר אין לי  להסכם  1.8סעיף   .17
 עובדים?מדריכים / 

 

 אין שינוי בסעיף זה



 

 

 

 

 

 מה וחותמת המציע:________________יתח
 

 17.1-17.2סעיף   .18
 להסכם 

האם הכוונה שאם ברצוני ללמד את התכנית 
במוסדות אחרים, אני צריכה אישור מראש ובכתב? 

 אשמח להבהרה.
 

 אין שינוי בסעיפים אלה

 אין שינוי בסעיפים אלה אשמח להבהרה בנושא זה, כנספח ח' להסכם   .19

פרוט  8סעיף   .20
התכנים: סילבוס 

ומערכי שיעור   
 (6)עמוד 

 

 אין דף לפירוט התכנים לגני ילדים. 
כמו כן באותו עניין, בגן בתוכנית פועלת עם נושאים 

 שיעורים. 2-3-קצרים שלכל יחידה יש כ
כמו כן באותו עניין, האם לצרף סילבוס ומערך 

 (?5-6, 3-4שיעור לגיל הגן או לפרט לפי גיל )
 

 

 אין שינוי בתנאי הסף

21.   
 

+ נספח  1-נספח ז
 בהסכם 28ז' עמוד 

 

נספח ז' אני צריכה להחתים את חברת הביטוח כדי 
 להגיש את הקול קורא?

 כן

 

 

רשום שהוא עבור "מכפר הנוער בן שמן  – 1-נספח ז   .22
.  האם להחתים את חברת הביטוח עליו? או 73112

 שזה רק דוגמה?
 

 כן

אבקש לדעת באם ההגשה יכולה להיות לפני ה  כללי  .23
7.4.19. 

 האם מגישים רק עותק אחד?
 

עד בעותק אחד וההגשה הינה 

 בקול קורא. למועד הנקוב

 


