
 

 
ה הבהר  לשאלות מענה  

תכנית   של העשרה  תכניות למאגר לרישום /202201  מספר קורא קול  
 ג"תשפ הלימודים לשנת קרב

,  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

המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה    הקול קוראמסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי   .1

אי הגשת המסמך תהווה עילה     .וחותמת המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע

 לפסילת הצעת המציע.  

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

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

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

 תשובה פירוט השאלה/בקשת הבהרה סעיף מס"ד
שנה שעברה היינו רשומים   כללי  1

 לתוכנית קר"ב 
האם אנחנו רשומים גם השנה או  

 שצריך לבצע הרשמה מחדש? 

בוטל   "א תשפהקול הקורא של 
 . הקורונה  משבר עקב 

קול  ל הצעה  להגיש מחדש   נדרש 
שנת הלימודים  עבור  קורא 

 בהתאם לקול קורא הנ"ל   תשפ"ג
אנחנו חברה מתוך מאגר התכניות   כללי  2

מזה שנים רבות. אבקש לדעת, 
תוספת תכנית שלנו, מתבקש  באם

 עם כל הכתוב ? 
על אף העובדה שאנחנו חברה 

 פעילות? ותכניות 

עבור כל  להגיש הצעה  נדרש
להוראות    בהתאםתכנית חדשה 

 הקול קורא 

אשמח לדעת איזה מסמך צריך   כללי  3
מסמכים   2להגיש, באתר מופיעים 

ורק אחד ניתן להורדה. הראשון  
  אי אפשר להוריד.

 

יש להגיש את ההצעה על מסמך 
 ב' 

התקלה באשר לאופן הורדת  
והטפס מצוי    הקובץ הנ"ל תוקנה 

 באתר החברה והתכנית קרב  
 

זכויות   4
 יוצרים 

אנחנו מפעילים תוכניות העשרה 
בכל הפעילויות   -לילדים בבתי"ס 

שלנו אנחנו משתמשים בציוד 
אשר זכויות היוצרים על הציוד  
אינם שלנו עם אישור להשתמש 

התכנים של בציוד לצורך העברת  
מה זה אומר לגבי  - הפעילות 

התצהיר בדבר הבעלות על זכויות  
 היוצרים? 

על    לקבל הצהרה חתומה  נדרש
בנוסח  רים צידי בעל זכויות היו
וכן להצרף המפורט בנספח ז'  

אישור שימוש חתום מאותו בעל  
 זכויות  

להשתתף במכרז אמור   האם כדי כללי  5
עם להיות לנו שיתוף פעולה קודם 

תכנית קרב או כל מי שיש לו 
הניסיון הנדרש כמפעיל תוכניות  
העשרה במסגרות אחרות יכול 

 להגיש את הקול קורא? 

   נדרשלא 
 של כל מציע העומד בתנאי הסף  

 קול קורא רשאי להגיש הצעה  ה

טופס   6
 בקשה

תוכניות   יש לנו ניסיון בהפעלת

  24להגיש למשך   שבכוונתנו

 לא  



 

חודשים   6חודשים ובתוכם 

רצופים, אלא שהתקופה כוללת  

את תשפ"ב )ולא עד תשפ"א כפי  

שפורסם במכרז(. האם חישוב 

חודשים   24התקופה של ה  

ב  "הכוללת בתוכה את תשפ 

מספקת לצורך עמידה בתנאי הסף  

 להגשת מועמדות במכרז? 

טופס   7
 בקשה

האם ניתן להגדיר תוכנית באופן  

  "תוכנית גוף נפש"רחב כגון 

מסלולים כלול בתוכה ואשר ת

המפגשים בין גוף ונפש כגון   שונים

תיאטרון, ספורט, אומנויות  

לחימה, יוגה, כאשר ביה"ס יבחר 

את המסלול? דוגמא נוספת היא  

אשר תכלול   לתוכנית "ניו מדיה"

בניית  ,  עיצוב, תכנותמסלולים של 

 וכיו"ב.  אתרים

 לא ,
נדרש להגיש סילבוס ומערכי   

שיעור לכל תכנית בנפרד כנדרש 
 במסך ב'  

טופס   8
 בקשה

האם יש מפתח לפיו ניתן לקבוע  

את כמות רכזי ההדרכה הנדרשים 

 להפעלת התוכנית?  

 להסכם   31עמ'  6.2ראה סעיף 
 הנדרשיםכמות רכזי ההדרכה 

פי מפתח של שעת -עלתיקבע 

 שבועיות שעות 12לכל הנחייה  

 .  מוסד החינוכיב עבודה  של

 
נספח א'   9

"התחייבות  

 המציע" 

 

מצוין כי יתווסף תשלום    4בסעיף 

של נלוות למציע. מה הסכום 

הנלוות ששולם בשנה הקודמת 

למציעים וכיצד מחושב? סעיף זה  

בו אני   3סותר לכאורה את סעיף  

מצהיר "כי ידוע לי שלמחירים 

יתווספו  הנקובים בהצעתי לא  

 תוספות כלשהן..." . 

 

 .אין שינוי ממסכי הקול הקורא

נספח א'   10
"התחייבות  

 המציע" 

מצוין שהמחירים    5בסעיף 

כפופים לשינויים שאדרש לבצע. 

האם משמעות הסעיף היא שעליי  

להתחייב מראש להסכים מראש 

 לכל שינוי במחיר שאדרש?

 אין שינוי ממסכי הקול הקורא



 

נספח א'   11
"התחייבות  

 המציע" 

מצוין שהמדריכים הינם    6בסעיף 

עובדי הזכייניות. האם המציע 

אינו זה שמתחייב לספק את  

המדריכים ולמעשה נחשבים  

 11העובדים שלו? שכן, בסעיף 

"מערך ההכשרה..." עלינו לפרט 

את מערך הגיוס וכן כתוב בסעיף  

"שמירה על זכויות העובדים"   12

לקיים את חוקי  כי הספק מתחייב 

העבודה. נודה להסבר בנושא. 

במידה שהספק נדרש להעסיק את  

המדריכים, שאלתי היא האם 

המדריכים יכולים להיות במעמד  

"עוסק פטור" המספקים קבלה  

כנגד תשלום )ולא העסקה דרך 

תלוש משכורת(, ושאין יחסי עובד  

 מעביד בין הספק למדריכים? 

 
סוגי העסקה  שני קיימים 
 : בתכנית

של המדרכים ישירה   העסקה  .1
 זוכה  על ידי הספק ה

באמצעות ת המדרכים העסק .2
   הזכיינות

 
המציע    נדרשבשני צורות הנ"ל  

 לחתום על נספח א' . 
 

המדרכים לא יכולים  כייובהר 
להיות בשום מצב  במעמד של 

בהתקשרות מול   " עוסק פטור"
אלא באחת משנית הזכייניות 

 צורות העסקה המפורטות לעיל  

נספח א'   11
"התחייבות  

 המציע" 

מצוין שעליי להתחיל את    8בסעיף 

מתן השירות באופן מידי, אולם 

אזדקק לזמן התארגנות מרגע 

ההודעה. כמה זמן התארגנות 

 לקראת הפעלת תוכנית תינתן?

' לקול למסמך א' ראה סעיף ז
התקשרות עם   אופן קורא  בדבר

 המציע 
 

  קרהזוכה יחל את פעילותו  הספק
אישור . תשפ"ג שנת הפעילותב

יינתן   תחילת השירותלההפעלה 
בסיום הליך השיווק על ידי  

ובכפוף    החינוך הספק במוסדות  
תכנית המוצעת על ידי  הלבחירת  

 . מוסד חינוכי
 

נספח א'   12
"התחייבות  

 המציע" 

"מהות ההתקשרות"   3בסעיף 

מצוין שלא יינתן תשלום עבור 

פעילות שבוטלה ולא התקיימה. 

האם יש איזשהם תנאים לביטול  

מפגש בו מחויבים בתי הספר 

והגנים )למשל לא לבטל באותו  

 היום(? 

 
לעניין ביטול קיימות הוראות  

מול הרשויות  להשיעורים 
 ומוסדות החינוך השונים  

 

 . קול קוראגובר על האמור במסמכי ה זההאמור במסמך 

 . ש להגיש מסמך זה עם הצעת המציעי

 
 

 ____________________תאריך  חתימת המציע:_________________  
 


