 19פברואר 2020
מענה לשאלות הבהרה
קול קורא מספר  01/2020לרישום למאגר תכניות העשרה של תכנית
קרב לשנת הלימודים תשפ"א
מספר

הסעיף

פירוט השאלה/בקשת הבהרה

תשובה

.1

כללי

האם ניתן להציע תכניות שמתקיימות מחוץ
לבתי ספר /גני ילדים

לא ניתן להציע תכניות שאינן מתבצעות
בתוך מוסדות החינוך

.2

כלל

האם יש מאגר תחומים בהם תכנית קרב פועלת
בכדי לבדוק רלוונטיות התכנית המוצעת למאגר
תחומי קרב

כל תכנית מוצעת נבחנת לגופה בהתאם
לתנאי הסף שנקבעו בקול קורא

סעיף 2

האם מדובר בתכניות המתקיימות בשעות
הבוקר או גם בשעות הצהריים

תכניות העשרה מתקיימות בשעות
הלימודים הפורמליות בלבד

האם ניתן להגיש הצעה רק לגני ילדים

ניתן להגיש הצעה לשכבת גיל ספציפית
בהתאם לטופס הרלוונטי המצורף לקול
קורא

מהו המועד לכל המאוחר לקבלת תשובות
להצעות

תהליך בחינת ההצעות נעשה בתיאום מלא
מול גורמי משה"ח וכפוף לאישורם הסופי
ולכן לא ניתן להעריך מועדים בשלב זה

.6

מהו התעריף השעתי להדרכה .האם התעריף
אחיד וקבוע מראש

התעריף ייקבע בהתאם לתכנית המוצעת
ולמרכיביה כמפורט במסכי הקול קורא

.7

מהי כמות שעות ההדרכה שבתי הספר מקבלים

היקף שעות העשרה משתנה ממוסד למוסד
ומתפצל בין תכניות שונות

לגבי תמחור בעניין ציוד לחומרים בלתי
מתכלים -ישנם בתי ספר שיש להם את הכלים
הדרושים וישנם בתי ספר שלא .איך צריך
להתייחס לטבלה?

יש להגיש תמחור לכלל מרכיבי התכנית
המוצעת

.3
.4

.5

.8

כלל

סעיף  2עמ'
19

.9

נספח ט -ביטוח

איזה מנספחי הביטוח
ט/ט/1ט 2צריך לבחור
ולהגיש

.10

מסמך א' ,עמוד  ,1סעיף :2

האם ניתן להגיש תכנית
בתחום מסוים עבור 2
קבוצות גיל בלבד?
האם מדובר על תכנית לבי"ס התכניות פועלות בכלל מערכות
מ"מ או ממ"ד? או
שהתכנית הלימוד הפורמאליות של משרד
פועלת גם בחברה הערבית
והחרדית לדוגמא?
החינוך

.11

נספח א ,עמוד  ,1סעיף :6

.12

נספח א' ,עמוד  ,2סעיף ו:

בתהליך המיון והקבלה של
המדריכים  -היכן יש לתמחר
זאת .במידה ולא -האם
הספק יכול להעמיד דרישה
של תנאי סף לקבלת מדריך
לתכנית)? האם הספק יכול
להיעזר /להפעיל /להעסיק
את המדריכים האלו עבור
פעילויות אחרות של הספק?
האם הספק יקבל רשימה של
בתי ספר בהם פועלת תכנית
קרב  +איש קשר האמון על
הנושא בבית הספר?

.13

נספחים -נספח ח' ,הסכם
התקשרות

.14

נספחים -נספח ח' סעיף ,5.5.1
הסכם התקשרות

.15

נספחים -נספח ח' סעיף ,5.5.4
הסכם התקשרות

.16

נספחים -נספח ח' סעיף ,5.1-5.4
הסכם התקשרות

אישור הביטוח הרלוונטי ,מבין
השלושה ,ייקבע רק לאחר סיום הליך
הקול קורא בהתאם לסוג התכנית
שתאושר לו (ככל שתאושר) אשר
יועבר במסגרת מסמכי התקשרות של
הזכייניות עם המציע
כן

האם יש מניעה שהספק
ישווק את תכנית הלימודים
לבתי ספר /מסגרות לא
פורמאליות שאינן עובדות
עם תכנית קרב?
אנא העבירו את כל נספחי
ההסכם

המדריכים מועסקים ע"י הזכייניות.
ולכן אין צורך לתמחר מרכיבים אלו.
הספק אינו רשאי להתקשר עם
מדריך.

כמפורט בקול קורא ,שיווק התכנית
במוסדות חינוך הינה באחריותו של
הספק ועל-חשבונו ,זאת רק לאחר
שלב ההתקשרות.

כלל הנספחים צורפו לטפסיי
הבקשה

מי משבץ את המדריכים -
האם הספק /הזכיינית /הרכז
היישובי?
על מנת שנעמיד מדריך חלופי ראה מענה בסעיף  11לעיל
על ידי הספק ,אנו מבקשים
הודעה מראש של  3שבועות
לכל הפחות.
נבקש הבהרה לגבי מספר
יש להגיש מערך שיעור לכל תכנית
מערכי השיעור שיש להגיש
מוצעת כמפורט בקול קורא
בקול הקורא -האם 13
מערכי שיעור /האם 31
מערכי שיעור /האם נדרשים
עוד  6-7מערכי שיעור
כתכנית עבודה נוספת?
ראה מענה בסעיף  11לעיל

.17

נספח ח' סעיף  ,5.5.10הסכם
התקשרות

.18

נספח ח' סעיף  ,6.1הסכם
התקשרות

האם ספקים אחרים של
הזכיינית חשופים לתכנית
שנגיש? האם המדריכים
מטעם הזכיינית מועסקים
עבור ספקים שונים או שהם
מיועדים לעבוד רק עם תכנית
אחת?
האם הצוות החינוכי מלווה
בדרך כלל אין נוכחות של איש צוות
את התכנית באופן שוטף
חינוכי בשיעורי העשרה המועברים
ונוכח בכיתות בזמן העברת
השיעורים
במוסד החינוכי  ,יחד עם זאת זה
משתנה ממוסד חינוכי אחד לשני

מדריכים מטעם הזכייניות משובצים
לתכניות השונות בהתאם לצרכי
תכנית קרב .

.19

נספח ח' סעיף  ,7הסכם
התקשרות

.20

נספחים -נספח ח' סעיף ,7.1
הסכם התקשרות

היכן על הספק לתמחר את
ההשתלמויות הללו
האם ניתן להציע השתלמות
למורים ולמחנכים של
הכתות בתכנית?

.21

נספח ח' סעיף  ,8הסכם
התקשרות

האם התמורה משולמת
לספק מהחברה למתנ"סים/
מבי"ס באופן ישיר?

התמורה משולמת לספק ע"י
הזכייניות בלבד

.22

נספח ח' סעיף  ,18.1הסכם
התקשרות

.23

כללי

.24

כללי

.25

כללי

האם הכוונה היא לתקופת
התקשרות שבין - 1.9.2020
?31.8.2021
האם כל תחום דעת צריך
להיות בהצעה נפרדת או
האם לכתוב בעמוד  2בחלק
א' .תחת תחום הדעת את כל
התחומים שאנחנו מציעים
האם ההצעות לגנים וליסודי
צריכות להיות ביחד באותו
מעטפה או האם להפריד
אותן לשתי מעטפות נפרדות
אם מסמכים כפולים?
האם הנספחים חיוניים
בשלב זה ונדרשים החתמות
ע"י עורך דין? לא ניתן לקבל
אישור ולאחר מכן הגשתם?

כן .התקשרות לשנה"ל תשפ"א.

חתימה וחותמת המציע________________:

תמחור מטעם המציע יוגש על-גבי
טפסי הבקשה שצורפו לקול קורא
לא ניתן

יש לפעול בהתאם להנחיות
המפורטות בקול קורא וטפסי
הבקשה.
יש להגיש הצעה לכל שכבת גיל
בנפרד על גבי הטפס הרלוונטי בקול
קורא
יש צורך בחתימת מורשים על-גבי
נספחים א'-ט' לטפסיי הבקשה

