
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          17.05.22 
 ט"ז באייר תשפ"ב 

 לכ'
   10/22המשתתפים במכרז 

 הפעלת תכנית מסיכון לסיכוי
 

 10/2022תשובות לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס' הנדון: 
 הפעלת תוכנית מסיכון לסיכוי 

 

 שלום רב! 

 מצ"ב פירוט השאלות והתשובות 

 תשובה השאלה/בקשת הבהרהפירוט  הסעיף במפרט
השירותים   2פרק 

סעיף    -הנדרשים 
2.4.2 

האם הכוונה בסעיף היא לכך שההדרכה  
משתנה בהתאם למס' הילדים 

במעון. כלומר אם   המשולבים בתכנית
ילדים תקבל הסייעת   6בחודש אחד יהיו 

שעות הדרכה, ובחודש אחר כאשר   36
ש'   48ילדים תקבל הסייעת    8יהיו 

 הדרכה. 

דרכה משתנה בהתאם  הה
 למספר הילדים 

 

השירותים   2פרק 
סעיף    -הנדרשים 

2.4.3 

נבקש לקבל הבהרה באחריות מי לכתוב  
 את תוכני ההדרכה לסייעת. 

התפתחותית  היחידה ה 
כותבת את תכני ההדרכה  

 לסייעת 
 

השירותים   2פרק 
סעיף    -הנדרשים 

2.4.4   

נבקש לקבל הבהרה מי מוציא את  
הקבלות: האם נעמת או המרכז לגיל  

 הרך בעירית קרית שמונה. 

 ת מוציאה את הקבלות  "נעמ
 

השירותים   2פרק 
סעיף   –הנדרשים 

2.5.7 

נבקש לקבל הבהרה באחריות מי לבצע  
את המעקב אחר ששעות ההדרכה לצורך  

נעמת או המרכז לגיל   – קבלת תשלום 
 הרך.

רכזת התוכנית שתבחר, ככל  
הנראה עו"ס, היא זו שתבצע 

את המעקב אחר שעות  
ההדרכה לצורך קבלת   

 התשלום 
השירותים   2פרק 

סעיף    -הנדרשים 
2.5.5 

נבקש לקבל אישור לכך ששכרה של  
העובדת הסוציאלית משתנה בהתאם  

 למספר הילדים המשתתפים בתוכנית.  

שכרה של העו"ס נקבע  
בהתאם למספר הפעוטות  

 המושמים בפרויקט 
  -מימוש  3פרק 

 3.1.2.3סעיף 
נבקש לדעת האם באחריות הספק לאתר  
עובדת סוציאלית או שזו פעולה משותפת  

מרכז לגיל הרך  של הספק/הרווחה/ה
 ברשות המקומית 

חשיבה   -איתור העו"ס
משותפת של הגוף המפעיל,  

הרשות והיחידה  
ההתפתחותית. העו"ס יהיה  

מטעם הרשות או היחידה  
 ההתפתחותית 

תנאים כלליים  
להסכם למתן  

סעיף   -שירותים  
14.1 

נבקש כי לאחר המילים "ישא באחריות"  
 ירשם "על פי דין" 

 

 אין שינוי בנוסח 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

תנאים כלליים  
להסכם למתן  

סעיף   -שירותים  
14.2 

נבקש לציין בסיפא "בהתאם לאחריותו  
 על פי דין" 

 

 אין שינוי בנוסח 

תנאים כלליים  
להסכם למתן  

סעיף   -שירותים  
14.3 

נבקש לציין בסיפא כי "השיפוי יהיה  
בכפוף לכך כי כל תביעה ו/או דרישה  

תובא בפני נותן השירותים , תינתן לו  
ות להגונן ופסק דין שלא עוכב  האפשר
 ביצעו"  

 אין שינוי בנוסח 

תנאים כלליים  
להסכם למתן  

סעיף   -שירותים  
15.5 

 לכסות מנת על נבקש כי אחרי המילים "
את " ירשם "של נותן השירותים ו/או  

 בגין הפועלים מטעמו כאמור לעיל " 
בסיפא" וזאת   כמו כן נבקש כי יצויין

בגין מעשי ו/או מחדלי נותן השירותים"  
 נוספים   כמבוטחים המבוטח

 

 הבקשה נדחית 

תנאים כלליים  
להסכם למתן  

סעיף   -שירותים  
15.6.1 

נבקש כי יצוין בסיפא "האמור יהיה   
 במסגרת הרכב שיפוי" 

 
 

 הבקשה נדחית 

 

 
 
 
 
 

 בכבוד רב       
 

      
 אורי גרינברגר, עו"ד                                    

 יועמ"ש העירייה                                     


