
 
 

 2021מאי  24 שני יום

 5/2021 –קול קורא לצירוף ספק/ים למאגר ספקים להפעלת פעילויות בקייטנות וחופשות של מוסדות חינוך

 תשובות לשאלות ההבהרה

 תשובה שאלה נושא סעיף עמוד מסד

אם כבר יש לנו אצלכם ערבות בגלל   ערבות 9 2 1
שאנחנו מפעילים חוגים בצהרונים 

האם יש צורך בערבות נוספת? ואם כן 
או  10,000האם זה צריך להיות על 

 שאפשרי על פחות?

יש צורך בערבות נוספות, עבור כל 
הליך נדרש מסמכים הקשורים 

 אליו.

אצלנו יש מגוון הפעלות במחירים  מחירים 14 3 2
איך אפשר להביא את זה לידי שונים 
 ביטוי?

 7יש למלא את נספח א בעמוד 
לקול קול קורא ולפרט כל פעילות 

 ומה העלות שלה.

הגשה  16-17 3 3
בשלושה 

 עותקים

כתוב שניתן להגיש במייל   17בסעיף 
כתוב שחייבים להגיש  16ובסעיף 

 בשלושה עותקים. 

האם אפשרי להגיש במייל וכאשר 
להגיע עם הטופס ההגשה מאושרת 

 המקורי לתת לכם?

עותקים  3-ההצעות תוגשנה ב
במקור במעטפה אחת וסגורות 

לתיבת המכרזים שבאתר המזמין 
בניין   eקומה 42בכתובת אגריפס 

ה' בין השעות -כי"ח בימים א'
( 3בשלושה ) 8:30-16:00

עותקים על גבי טופס ההצעה בו 
יפורט השירות המוצע, תוכן 

יר לגביו השירות והצעת המח
כשהיא לא כוללת מע"מ. במקרה 

שבו לאור הנחיות משרד הבריאות 
לא ניתן יהיה להגיש את ההצעה 

באופן פיזי, עקב מגבלות והנחיות 
משרד הבריאות, המציע יהיה 

רשאי להגיש את הצעתו 
באמצעות המייל לכתובת: 

gadi@lavy.org.il, 

האם צריך סילבוס גם להפעלות חד  סילבוס נספח א 8 4
פעמיות? יש לנו הפעלות שיא 

וסדנאות חד פעמיות אין להן תוכנית 
 שנתית.

יש מלא את הסילבוס בהתאם 
 אופי הפעילות.

הסכם למתן  9 5
 שירותים

הסכם למתן 
שירותים 

ואישור קיום 
 ביטוחים

אנחנו כבר חתומים מולכם על חוזה 
שלנו. ויש לכם אישור קיום ביטוחים 

האם צריך לספק הכל מחדש? או 
שאפשרי רק את החלק הראשון של 

 המכרז לשלוח?

יש לספק הכל מחדש, כל הליך 
 דורש את המסמכים שלו.



 
 

 תשובה שאלה נושא סעיף עמוד מסד

במסגרת בקשתכם לביטוח צד ג, על  ביטוח צד ג  26 6
פי תנאי נספח ג, הובהר לי על ידי סוכן 

הביטוח שלי כי הדרישות הם גבוהות 
 10,000בסביבות  וביטוח כזה יעלה לי

מכיוון שאני מופיע כהצגה קטנה ₪. 
לא תהיה לי האפשרות לבטח 

בסכומים אלו. האם ניתן להקל בתנאי 
 הביטוח?

מכיוון שיש לי הצגת יחיד,  האם ניתן 
להוריד את סכום גבול האחריות ב"צג 
ג' כולל ביטול חריג אחריות מקצועית" 

 ?1,000,000 ל 4,000,000מ

 לא

 7 3 17 
 צורת

 ההגשה

האם יש צורך להגיש את כל 
עותקים או רק נספח  3 -המסמכים ב 

 א' + הצעת מחיר?

 כל המסמכים

8 3 17 
מסמכים 

 הגשה

האם קיים טופס הצעת מחיר לקול 
קורא או להגיש על דף לוגו של 

החברה? ואיזה פרוט צריך להיות 
 בהצעת מחיר?

הוא  7נספח א' שמופיע בעמוד 
 המחיר.הפורמט להגשת הצעת 

 על פי הפירוט המצוין בו.

 אין 7 9
צורת 

 ההגשה

צריך להיות במעטפה  האם כל עותק
 3נפרדת? האם צריך להגיש 

מעטפות? או לאגד את שלושת 
מעטפות במעטפה אחת. יש סתירה 

 7לעמוד  3בין מה שכתוב בעמ' 

מעטפות  2מעטפה מקור + 
 העתקים 

 מעטה אחת.יחד בתוך 

 פעילות אין 8 10

האם קול קורא מדבר גם על חוגים וגם 
על פעילות קיץ או רק על פעילות קיץ. 

מבקשים הסבר לגבי החוגים  8בעמ' 
וסילבוס. אשמח להבהרה לגבי הגשת 

סילבוס לפעילות קיץ. הרי לא מדובר 
על פעילות מתמשכת אלא על 

 פעילויות יומיים 

הקול קורא שבנדון עוסק רק 
ות במאגר ספקים לפעילות בקייטנ

 קיץ וחופשות.

יש למלא את הסילבוס על פי אופי 
 הפעילות.

האם אני מורה מטעם משרד החינוך  תנאי סף 9 2 11

תולש משכורת מספק את תנאי הסף 

 או שאני זקוקה לאישור נוסף?

יש לעמוד בכל תנאי הסף כפי 
 שמופעים בקול קורא.

יש לנו ערבות קיימת לטובת עמותת  ערבות  9 2 12

האם  31.08.21לביא שתוקפה עד 

אפשר להאריך את תוקפה ולא להכין 

 ערבות נוספת ? 
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האם אפשר –ובמידה והדבר אפשרי 

לקבל מכתב בקשה לבנק לצורך 

 הארכת תוקף הערבות ? 

יש להגיש ערבות בנקאית עבור 
 כל הליך בנפרד.

להעביר לעמותה  ערבות האם אפשרי  ערבות  9 2 13

על מנת לא  22.08.22עד לתאריך  

להידרש להחליף ערבות במקרה של 

 זכיה .

 כן

הגשת  17 4 14

 ההצעה 

האם אפשר להגיש את ההצעה במיל 

 ולא בתיבת המכרזים 

עותקים  3-ההצעות תוגשנה ב
במקור במעטפה אחת וסגורות 

לתיבת המכרזים שבאתר המזמין 
בניין   eקומה 42בכתובת אגריפס 

ה' בין השעות -כי"ח בימים א'
( 3בשלושה ) 8:30-16:00

עותקים על גבי טופס ההצעה בו 
יפורט השירות המוצע, תוכן 

השירות והצעת המחיר לגביו 
כשהיא לא כוללת מע"מ. במקרה 

שבו לאור הנחיות משרד הבריאות 
לא ניתן יהיה להגיש את ההצעה 

באופן פיזי, עקב מגבלות והנחיות 
שרד הבריאות, המציע יהיה מ

רשאי להגיש את הצעתו 
באמצעות המייל לכתובת: 

gadi@lavy.org.il, 

 כן   האם עמותה יכולה לגשת לקול קורא  תנאי סף  9  2 15

הגשה  2 1 16

למגזרים 

 שונים

במידה ומעוניינים בהגשת קול קורא 

למספר מגזרים, האם יש צורך בהגשה 

זאת  נפרדת לכל מגזר או רק לציין

 במסמך ההגשה?

יש צורך בהגשה נפרדת עבור כל 
 מגזר.

ספק מוכר  9 2 17

 לעמותה

האם ספק הפועל בשנת הלימודים 

הנוכחית בצהרוני העמותה יכול 

להסתמך על הערבות הבנקאית 

ומסמכים נוספים )ביטוח וכד'( 

שהוגשו בתחילת השנה? )במידה 

 (31.8והתוקף הינו עד 

 

 

 

 לא

עבור כל הליך יש להציג ערבות 
 בנפרד



 
 

 תשובה שאלה נושא סעיף עמוד מסד

האם בהגשת המכרז צריך כבר להיות  ביטוח  4 18

התחלת  \ ההזכייביטוח או רק לאחר 

 עבודה

בעת הגשת המסמכים יש להציג 
 ביטוח בתוקף.

מטרת הקול  5 1 19

 קורא

האם מטרת הקול קורא זה רק 

לקייטנות וחופשות או גם לצהרונים 

 במהלך השנה

 רק לקייטנות וחופשות

שמות   5 20

 המדריכים

ישנה תחלופה של מדריכים בפרט 

לאחר הקורונה האם מספיק רק שמות 

זכיה במכרז נוציא אישורים  \ובכניסה 

 עדכניים

בעת הגשת המסמכים יש להציג 
 אישורים עדכניים לאותה העת.

אישור משרד   9 21

 החינוך

ארגונים מהמגזרים השונים  מה זה אישור משרד החינוך?
שנים תוכניות מפעילים זה 

חינוכיות חיצוניות במוסדות חינוך. 
מכיוון שכמות התוכניות ואופיין 
חייבו הסדרה של הנושא, קיים 
משרד החינוך תהליך של שיח 

מגזרי להסדרת שילובן -בין
במערכת החינוך בדרך של 

מגזרי" שכלל -"שולחן עגול בין
נציגים ממגזרים שונים המעורבים 

 בעשייה חינוכית. גובשה בו
מדיניות להטמעה וליישום בקרב 

יחידות המטה, מנהלי מוסדות 
חינוך וארגוני המגזרים השונים 

 הפועלים במערכת החינוך.

מהי ההגדרה של קיניין רוחני אם אני  קניין רוחני 13 22 22

כספק מספק את הערכות שלי לעוד 

 מקומות

 שאלה לא ברורה

האם לכל פעילות התלמידים יוצאים     23

 מוצר או מספיקה הדגמה לניסויעם 

 בהתאם לאופי הפעילות.

נבקש, כי במקום הנוסח הקיים  תנאי סף 9 2 24
)נוסח כללי ומזרח העיר( לפיו על 

המציע להיות מאושר על ידי 
משרד החינוך, יתאפשר למציע 

להיות ספק קיים ו/או מורשה של 
תכנים, חוגים ופעילויות של משרד 

או המשרד לפיתוח הנגב /החינוך ו

 לא ניתן
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והגליל ו/או משרד המדע 
 והטכנולוגיה.

נודה להבהרה בעניין מספר  תנאי סף 11 3 25
התלמידים המינימלי לכל פעילות. 

האם הוא קבוע או משתנה 
 בהתאם לפעילות? 

 

 

 מתנה ע"פ אופי הפעילות.

נודה להבהרה באשר לפירוט  נספח א - 7 26
הפעילות הנדרש באשר להתאמת 

מבחינה קוגניטיבית, חברתית, 
 ערכית ורגשית

 בהתאם לאישור והגדרות משה"ח

נודה להבהרה באשר למספר  נספח א - 7 27
הממליצים הנדרש. האם מדובר 

בשניים כפי שנרשם בראשית 
ההזמנה או בשלושה, כפי שרשום 

 בנספח?

 שלושה ממליצים

הסכם  סעיף א 15 28
למתן 

 שירותים

  למחוק את  בוקשמ -סעיף א
טובת :"ל המילים

המזמין...ומהתנאים" 
לכתוב : "על פי ן ובמקומ

 מבוקשהתנאים" כמו כן 
למחוק את המילים: "כל עוד 

 ןיכולה.. הסכם" ובמקומ
לכתוב למשך שנתיים נוספות 

 .מתום מתן השירותים

  )למחוק  בוקשמ -סעיף א)ב
את המילים: ")חלופה לביטוח 
אחריות מקצועית... לכלול את 

 המזמין כמבוטח נוסף"

  )למחוק בוקש מ –סעיף א)ג
את המילים: "אובדן ו/או נזק 

 לגוף ו/או רכוש"

 

 לא ניתן

29 16 

 

 סעיף ב

 

הסכם 
למתן 

 שירותים

 )למחוק את  מבוקש סעיף ב)ב
המילים: "ו/או כל חריג... אי 

 אכפתיות"

 למחוק  בוקשמ –ב)ג(  סעיף
 את הסעיף

 

 

 

 



 
 

 תשובה שאלה נושא סעיף עמוד מסד

  )למחוק  בוקשמ –סעיף ב)ו
את המילים: "ו/או עובדים 

 ומנהלים...מקום השירותים"

  )להחליף  בוקשמ –סעיף ב)ח
 .30 -ב 60

 

 

 

 לא ניתן

30 16 

 

 סעיף ג

 

הסכם 
למתן 

 שירותים

בסעיף א להחליף  בוקשמ - סעיף ג
וכן ₪  1,000,000 -ל₪  2,000,000מ

₪  1,000,000 -בסעיף ב להחליף מ
 ₪. 400,000 -ל

 לא ניתן

 סעיף ד 17 31

 

הסכם למתן 
 שירותים

למחוק את בוקש מ -סעיף ד 
המילים: "ו/או למי מטעמו" 

)שורה ראשונה( וכן למחוק את 
הבאים מטעמם  המילים: "ו/או

 .של הנ"ל...הסכם זה"

 לא ניתן

 סעיף ו 17 32

 

הסכם למתן 
 שירותים

למחוק את  בוקשמ -סעיף ו 
המילים: "ע"פ דרישה...מיום 

 .הבקשה"

 לא ניתן

33 17 

 

 סעיף ז

 

הסכם למתן 
 שירותים

למחוק את  בוקשמ -סעיף ז 
המילים: "ו/או פוליסות ביטוחי 

הספק" וכן ו/או פוליסות שהמציא 
 .הספק"

 לא ניתן

הסכם למתן  סעיף ח 18 34
 שירותים

למחוק את  בוקשמ -סעיף ח 
המילים: "ו/או בפוליסות ביטוחי 

 .הספק"

 לא ניתן

הסכם למתן  סעיף יג 18 35
 שירותים

למחוק את  בוקשמ -סעיף יג 
 .המילים: "ו/או פוליסות הספק"

 לא ניתן

הסכם למתן  סעיף יד 18 36
 שירותים

מבוקש להחליף את  -סעיף יד 
הפסקה שלהלן: "הספק מתחייב 
להביא לידיעת כל קבלני המשנה 

מטעמו בקשר לשירותים, את 
האמור בכל סעיפי הביטוח להסכם 

זה, ולקבל בכתב את הסכמתם 
לאמור בסעיפים אלו ואת 

התחייבותם לפעול על פי הוראות 
סעיפים אלו (לרבות במפורש 
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ומבלי לגרוע מכלליות האמור, 
ד' לעיל והמצאת  12בסעיף  הפטור

אישור עריכת ביטוחים(" לנוסח 
שלהלן: הספק מתחייב לכלול 

התחייבויות ביטוח בהתאם להיקף 
 וסוג ההתקשרות עימם" 

 

 

 

 לא ניתן

הסכם למתן  סעיף טו 18 37
 שירותים

מייעוץ שקיבלנו עולה,  –סעיף טו 
פעילות בחצרי צד כי ככל שתתבצע 

דאוג כי המציע ל שלישי יהיה על
בעלי המבנים עורכים ביטוחים וכי 

כוללים התחייבויות ביטוח הם 
לטובת העירייה וגופים עירוניים 

י ביטוח רכוש וכן להציג אישור
המדובר  מבנה ותכולה שלהם.

שספק באם ניתן בעייתית דרישה ב
לפיכך, נבקש . בהלעמוד יהיה 

 למחוק סעיף זה.

 מייעוץ - מסעיף טו )פסקה א'( 
יבוש שקיבלנו, עולה חשש לש

למחוק את נבקש בקובץ ועל כן, 
חזרה מדובר בכל הסעיפים הואיל ו

 ועלול להיווצר בלבול. על הנאמר

 

 לא ניתן

אישור  נספח ג' 26 38
 ביטוח

למחוק קוד מבוקש  -ביטוח צד ג
318 

 

 לא ניתן

אישור  נספח ג' 26 39
 ביטוח

מבוקש  –ביטוח אחריות מקצועית 
 318 למחוק קוד

 

 לא ניתן

אישור  נספח ג' 26 40
 חביטו

בסיפא של האישור נבקש להחליף 
 30 -ב 60

 

 לא ניתן

דרישות  11 3 41
מיוחדות 
במסגרת 

מתן 
 השירותים

האם ניתן לגשת לקול קורא עם 

אתר און ליין  ללימוד אנגלית 

המאפשר עבודה עצמאית של 

התלמידים ללא הדרכה אנושית  

האתר נמצא  –מטעם המגיש 
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בתי ספר כחלק  500במעל ל 

מתוכנית ללימוד אנגלית באישור 

משרד החינוך ומותאם לתלמידים 

בכיתות ג' עד אוניברסיטה  )מצורף 

 קובץ נפרד במייל(רוט מוצר בידף פ

 

 

כל מציע שעומד בתנאי הסף יכול 
 לגשת.

המוצר מאושר מטעם משרד  תנאי סף 9 2 42

החינוך כסביבת תוכן ללימוד 

אנגלית ) אישור המשרד מצורף 

האם הנ"ל  כקובץ נפרד(במייל 

 מספיק לדרישות הסף.

 יש לעמוד בכל דרישות הסף.

 ערבות 9 2 43

 –קול קורא  3או 2-אם אני חותם ל

האם אני צריך ערבות נוספת או 

 שאפשר להשתמש באותה ערבות

יש להציג ערבות עבור כל הליך 
 בנפרד.

 ערבות 9 2 44

יש לי אצלכם ערבות של החוגיים האם 

צריך ערבויות נוספות או שמספיק 

להוציא מכתב שאני מאשר להשתמש 

 בערבות הזאתי גם לחוזה הזה

להציג ערבות עבור כל הליך יש 
 בנפרד.

   כללי 45

כשאני שולח את החוזה עם 

המסמכים איך אני יכול לדעת שהכל 

בסדר ולא צריך לתקן משהוא או 

 משהוא נוסף שחסר

עם סיום שלב הגשת המסמכים 
 ועדת ההתקשרויות של 

העמותה בודקת את המסמכים 
 הנדרשים  ועמידה בתנאי הסף.

 הגשה 16 3 46
עותקים כל החוזה  3אמור לכלול במה 

 והמסמכים או רק הצעת המחיר

 כלל המסמכים הנדרשים.

 כללי   47

נספח א' בקול קורא בקישור באתר 

של הטפסים לא קיים.. כלומר הדף 

או שאני ?ריק.. יש אפשרות לשלוח לי

 ?צריכה להכין כזה בעצמי

זה הנספח של פירוט השירותים 

  ..ועלויות

קורא הוא נספח א' בקול  7עמוד 
שיש להגיש יחד עם ההסכם ובו 
 לציין את סוגי הפעילות והמחיר.

 כללי   48
ראיתי את פרסומכם בענין קול קורא 

 -לצירוף ספקים והשאלה
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 נגשה בעבר ונכנסה למאגר הספקים.

 יש צורך לגשת שוב?

 כן

 כללי   49

אנחנו מבקשים לבדוק אפשרות 

ספק אישור "להסיר את תנאי הסף 

הנ"ל מהקול "  של משרד החינוך

 הקורא.

 לא ניתן

 כללי   50

שלכם כבר מספר שנים  אנו ספקים

ובקיץ אנו ממלאים טופס המשך או 

 התקשרות.

האם השנה הדבר גם אפשרי במקום 

 למלא את כל המכרז?

 יש לגשת לקול קורא

 כללי   51

בבואנו לבחון את תנאי הקול קורא כפי 

הועלתה שפרסמתם, הבחנו כי 

 דרישה מצדכם, לספק ערבות בנקאית

ש"ח להבטחת מילוי  10,000בסך 

 תנאי הקול קורא.

ברצוננו להעיר כי איננו יכולים 

להתחייב על מתן ערבות 

 שאינה קיימת. למסויימות

איננו יודעים בשלב זה, היקף 

 הפרוייקט, תאריכים ומקומות לביצוע.

לדידנו, זו אינה הדרך הנכונה בה אנו 

 ים לעבוד.יכול

נשמח לשיתוף פעולה עמכם 

 בהתייחסות לנושא הערבות.

מצ"ב פרטים עלינו ועל תוכניות 

העשרה המוצעות על ידינו לפעילות 

 הקייטנות וחופשות בתי הספר.

 אשמח לעמוד בקשר

יש להגיש ערבות התאם לתנאי 
 הסף בקול קורא.

 כללי   52

האם אני עדיין ״אופציה״ לגשת 

בעלי תוכניות  למכרז? כתבתם שרק

מאושרות משרד החינוך במסלול 

 הירוק יכולים להגיש

על המציע להיות מאושר ע"י 
משרד החינוך ולצרף להצעתו 

אישור מטעם משרד החינוך 
להפעלת החוגים המוצעים 

)מספר ספק במאגר הירוק של 
 משרד החינוך(.

על המציע להגיש את המחיר  מה התקציב שלכם ? כללי   53
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 שהוא מציע.לפעילות 

 לכלל התוכנית ?  כמה שעות סה"כ כללי   54
קייטנות נערכות בחופשת הקיץ 

 ובחופשות החגים.

 ע"פ הפעילות. כמה שעות לכל קבוצה ? כללי   55

 כללי   56
מה התקציב המקסימלי עבור שעה 

  ומה התקציב המינימלי?
על המציע להגיש את המחיר 

 לפעילות שהוא מציע.

 כללי   57
 45האם מדובר בשעה אקאדימית 

 דקות ?
 ע"פ הפעילות.

 ע"פ הפעילות. כמה תלמידים בקבוצה ?  כללי   58

 כללי   59

רציתי לדעת בבקשה אלו עמודים צריך 

למלא נותן שרות ספק שמוכר מוצרים 

 לקיטנות כמו חולצות ,מידניות ,וכד'

האם צריך למלא את ערבות 

 9בנקאית?או רק מעמוד 

מיועד לפעילויות לא  הקול קורא
 למוצרים.

 כללי   60
האם הצעה של תיאטרון בובות 

 נכללת במכרז הזה להצגות לילדים

כל ספק המציע פעילות ועמוד 
בתנאי הסף יכול להציע את 

 מועמדותו.

 כללי   61

האם בהינתן העובדה שאנחנו מציעים 

הצגות שהן פעילות חד פעמית 

ספק בקייטנות עדיין יש צורך במספר 

 במאגר משרד החינוך

 כן

 כללי   62

הטופס ספק במשרד  מה זה בדיוק

החינוך שרשום בקול קורא )המאגר 

 הירוק(?

אישור שהתוכנית מאושרת ע"י 
 משה"ח

 כללי   63

בתחום שלי  -בנוגע לביטוח

מיליון  2הביטוח הרווח הוא עד   odtה

 זה בסדר?

יש להגיש ע"פ הנדרש במסמכי 
 הקול קורא.
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 כללי   64

האם לאחר שהגשתי את הטפסים 

והתברר שיש בעיה בטופס מסויים, 

פריט שלא מלאתי כמו שצריך או 

 שכחתי טופס ניתן יהיה להוסיף?

 כן

 כללי   65

בנוסף בכדי להוציא טופס 

עבירות מין אני צריך טופס   היעדר

 מוסד ממכם

לקבלת טופס הפניה לקבלת 
לפנות בדוא"ל  אישור בגיר ניתן

 gadi@lavy.org.il אורןלגדי 

 כללי   66
הפעלה -מה זה אומר פעילות קיץ 

 בקייטנות?

במהלך חופשות של משרד 
החינוך הרשות המקומית 
מפעליה קייטנות לילדים 

 במסגרות החינוך בחופש, 

רכזות הקייטנה  הכחלק מהקייטנ
להזמין מפעילים חיצוניים  תיכולו

 להעברת פעילות לילדים. 

 גנים עד כיתה ו' גיל קהל יעד מדובר? איזה כללי   67

 כללי   68

האומן  -מי יכול להגיש את הקול קורא 

עצמו או עמותה שמשווקת את 

 האמנים?

כל מי שעמוד בתנאי הסף יכול 
 לגשת לקול קורא.

 

 


