
קול קורא להצטרפות תשובות לשאלות שעלו בקשר לקול קורא 
 למאגר יועצים לליווי מוסדות חינוך

 3/2021 –מס' 

 תשובה שאלה  נושא  סעיף עמוד מס"ד

שאלה  1 
 כללית

הגדרת  
המונח 
 "יועץ"

במסגרת מסמכי "הקול הקורא" ישנה 
התייחסות בחלק מהמקומות ליועץ 

( 9.3כגוף מאוגד )כך לדוגמא בסעיף 
אולם בחלק מהמקומות ישנה 

התייחסות כאילו היועץ הוא אדם 
פרטי. אנא אישורכם כי עמותה 

 רשומה יכולה לגשת לקול קורא זה.

עמותה רשומה 
יכולה להגיש 
הצעה לקול 

 קורא

2 2 
 
 
6 

9 
נקודה 

 חמישית 
 

אישורי 
משטרה / 

אישור 
 בגיר

אנא אישורכם כי כאשר עמותה ניגשת 
לקול קורא זה עליה לצרף אישור 

משטרה / אישור בגיר רק של מנהל 
ככל  –התכנית והמנהל החינוכי 

שמדובר בגבר וככל ואלו הן נשים ואין 
אין  –גברים במסגרת פרויקט זה 

 צורך להעביר אישורי משטרה כלשהם

יש להמציא 
אישורי בגיר על 
 פי דרישות הדין

קורות   6 3
חיים של 

 היועץ 

אנא אישורכם כי כאשר עמותה ניגשת 
לקול קורא זה, עליה לצרף קורות 
חיים של מנהל התכנית והמנהל 

שכן העמותה פועלת  ,החינוכי בלבד
עם מלווים שונים ומגייסת מלווים 
חדשים מעת לעת וכמובן שהיא 

מתחייבת שככל ויגויסו מלווים חדשים 
 קורא זה. הם יעמדו בהוראות קול

עמותה שניגשת 
לקול קורא זה 
צריכה להגיש 

את קורות 
החיים של 

היועצים 
שבכוונתה 
להציע את 

שירותם בתחום 
 קול קורא זה.

בהתאם לאמור בסעיף זה על המציע  נספח א'  15 3 4
לפרט את המחיר המוצע על ידו 

לתחומים כמפורט בנספח א', אולם 
בנספח א' לא מפורטים התחומים 

הדרושים לקבלת ייעוץ. אנא 
הם הנושאים בהם ה הבהרתכם מ

 נדרש המציע ליתן הצעת מחיר. 

כל יועץ יציג את 
תחום התמחותו 

ויתמחר את 
תחום שירותיו ב

 בו הוא מומחה.

זכויות  .ד 4 8 5
 יוצרים 

נבקשכם למחוק את המילים: "ובפרט 
אין כל צד שלישי הטוען לזכויות 

יוצרים או קניין רוחני בשירות היועץ 
ו/או בשיטות העבודה של היועץ" 

ולרשום במקומן: "היועץ הביא 
לידיעתם של צדדים שלישיים אשר 
להם זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני 
בשירות היועץ אודות התקשרותו 

 " בקול קורא זה

לא מקובל. 
אפשר להביא 

לידיעה, אך 
חובה שלא יהיה 

צד שלישי 
הטוען לזכויות 
יוצרים או קניין 
רוחני בשירותי 

היועץ, או 
לחילופין 

להמציא אישור 
מצד שלישי 

לשימוש 
שנעשה 

באמצעים של 
היועץ וכי אין 

לצד שלישי 
ר בטענות בד



השימוש 
שנעשה ע"י 

 הספק.

איסור  .ב. 14 12 6
העברת 

 ת זכויו

בענייננו, ליועץ שעתיד להציע שירותיו 
 זרה העמותיש הסכם התקשרות עם 

והוא מעין "זרוע מבצעת" של פעילות 
העמותה בארץ. על כן נבקש אישורכם 

כי במקרה זה, יוכל היועץ להעביר 
המידע שיתקבל במסגרת הקול 

 . הזרההקורא לעמותה 

 לא מאושר

בעלות על  .ב15 12 7
 החומרים

לטעמנו, אין זה סביר שחומרים שהם 
בבעלות היועץ היום אשר יועברו 
לעמותה במסגרת התקשרות זו, 
יהפכו להיות רכושה הבלעדי של 

העמותה, ללא סייגים. על כן נבקשכם 
 כדלקמן: 

מחיקת המילים "ו/או יועברו על ידי 
 היועץ" בשורה הראשונה לסעיף. 

הוספה לסיפא של הסעיף את 
ד שמדובר במסמכים המילים: "ובלב

ותוצרים שחוברו במסגרת התקשרות 
זו, אולם כאשר מדובר במסמכים ו/או 

ידי היועץ בלבד, -תוצרים שחוברו על
יהא היועץ יכול לעשות בהם שימוש 

 כרצונו"

הזכויות בכל 
תוצר אשר יוכן 
באופן ספציפי 

עבור 
 ויהיהשירותים, 

 כותשיי
 לעמותה.

 
כוונת הסעיף 

כל חומר היא ל
או אשר הוכן 

על ידי יוכן 
היועץ, במסגרת 

 .שירותי הייעוץ

קניין  19 13 8
 רוחני 

כאמור לעיל, מאחר וליועץ שעתיד 
להציע שירותיו יש הסכם התקשרות 

והוא מעין "זרוע  זרה העמותעם 
מבצעת" של פעילות העמותה בארץ 

נבקש אישורכם למחיקת המשפט 
החל מהמילים: "אין כל צד שלישי 

 טוען לזכויות יוצרים......"ה

יש  כאמור לעיל
להמציא אישור 
של צד שלישי 

שאין לו טענות 
בדבר השימוש 

שנעשה 
 .בחומרים אלו

נספח  6 9
 א'

אישור על 
 ניסיון

 – 6נספח א' בעמוד בהתאם לאמור ב
המציע נדרש לפרט ניסיונו בצירוף 
 מסמך המעיד על הניסיון הנדרש. 

אנא אישורכם כי לצורך הוכחת סעיף 
זה ניתן לצרף מסמך סיכום של 

הערכה ומדידה שמכון צפנת ערכו 
בשבילנו בתחילת ההליך וכן אישור 

מהפסג"ה שהעברנו השתלמויות 
 למורים. 

נודה  –ככל ואלו אינם מספיקים 
לקבלת הבהרתכם מהם המסמכים 
 שעלינו לצרף לצורך הוכחת הניסיון. 

המציע נדרש 
להציג מה 

שיש לו  ןהניסיו
הוא בתחום בו 

 מייעץ.

נספח א'  1 1 10
מפרט 

 השירותים

לא מצאנו את המסמך )מפרט 
השירותים( בין מסמכי המכרז 

 שבאתר.

הכוונה היא 
כל יועץ יציג ש

את תחום 
התמחותו 

ויתמחר את 
שירותיו בתחום 
 בו הוא מומחה.

"המציע הינו בעל תעודת התאגדות  תנאי סף 9 2  11
חברה או עוסק מורשה...": מהנוסח 

ניתן להבין שחברה יכולה לגשת.  

חברה 
 תשמבקש

להציע הצעה 



האם הניסיון שנדרש להציג הינו של 
החברה או של היועץ מטעם החברה? 

כולה לצרף אישור הרי חברה אינה י
 משטרה/קו"ח וכו'. 

במידה וחברה אמורה להציג קורות 
חיים של יועץ, האם בהמשך תוכל 

 לשלב יועצים נוספים? 

צריכה להציג מי 
המומחים שלה 

 תחוםאת ו
 התמחותם.

במידה והחברה 
מגייסת יועצים 
נוספים לאחר 

הצטרפות 
למאגר הם 

יכולים 
 להשתלב.

היקף  14 3 12
 משרה

האם היקף משרה )חצי משרה( הינו 
 עבור כל הזמנה שיקבל המציע?
מה משך ההזמנה הממוצע בכל 

פעם? כמה חודשים? האם זו עבודה 
 מתמשכת? 

עוץ הוא על יהי
 בסיס שעתי.

עבור כל הזמנה 
היקף נקבע 

של משתנה 
בהתאם שעות 

לצרכי בתי 
 .הספר

הגשת  19 3 13
 הצעה

השירותים חסר, מאחר מאחר ומפרט 
ונשאלה שאלה הנוגעת לתנאי הסף 

ימי עבודה עד  3ומאחר ונותרו עוד 
ההגשה, נודה לדחיית מועד הגשת 

 ההצעה.

 לא ניתן לדחות

איכות  24 4 14
 ההצעה

 –..." 100%"איכות ההצעה תהווה 
? הרי 50%האם זו טעות ומדובר על 

בסעיף א' מצוין שהצעת המחיר הינה 
50% . 

מדובר לא 
 בטעות.

איכות ההצעה 
כוללת רכיב של 
מחיר ורכיב של 

איכות 
השירותים, 

כמפורט 
 יבמסמכ

 .ההזמנה

האם מותר להגיש הצעה מטעם  כללי    15
 עמותה שמעסיקה יועצים?

 כן

במקרה שעמותה מגישה את ההצעה,  כללי    16
האם אפשרי להגיש יותר מיועץ אחד 

 מטעמה?

 כן

מפרט  15, 1 3, 1 17
שירותים 
 ותחומים

 לא צורף נספח א' כפי שצוין.
אנא פירוט לגבי תחומי ייעוץ בנספח 

 א'

כל יועץ יציג את 
תחום התמחותו 

ויתמחר את 
שירותיו בתחום 
 בו הוא מומחה.

ניסיון  17 3  18
 המציע

במקרה שמגישה את ההצעה  –ניסיון 
עמותה, האם אפשר לפרט את ניסיון 
העמותה או רק את ניסיונו של היועץ 

 מטעמה?

 העמותה ןניסיו
 וניסיון היועץ

נספח  6 19
 א'

טבלת 
הצעת 

 מחיר

באילו תחומים  –"שם התחום" 
 מדובר? 

כל יועץ יציג את 
תחום התמחותו 

ויתמחר את 
שירותיו בתחום 
 בו הוא מומחה.



נספח  6 20
 א'

אילו  –"פירוט על כל פעילות בנפרד"  10עמוד 
 פעילויות שונות?

מדובר על 
פעילויות 

שהיועץ עוסק או 
 מייעץ בהן.

עריכת  31 5 21
 ביטוחים

הסעיף מפנה לנספח ב' לעניין 
 16ביטוחים, ואולם נספח ב' בעמ' 

מתייחס לשמירה על סודיות. אנא 
 הבהרתכם.

אין צורך 
בהגשת נספח 

 ח.הביטו

ל להיות עמותה והאם המציע יכ תנאי סף 3 2 22
 )מלכ"ר(?

 כן

תפקיד  - 3  23
 היועץ

האם תפקיד היועץ כולל הדרכת 
 תלמידים בפועל בבית הספר?

 לא

מתבקש אישור משטרה על שם  תנאי סף 9 2 24
 היועץ. 

מאחר ואנו חברה אשר מפעילה כמות 
גדולה של יועצים ואנשי חינוך בבתי 

ובמוסדות חינוך אנו מחתימים ספר 
את העובד על אישור שמאפשר לנו 

לפנות למשטרת ישראל לצורך קבלת 
אישור לפי חוק למניעת העסקה של 

 יני מין. יעבר
איננו מעסיקים עובד שאין בעבורו 

 אישור כאמור. 
יחד עם זאת לא נוכל להציג אישור 

כזה מאחר ואין אנו מציגים עובד 
 נו כארגון.ספציפי אלא את ניסיונ

האם ניתן  - נודה להתייחסותכם
להגיש התחייבות של מנכ"ל החברה 

להצגת אישור כנדרש בטרם יועסק 
 היועץ?

ניתן להציג עם 
הגשת ההצעה, 
התחייבות של 

 החברהמנכ"ל 
לפיו הוא 
מתחייב 

כל להמציא מ
עובד מטעם 

הספק שיעסוק 
במתן  

השירותים, 
בגיר  יאישור

מטעמו, כתנאי 
למתן 

השירותים, 
וזאת בהתאם 
. להוראות הדין
להתחייבות זו 

תתווסף הבהרה 
ברורה מצד 

הספק שידוע לו 
שאי עמידה 

בהתחייבות זו 
עשויה להביא 

 לפסילת ההצעה

 היא המשמעות האם: המכרזי האופי כללי   25
 יועצים מול" בתחרות" שמדובר

 מחיר הצעת גובה למשל כך) אחרים
 אשמ או? ח"ש 300 על תעלה שלא

 מבחינת מגבלה אין עקרונית
 מי וכל - היועצים במאגר ההיכללות

 ממילא? )יצורף - הסף בתנאי שעומד
 רק אלא להעסקה הבטחה במכרז אין

 .(עצמו במאגר להיכללות

 מגבלה אין
 מבחינת

 ההיכללות
 היועצים במאגר

 שעומד מי וכל -
 – הסף בתנאי
 .יצורף

 מוזכרת ב/24 בסעיף: פעילות הצעת כללי   26
 הנחיות לקובץ" דוגמא הגשת

 למה ברור לגמרי לא. "פעילות/
 של הדרכה בתהליכי מדובר. הכוונה

 אמורים טבעי שבאופן ומורים מנהלים
 פנים מול פנים בעיקר להתנהל

הכוונה לדוגמא 
של התוצרים 
בתהליכי יעוץ 
שונים שהיועץ 

 הפיק.



 מותאמת דינמית באינטראקציה
 הצרכים בעל מוסד לכל אישית

 .שלו הייעודיות והמטרות
 הקובץ סוג מה ברור שלא לפיכך
 מבקשים שאתם

 
:  פיזית או במייל -דרך ההגשה  כללי   27

בתחילה מופיעה דרישה להגיש הכל 
כל ן מעטפות )שבכל אחת מה שובשל

 המסמכים הדרושים(.
ח ובמקום אחר עלתה האפשרות לשל

את  חויהיה לשללמייל. האם ניתן 
 במייל? ההצעה

הגשת 
המסמכים היא 
פיזית במשרדי 

העמותה 
 : רחובבכתובת
 42אגריפס 

 בית ,E קומה
 , ירושליםכי"ח

 עמותה או אינדיבידואל - יועץ כללי   28
 את לתת אמור אישית אני עקרונית

 במסמך אבל וההדרכה הליווי
 של תהיה שההגשה מבקשים

 .עמותה/ארגון
 יותר יעילה כעמותה הגשה דווקא לנו

 של אלמנטים יהיו ושם פה שכן
 שבהם הספר בית בתהליכי תמיכה
 . אצלנו נוספים צוות לאנשי נזדקק

 העניין את להבהיר יכולים אתם האם
 ?הזה

כל גורם שעומד 
בתנאי הסף של 

קול קורא זה 
יכול להגיש 

 הצעה.

 
 

 

 

 

 


