
 
 

 6/2021 –קול קורא להצטרפות למאגר מטפלים לטיפולים ואבחונים פסיכולוגיים / רגשיים מס' 

 הזמנה לצירוף מטפלים

 תשובות לשאלות הבהרה

 תשובה שאלה נושא סעיף עמוד "דסמ

1 

כל 
העמוד

 ים

מתייחס  קול קוראהמאחר ו  
לביצוע טיפולים וגם אבחונים, 

נבקש להבהיר שבכל מקום 
שרשום "מטפל" הכוונה גם 

ל"מאבחן" ובכל מקום שרשום 
 "טיפול" הכוונה גם ל"אבחון".

האבחונים שצוינו בקול מקובל. יש לציין ש
קורא מטרתם היא  אבחנה פסיכיאטרית 

ע"מ לדייק את הטיפול,  Dsm/ IcD-הלפי 
אינטייק ראשונית, מדובר על פגישת 

שצוין בטבלה שצורפה  בתמחור רגיל ע"פ מה
 .פגישה אחת( - 18בק

 

2 

מפרט  1 1
 שירותים

עפ"י הסעיף, מפרט השירותים 
 מצורף בנספח א'. 

ריק. למה  17נספח א' בעמ' 
הכוונה? היכן אפשר למצוא את 

 מפרט השירותים?

נספח א' צריך להיות ממולא ע"י המציע ובו 
. מפרט השירותים ועלותםעליו לרשום את 

במסמכי הקול קורא מפורט כיצד  6בעמוד 
 יש לנסח את נספח א'.

3 

 אנו מעסיקים מאבחנים רבים.   9 2
האם להגיש קורות חיים ותעודות 

של כל המאבחנים הרלוונטיים 
 נכון להיום? 

האם אפשר יהיה 
להחליף/להוסיף מאבחנים 

 במהלך תקופת ההסכם?

השמות והפרטים של כל יש להגיש את כל 
פלים הרלבנטיים. ניתן יהיה טהמ

רק במידה ועמותת בהמשך  להחליף/להוסיף
בקול קורא להרחבת בעתיד לביא תצא 

 המאגר.

4 
היכן ניתן שירות   11 2

הטיפול/האבחון? האם יכול 
 להתבצע מחוץ לירושלים?

עיריית ירושלים תאשר בכל מקום ש
 שהטיפול יתבצע.

5 

מה יהיה שכר הטרחה עבור  שכר טרחה 13 3
אבחון דידקטי, אבחון פסיכולוגי 

 1ואבחון פסיכודידקטי? נספח א'
 לא מתייחס לאבחונים.

האבחונים שצוינו בקול קורא מטרתם היא  
ע"מ  Dsm/ IcD -אבחנה פסיכיאטרית לפי ה

לדייק את הטיפול, מדובר על פגישת 
 ראשונית, בתמחור רגיל ע"פ מה אינטייק

 לילדים) שצוין בטבלה שצורפה בקול קורא 
 פגישה אחת( - 18פגישות ולנוער מעל גיל  2 -

6 

תשובות  27 5
 לשאלות

מדוע לא כתוב באיזה מועד יתפרסמו 
 התשובות?

-האם נדרש לחתום גם על קובץ שאלות
 תשובות שיפורסם?

נבקש דחיה במועד הגשת המכרז, מאחר 
והדרישה היא לחתימות מקוריות על כל 

המסמכים והחותמים לא נמצאים 
בזמינות מידית. נבקש כשבוע ימים 

 לאחר פרסום התשובות. 

מסמך תשובות לשאלות הבהרה הינו חלק 
 .ממסמכי הקול קורא

 
מטפל המבקש להיכלל במאגר המטפלים 

עותקים, עד ליום ( 3יגיש הצעתו בשלושה )
 .12:00, בשעה 2021ביולי  22חמישי, 



 
 

 

      
 תשובה שאלה נושא סעיף עמוד מס

7 

הטבלה בהצעת מחיר מתייחסת  טבלה  6
 לשעת טיפול. 

נבקש להוסיף טור בטבלה עבור 
מחיר לאבחון 

 דידקטי/פסיכולוגי/פסיכודידקטי.
בנוסף, נבקש להבהיר שהמחיר 

מחיר לאבחון יהיה פר אבחון ולא 
 לשעה.

 לעיל.  5ראו תשובה למס"ד 

8 
 6האם יש למלא את הטבלה בעמוד  טבלה  6

או להכין טבלה נפרדת ולצרף כנספח 
 א'?

 מפרט כיצד יש להגיש את נספח א' 6עמוד 

9 
יש לתקן: "מובהר, למען הסר כל   6 9

 מטפל.....". במקום המילה מטפל
 .ספקתבוא המילה 

 תוקן

10 
 1מדברת על נספח א' פסקה ראשונה  8 9

. 'ופסקה שניה מדברת על נספח א
 נבקש לתקן באופן שתהיה התאמה.

שמציין את הצעת מחיר צריך להיות  'נספח א
 1נספח א'אמור בבהתאמה ל

11 

נספח א' זו הצעת המחיר לשירותים   8 9
שאנו מספקים. מדוע שכר הטרחה 

ולא לפי נספח  1משולם לפי נספח א'
 ?'א

המציעים מספקים את אותו מאחר ולא כל 
מגדיר אילו שירותים מספק  'השירות, נספח א

 חירם.ה מהמציע ומ

12 
נבקש שהדיווח יומצא בתום כל   8 9

 חודש, ולא בתום כל שבוע.
 מקובל

13 
"נספח  –נבקש לתקן בסוף הפסקה   17 15

 "'" במקום "נספח ג'ב
 תוקן

14 

אין  18
חלוקה 

 לסעיפים

פסיכולוג 
 בהתמחות

עבודה שנעשית על ידי פסיכולוג 
בהתמחות אך נעשית בהדרכה ותחת 

חתימה של פסיכולוג מדריך )בכיר( 
האם תוכל להיות משולמת בתעריף 

 ?של מדריך / מומחה

 לא

15 

אין  18
חלוקה 

 לסעיפים

פסיכולוג 
 מדריך

האם יש תעריף נפרד לשעות 
 פסיכולוג מדריך )פסיכולוג בכיר(?

תעריף יש הבחנה בין  בתעריפי נש"מ
שעה של תעריף שעה של מומחה ל

 מומחה בכיר )מדריך(

פסיכולוג תעריף מדובר באין תעריף נפרד. 
 .מומחה

16 

אין  18
חלוקה 

 לסעיפים

הקול קורא מתייחס לטיפולים  אבחונים
ואבחונים . מה העלות לאבחון 

 פסיכודיאגנוסטי ?
 מה העלות לאבחון פסיכולוגי?

 דידקטי?מה עלות לאבחון 

 לעיל. 5ראו תשובה למס"ד 

17 
שלב ב'  22 4

 סעיף א
תהליך 
 תמחור

האם כעת יש להגיש הצעות מחיר או 
רק במידה וזוכים להירשם כספק על 

 פי בקשה בהמשך?

יש להגיש הצעת מחיר ע"פ המפרט המצוין 
 .בנספח א'


