מכרז לאיתור ספק להפעלת תוכנית 'יזמות לצוותי הוראה בירושלים' מס' 4/2022
תשובות לשאלות הבהרה
מספר
סעיף

שאלה

1

2

תנאי סף

 2ב'

"המציע מחזיק ברישיון תקף לניהול עסק"  -האם
המציע יכול להיות עמותה?

2

3

ההצעה

 4א'

האם ישנה דרישה כלשהי ל-

מסד עמוד נושא

תשובה

·

מינימום שעות הכשרה?

·

מינימום הכשרות? (כמה קבוצות  /מוטבים?)

רישיון עסק נדרש ככל שעל פי דין
נדרש רישיון עסק כדי לתת את
השירות המבוקש.
בלי קשר ,המציע יכול להיות
עמותה ובלבד שהעמותה מחזיקה
באישור ניהול תקין בתוקף.
התוכנית צריכה להתפרס על שנת
לימודים.
מפגשים אחת לשבועיים.
אחת לחודש מפגש מוגבר בין
 7-10שעות

3

8

הצעת מחיר

נספח א'

האם המחיר הוא פר קבוצת מורים בודדת?

המחיר המוצע צריך להיות עבור
מחזור אחד של התוכנית

4

8

הצעת מחיר

נספח א'

האם המחיר שבו אנו מתבקשים לנקוב (ללא מע"מ) הינו
פר קבוצה בודדת?

המחיר המוצע צריך להיות עבור
מחזור אחד של התוכנית
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11

ממליצים

נספח ג'
חוות דעת
ממליצים

האם הממליצים יכולים להיות מבתי ספר מחוץ ירושלים
(בהנחה שהגוף המציע הנו בעל ניסיון רב שנים בתכנית
בפרישה ארצית)

כן

6

23

מה התכנית
צריכה לכלול

נספח א'

למה הכוונה בדיוק במילים "התנסות ביזמות" ו"תוצר
גמר"

7

23

קהל יעד

לא ברור מי קהל היעד של התוכנית המוצעת :האם
מדובר בצוותי הוראה של חינוך יסודי ,על יסודי וכו'

8

23

היקף
ואינטנסיביות
התוכנית
המוצעת

מה היקף ואינטנסיביות התוכנית המצופים? האם מדובר
בתוכנית שנתית ,סמסטריאלית או תוכנית של כמה
מפגשים בודדים? האם התוכנית אמורה להיות מרוכזת
בתקופות מסוימות של השנה או יכולה להתפרס על שנת
לימודים שלמה ולהתקיים בתדירות קבועה :פעם בשבוע
או פעם בחודש וכו'?

צריך שבמהלך התוכנית
המשתתפים ייקחו חלק בפרויקט
יזמי שיפתחו במהלך התוכנית
ויציגו אותו בסוף התוכנית.
קהל היעד הוא צוותי חינוך
מהחינוך היסודי והעל יסודי
הנמצאים בעתודה הניהולית של
מנח"י
מדובר בתוכנית שנתית הכוללת
מפגשים אחת לשבועיים עם מפגש
מוגבר אחת לחודש בין  7-10שעות
הכוללת ליווי והנחיה.

ישנם שני מסמכי נספח א'
אחד בעמוד  8ואחד בעמוד .23

9

8,23

נספח א'

10

23

נספח א'

11

8

נספח א'

האם הצעת המחיר צריכה להתייחס ליח' אחת או למס'
בתי ספר ,ואם כן ,כמה בתי ספר ?

12

8

נספח א'

האם יש להגיש הצעת מחיר לפיתוח התוכנית ובנוסף
הצעת מחיר להפעלת התוכנית בבתי ספר?
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8

נספח א'

האם יש להגיש הצעת מחיר גם לפיתוח אמצעי הוראה /
אביזרי הוראה או שעמותת לביא תקבל את התוכנית
ותפיק את אביזרי ההוראה כמו חוברות ,קנבסים
וכדומה?
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24

נספח א'

האם התוכנית צריכה לפעול גם במערב וגם במזרח
ירושלים? בעברית וערבית ?

15

1

כללי

מי הגוף המקצועי בעירייה שיתר את המכרז?
מי הגורם המקצועי שאחראי עליו

מכרז עבור פיתוח והפעלת תוכנית
יזמות לצוותי חינוך

בנספח א' בעמוד  8מצוין" :מיפוי תכניות חינוכיות"
בעמוד  23מצוין" :תכנית יזמות למורים"
נודה להבהרה בנוגע למהות המכרז .מיפוי או יזמות?
מה היקף הפעילות המצופה בשנת הלימודים תשפ"ג?
האם לכל בתי הספר בירושלים?
האם לכל שלבי החינוך (גנים ,יסודי ועל יסודי ,חינוך
מיוחד?)
האם בכל בית ספר כל המורים ישתתפו בתוכנית?
האם ההשתתפות בתוכנית היא על פי בית ספר
או שיש כוונה להציע השתלמות חוצת בתי ספר של
נבחרת מורים
או קבוצות מורים שישלחו מכל בית ספר?

בהצלחה

מצופה להציג תוכנית שנתית
הכוללת מפגשים אחת לשבועיים
בני  3שעות ,ואחת לחודש מפגש
מוגבר בין  7-10שעות
המשתתפים בתוכנית הם חלק
מהעתודה הניהולית של מנח"י.
תמחור התוכנית הוא למחזור
לימודים אחד.
הצעת המחיר צריכה להיות עבור
פיתוח והפעלת מחזור אחד של
התוכנית.
הצעת המחיר צריכה לכלול את כל
החומרים ,הסעות ,הכלים
והאמצעים הדרושים לשם הפעלת
התוכנית.
התוכנית כוללת צוותי חינוך
והוראה מכלל המגזרים .היא
צריכה להיות מועברת בעברית
בלבד.
שאלה לא ברורה

