
 

 

 
 27.7.2022תאריך: 

 לכבוד
 2022/10המשתתפים במכרז פומבי 

 

 א.ג.נ.,

 2022/10פומבי מכרז  - מסמך הבהרותהנדון:  
 להפעלת תכנית שיעורי חינוך מוזיקלי בגני הילדים בגני תקווה

 כללי:

 בין המפורט במסמך זה למפורט במסמכי המכרז יגבר המפורט במסמך הבהרות זה.בכל מקרה של סתירה  .1

חתום  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והמציע נדרש לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא .2
 .על ידו, כיתר מסמכי המכרז

 המועצה רשאית לפרסם הבהרות נוספות לפני המועד האחרון להגשת הצעות. .3

 הבהרה מטעם מתעניינים במכרז: תולשאללהלן מענה 

 תשובה שאלה מס"ד

 כתוב: א3סעיף ב 1

בנוגע לכלל הגנים או "בהתאם להחלטת אגף החינוך 
השיעורים יועברו פעם אחת בשבוע  לגן ספציפי,

 דק'." 60כאשר אורך השיעור יהיה 

אם תינתן  מה הקריטריון על פיו אתם מחליטים?
בשבוע במפגש ארוך הרשות לקיים את החוג פעם 

במקום שניים קצרים הדבר ישפיע בצורה מכרעת 
)ראוי לציין שאנחנו על ההצעה שנגיש במכרז 

עובדים בפורמט של פעם בשבוע ברשויות אחרות 
 בהצלחה רבה(

כלל, המועצה מבקשת השירות יובהר כי כ
 דקות בכל פעם.  30פעמיים בשבוע, 

ערך פדגוגי בקיום שני מפגשים המועצה רואה 
בשבוע שכן במפגש ראשון יש למידה ובמפגש שני 

 יש הטמעה.

חריגים הקשורים לגנים ספציפיים, במקרים 
אילוצי מערכת בגן מסויים כגון במקרה של 

ישקל מעבר לקיום , הקשורים ללוז נוכחות גננת
 דקות. 60ש אחד בשבוע בן מפג

 כתוב כדלקמן: ב3סעיף ב 2

"פעילות הורים וילדים .... הינה בנוסף לשיעורי 
 השיעורים."המוזיקלי ולא על חשבון  החינוך

בכל הרשויות המקומיות נהוג להתייחס למסיבה 
 כשוות ערך לשני שיעורים.

מדוע משתמע מתנאי המכרז שאירוע כזה אשר דורש 
משאבים ומאמצים יוצאי דופן הוא חינמי לגמרי? 
בפרט שפעמים רבות אירועים אלו מתקיימים אחר 
הצהריים בשעות שהן מעבר לשעות העבודה הרגילות 

 בגנים.

אם יש אפשרות שפעילות עם הורים תיכלל במניין ה
 כשתי פעילויות? השיעורים החודשי

למען הסר ספק מובהר, כי כל מסיבה / מפגשה 
בין אם בשעות פעילות ובין ילדים, ושל הורים 

כשווה ערך יתומחר אם לאחר שעות פעילות, 
  לשני מפגשים.

 כתוב: ג11בסעיף  3

"עוד יובהר כי התמורה החודשית הינה קבועה 
 בחופשה." ולם גם בחגים ובמועדים בהם הגניםותש

 אי קיום פעילות/יובהר כי במקרה של היעדרות
חופשות משרד החינוך,  אי פעילות בגן בשלעקב 

 . לזוכהחודשית מלאה תשולם תמורה 



 

 

 

 תשובה שאלה מס"ד

 כתוב: 17בעוד שבעמוד 

בגין חלק יחסי בחודש בו אעניק "מובהר ומודגש כי 
השירות ישולם לי החלק היחסי מן  את

אם השירות  –המפורטת לעיל. לדוגמא  התמורה
לחודש לגן ₪  1000מוצע בתמורה לתשלום של 

ואעניק את השירות במשך שבועיים בלבד במהלך 
לחודש בגין ₪  500החודש ,אהיה זכאי לתשלום של 

 אותו גן."

רה יש סתירה בין הדברים. האם זה תקף בנוגע לכאו
 לחיסורים מצידנו או בנוגע לחגים וחופשות?

אי קיום הפעילות נבע רק במקרה שבו 
מהיעדרות של הזוכה, מנסיבותיו שלו, יבוצע 

 חישוב יחסי של התמורה.

עקב בגנים פעילות כמו כן, ככל שתופסק 
התפשטות במקרה של , כגון החלטות ממשלה

כיו"ב, תשולם לזוכה הגיף אחר וקורונה ו/או 
 תמורה יחסית בגין תקופה בה עבד בפועל.

 בכבוד רב,

 המועצה המקומית גני תקווה


