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 חמישי כ"ז חשון תשע"ח , יוםירושלים       
 2017נובמבר  16       

 YAL1123סימוכין:        
 

להפעלת פרויקט "מדעניות  32/2017מכרז פומבי מס' במסגרת מענה לשאלות ההבהרה 

 העתיד" )מחזור ד'(

 

תשובות  , ובהתאם לסמכותו על פי מסמכי הקול הקורא, להלןציעיםבתגובה לשאלות המ .1.1

 המזמין לשאלות.

וכי לא  עיםיציובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המ .1.2

 בהכרח נענתה כל שאלה.

כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במסמך זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי  .1.3

 מלכתחילה ויחייבו את המציעים. המכרז

אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך זה תהיה הפרשנות כאמור  .1.4

 .מכרזבמסמכי ה

אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי  .1.5

מטעם המשרד, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי 

וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במסמך זה בלבד, ובמסמכי הבהרות  המכרז

 ד, ככל שיצאו.נוספים שיצאו מטעם המשר

 מסמך זה מפורסם באתר האינטרנט של המשרד. .1.6
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 ידי המזמין:-והתשובות שניתנו על ציעיםלהלן שאלות המ .2

 ..55סעיף , נוהל המכרז ותנאיו -חלק א' : מכרזסימוכין ל .2.1

 של התכנית? במחזור ג'כמה קבוצות נכללו בפועל נבקש לדעת : שאלה .2.1.1

 קבוצות. 27 :תשובה .2.1.2

 .11.1, סעיף המכרז ותנאיונוהל  -חלק א' : מכרזסימוכין ל .2.2

 ?שנות פעילות 3ת המחיר הינה עבור האם הצע :שאלה .2.2.1

 יש למלא הצעת מחיר עבור כל יחידת פעילות. המחיר הכולל הינו לשנה אחת.: תשובה .2.2.2

 .12.6.6, סעיף נוהל המכרז ותנאיו -חלק א' : מכרזסימוכין ל .2.3

שני( במקצוע החינוך או ע"פ נוסח הסעיף "מנהל פרויקט בעל תואר )ראשון או : שאלה .2.3.1

האם אפשרי כי ניקוד האיכות , נק' 5עים יקבל ניקוד איכות של באחד ממקצועות המד

 ?במגדראף לבעלי תואר אקדמי  ןיינת

 .לא :תשובה .2.3.2

, סעיף מפרט השירותים -1ספח א'נ; 5.5, סעיף נוהל המכרז ותנאיו -חלק א' : סימוכין למכרז .2.4

4.2. 

ה קבוצות מ, נבקש לדעת כהמגזר החרדישל הרכזת מבהתייחס להיקפי המשרה  :שאלה .2.4.1

 מהמגזר החרדי נכללו בפועל במחזור ג' של התכנית.

 .קבוצות 5-4: תשובה .2.4.2

, סעיף מפרט השירותים -1ספח א'נ; 5.5 סעיף, ותנאיו המכרז נוהל -' א חלק: סימוכין למכרז .2.5

7.9. 

יהודי? -לאוה למגזר כללי כנסי השקה וסיוםבמהו מספר המשתתפים המקסימלי : שאלה .2.5.1

 ?ר המשתתפים המקסימלי למגזר החרדיומהו מספ

בהתאם  מספר הקבוצות שיופעלוהינו פועל יוצא של מספר המשתתפים בכנסים  :תשובה .2.5.2

 הצעת המחיר וכמות הספקים שייבחרו כזוכים.ל
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 .11.1.10, סעיף מפרט השירותים -1ספח א', ננוהל המכרז ותנאיו -חלק א' : מכרזסימוכין ל .2.6

האם ניתן לשלב בתוכנית מודול "ייחודי" בתחומי המדעים והטכנולוגיה ונבחרת  :שאלה .2.6.1

יקל על הבנות בתקופת  ?העתיד למידה במתכונת של סמינריוןארצית שפיץ מדעניות 

 2-3מוצע  רצית.יב' ויקל על  איסוף הנבחרת הא –העומס בלימודים בשנים של  יא' 

 סמינריונים לאורך השנה בכיתה יא' ובכיתה יב'.

 כן. יש לפרט בטופס ההגשה את התכולה של המודולים המוצעים.: שובהת .2.6.2

 .11.9.3 , סעיףמפרט השירותים -1ספח א', ננוהל המכרז ותנאיו -חלק א' : מכרזסימוכין ל .2.7

לצורך הכנת הצעת המחיר, אנא פירוט לגבי כל סעיף מבוקש בהצעת המחיר של  :שאלה .2.7.1

כמות משוערת של תכניות הוראה מתוכננות לשנה. למשל, שעות הוראה במתמטיקה 

כמה יחידות הוראה מתוכננות לשנה?  –שעות(  35)כמות שעות לקבוצה אחת ביחידה היא 

 ר.וכן הלאה לגבי שאר סעיפי התמחו

 .לשנההינה לקבוצה הוראה שעות משוערת של הכמות ה: תשובה .2.7.2

מספר הקבוצות שעות ההוראה המתוכננות לשנה, הינו פועל יוצא של  הכול היקף-סך

 הצעת המחיר וכמות הספקים שייבחרו כזוכים.בהתאם ל שיופעלו

; 11.9.3, סעיף מפרט השירותים -1ספח א', ננוהל המכרז ותנאיו -חלק א' : מכרזסימוכין ל .2.8

 .הצעת מחיר - 11נספח ב', חוברת ההצעה -חלק ב' 

לעומת זאת  תלמידות. 25-20כמות הבנות היא בין  -"פ נספח הצעת המחיר ע :שאלה .2.8.1

מהו מס' התלמידות  תלמידות. 15-25פדגוגית תמנה בין מצוין שהפעילות ה 11.9.3 בסעיף

 הנכון?

 :הכמויות הנכונות הן מפרט השירותים. – 1לנספח א' 11.9.3ישנה טעות בסעיף : שובהת .2.8.2

 ;תלמידות 25-ל 20לקבוצה של בין  –פעילות פדגוגית 

 .תלמידות 25-ל 20לקבוצה של בין  –פעילות אושיות 
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