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 עיריית דימונה
 

 לבעלי מוגבלויות בגירים בעיר דימונההפעלת מועדון   – 2020/3מכרז פומבי מס' הנדון: 
 תשובות לשאלות הבהרה  - 1פרוטוקול מס' 

 
על פי סמכותה וכאמור בתנאי המכרז שבנדון, מתכבדת בזאת עיריית דימונה )להלן:  .1

"( למסור תשובותיה על שאלות הבהרה, שהתקבלו במשרדיה מקרב מציעים העירייה"

 הפוטנציאלים להליך המכרז שבנדון. 

 העיריה.דן המענה שניתן ע"י ילהלן השאלות ולצ .2

 

 מענה העירייה שאלות סעיף מסמך מס"ד
 מסמך ההוראות למשתתפים ונספחיו

יה זכות להרחיב את פעילות יקובע כי לעיר" 9   תנאי המכרז  .1
ימים בשבוע, והמפעיל  5-ימים ל 3-המועדון מ

כי נבקש להבהיר, לא יהיה זכאי לתגמול נוסף. 
הוראות תיעשה בהתאם להפעלת המועדון 

. אם תתבקש הרחבת (פעמים בשבוע 3) התע"ס
רי שמפעיל יהיה זכאי לתגמול הפעילות, ה

ו לקביעת מנגנון בתיאום עם הרשות א נוסף
מקומית לכיסוי עלות הפעילות הנוספת על ה

 "ידי המשתתפים.

הפעלת המועדון תהא בהתאם 
פעמים  3קרי,  -להוראות התע"ס

תיתכן  ,בשבוע. יחד עם זאת
באשר לחניכי הרחבת פעילות 

שיופנו על ידי אגף  המועדון
הרווחה והשירותים החברתיים 

 תבגירים בעלי כל סוגי המוגבלויו
ד )ללא בריאות הנפש( ע

 חניכים.  25למקסימום של 
העיריה תעמיד לרשות המציע זכות שימוש "  10 תנאי המכרז   .2

במבנה אבל רשאית להגדיל/להקטין את שטח 
המבנה ולהעביר את הפעילות למיקום אחר 

כי מדובר להבהיר, בשטח העיר. מבוקש 
אוכלוסייה מדובר בבמבנה קבוע, שכן 

שמתקשה מאוד להתמודד עם שינויים, 
לציין כי , וכן וקביעות היא משמעותית עבורם

גיוס לצורך מבנה קבע קיומו של יש חשיבות ל
קרנות הביטוח הלאומי , כספים מקרן שלם

 "ואקים.
 

 הבקשה נדחית. 
נכון למועד המענה לשאלות,  
המדובר במבנה קבוע בו מתקיימת 

מזה מספר  נשוא המכרזפעילות ה
 שנים.

ה .3
ג

ש
 ת 

ברשימת האישורים הנדרשים להוכחת תנאי " 16  תנאי המכרז
הסף נכלל אישור על תשלום דמי השתתפות 
במכרז. לא נקבע תשלום כזה, ולכן מבוקש 

 "להשמיט את הסעיף.
 

  הבקשה מתקבלת.
 דרישה זו מקורה בטעות.

אוכלוסיית   .4
 היעד

נקבע כי מדובר באנשים בעלי תפקוד בינוי " 
ניתן לשלב גבוה ועצמאיים. מבוקש לקבוע, כי 

בפעילות המועדון גם אנשים שאינם מוגדרים 
ככל שיוכלו להשתלב בפעילות "עצמאיים" 

 "המועדון ויוכלו להגיע באופן עצמאי למועדון.
 

 הבקשה מתקבלת.   
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אוכלוסיית    .5
 היעד

 

מצוין, כי ישולבו גם דיירים מהוסטל אקים "  
על פעי בדימונה ובמעון טללים. יצוין, כי 

זכאים להשתלב בפעילות התע"ס הוראת 
תגוררים בבית המועדון רק מי שמ

משפחותיהם ולא אנשים במסגרות הדיור 
החוץ ביתיות. מבוקש להבהיר האם הכוונה 

של  ובםשהרשות המקומי תישא בעלויות שיל
 "אנשים לה בפעילות המועדון.

 

בפעילות המועדון החניכים שילוב 
עשה בהתאם להוראות התע"ס. י

ו חניכים ממסגרות דיור לא ישולב
  חוץ ביתיות.

פעילות   .6
 המועדון

 

 –נקבע, כי המועדון יפעל במבנה מותאם "  

מבוקש להבהיר  –מבנה גמלאי צה"ל לשעבר 

האם המבנה אכן עומד בתנאי הנגישות 

 "ומותאם לפעילות המועדון.

 

במבנה הקיים מתקיימת פעילות  
בגירים  תמוגבלויומועדון לבעלי 

מזה מספר שנים. המבנה מותאם 
 ומונגש לפעילות המועדון. 

   

פעילות   .7
 המועדון

מתייחסים לפעילות המועדון,  5-7סעיפים " 5-7

יציאה לקהילה, שיתוף ההורים וכו'. מבוקש 

בהתאם כי יאמר שפעילות המועדון תיקבע 

שיקול דעתו של המפעיל ובשיתוף האנשים ל

 "והמשפחות.

 

המופיעה בסעיפים הללו הדרישה 
דוגמאות לפעילות בכל אחת  הינה

המועדון מהקטגוריות. פעילות 
קבע בהתאם לשיקול דעתו של ת

המפעיל ובשיתוף החניכים 
והמשפחות והכל מבלי לגרוע 

 ס."בהוראות התעמהנדרש 

פעילות   .8
 המועדון

מציין כי המועדון פועל כיום יומיים  8סעיף " 8

כיום יצוין כי  –בשבוע וללא מימון של העיריה 

תקצוב הוא הפעמים בשבוע ו 3המועדון פועל 

בהתאם להוראות התע"ס, כפי שניתן לראות 

מהתכנית לדוגמה שנכלל במסמכי המכרז. 

מבוקש, כי זה יהיה סדר הגודל לפעילות 

 "המועדון גם על פי המכרז.

 

 הבקשה מתקבלת.
פעמים  3המועדון פועל כיום 

בשבוע וכך הדרישה גם להמשך 
 הפעילות בו.

נקבע, כי המפעיל יממן את בתנאי המכרז "  כללי  .9

עלויות הסעת חניכי המועדון עד לכמות 

על פי הוראות התע"ס  –הקבועה בהצעתו 

החניכים מגיעים למועדון עצמאית ובעלות 

מבוקש . עצמם נושאות המשפחות או החניכים

למפעיל שיקו"ד לסייע  לקבוע, כי לכל היותר,

 "בארגון ההסעות אך לא במימונן. 

 

 הבקשה מתקבלת.
פעיל יהיה שיקול מל ,יחד עם זאת

דעת בסיוע בארגון ההסעה 
 .שיהיה בכך צורךובמימונה ככל 

פירוט ניסיון  נספח ג   .10
 קודם

זהים בכותרת שלהם )ניסיון  1-2סעיפים "

בסעיף  נדרשבהפעלת מועדונים( ואילו בפירוט 

מדובר על מתן שירותים לאנשים עם  1

. ניסיון בהפעלת מועדונים 2מוגבלות ובסעיף 

בכל אחד ו הניסיון הנדרש מבוקש להבהיר מה

 "מן הסעיפים?

הניסיון הנדרש אליו יש להתייחס 
הינו אך בנוגע לניסיון בהפעלת 
מועדונים לבעלי מוגבלויות 
בגירים. זאת בהתאם לניקוד 
המופיע בהצעת המשתתף)נספח ו(. 

 2סעיף לפיכך, יש למלא אך את 
 . ם למופיע בטבלה בובהתא



3 

 

 אין באמור במכתבנו זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בהוראה כל שהיא מההוראות המפורטות במכרז. .3

יש לצרף הודעה זו וכן כל הודעות שפרסמה העירייה, כשהן חתומות בכל עמוד ועמוד בחתימת  .4

 המציע. 

 נשמח להשתתפותכם. .5

 

הצעת  נספח ו  .11
 המשתתף

מתבקש צירוף של פירוט הפעילות  3בסעיף "

תכנית הפעלה לפי גילאים. מה הכוונה לרבות 

 "בתכנית לפי גילאים במועדון חברתי?

 

החניכים שיופנו למועדון הינם בני 
ומעלה. בהקשר זה מובן  21

 21המותאמות לבני  תשהפעילויו
שונות מהפעילויות המותאמות 

 ת. יש לפרט פעילויו50לבני 
 מותאמות קבוצות גיל ככל הניתן. 

על ור איש נספח ח  .12
כיסוי 

 ביטוחי

בהתאם לחוזר הממונה על רשות שוק ההון, "

נקבע נוסח  15.5.2019ביטוח וחיסכון מיום 

קבוע לאישור קיום ביטוח, שונה מזה הקבוע 

טוחי יבנספח ח. מבוקש, כי אישור הכיסוי הב

יינתן על פי הטופס האחיד הקבוע בנוהל, 

  "כאמור.

 

ככל והמדובר  הבקשה מתקבלת
על המצאת אישור בנוסח הקבוע 

 ללא שינוי בפוליסות הנדרשות.

אישור על  נספח ח  .13
כיסוי 

 ביטוחי

ציג אישור על קיום אחריות למוצרים יהמציע "

פגומים. אקים אינו מספקת מוצרים אלא 

שירותים, ולכן לא ברור מדוע נדרש פוליסה 

 "שכזו.

 הבקשה מתקבלת. 
 .זו מקורה בטעותדרישה 

בהתאם לתנאי המכרז, יש להמציא את כל "  כללי  .14

עותקים במעטפה סגורה  2-מסמכי המכרז ב

לתיבת המכרזים שבבניין העיריה עד ליום 

. מבוקש להבהיר, האם לאור מצב 5.4.2020

החירום בו נתונה ישראל בימים אלה עקב 

ההתמודדות עם נגיף הקורונה, ניתן להסתפק 

 "בהמצאה במייל?

 

 כן. 
 בנפרד את ההבהרהראו 

 האינטרנט של שפורסמה באתר
 בעניין זה:העיריה 

 
בשל משבר נגיף הקורונה "

והנחיות משרד הבריאות, עיריית 
דימונה מבהירה בזאת כי אופן 
הגשת הצעות המשתתפים למכרז 

את ההצעה יחד עם השתנה כך ש
כל מסמכי המכרז, חתומים ע"י 
המציע, בצירוף האישורים לרבות 
הוכחות בדבר ניסיון והמלצות יש 

אל הגב' יפה  בקובץ נעוללשלוח 
עזריה, רכזת ועדות ומכרזים, 
לכתובת דואר אלקטרוני: 

yaffaz@Dimona.muni.il את
יש  יחה של הקובץקוד הפת

לשלוח עד לאותו המועד אל עוה"ד 
עדי אזולאי לכתובת דואר 

אלקטרוני 
:Adiazoulay@dimona.muni
il. ."                                                    

mailto:yaffaz@Dimona.muni.il
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 בברכה,          
 

 אדו מנקיטה       
 יםהחברתיל אגף הרווחה והשירותים מנה                                                                                     


