
   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 ' תמוז, תשפ"אה

 2021יוני,  15

            לכבוד
 02/22במרכז מס' המשתתפים 

 

 ג.א.נ.,

 

הפקה של השתלמות עובדים ולהקמת מאגר ספקים לשירותי הפקה של ל 02/22מכרז פומבי  הנדון:

 2מסמך   הבהרות  -האזורית תמרהשתלמויות עובדים ואירועים נוספים למועצה 

 

  .להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל המועצה ביחס להוראות המכרז שבנדון 

  שהוציאה ו/או תוציא המועצה בעניין המכרז שבנדון, על המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר

 כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

 

 שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

 כללי  .1

האם המחיר במכרז צריך להיות מורכב מסך עלות 

 מלון + הפקה או כל נושא בתמחור נפרד?

המחיר 
 2022להשתלמות 

צריכה להיות 
מסך עלות כל 

מרכיבי 
 ההשלמות לעובד

)פרט להסעות 
ראו תשובה 

 . (7לשאלה 

 כללי  .2

האם ישנם אזורים מסויימים בארץ בהם אתם 
מעוניינים שנתמקד ? האם אתם מעוניינים להגביל 

 עד טווח מסוים את המרחק? 

אין הגבלה של 
טווח. יש עדיפות 
לבצע את 

ההשתלמות 
באזורים שאינם 
עירוניים על מנת 

למנוע 
"התפזרות" של 
עובדים ולחזק גם 
את הפן החברתי, 
אך זה אינו 

 מחויב. 

 כללי  .3

כן. המלונות בהם  האם ניתן להגיש גם מלונות בירושלים?
לנו בארבע השנים 
האחרונות: ניאה 
שבי ציון, עלמא 

יעקב, דן  זכרון
פנורמה חיפה, 

  הרצליה הרודס 

 כללי  .4
האם ישנם אזורים בארץ אליהם אתם לא 

 מעוניינים להגיע כלל?

פתוחים להצעות. 
מעדיפים מרחב 

 כפרי ולא עירוני. 



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 כללי  .5

עליה תרצו לשים דגש  האם יש פעילות מסויימת

במסגרת הפעילות היומית במכרז , או כזו שאינכם 

 מעוניינים כלל לקבל??

 פתוחים להצעות.

 כללי  .6

מהו תמהיל  -ההשתלמות עבור עובדי המועצה
העובדים )גילאים/מין( ? )כדי להתאים את התכנים( 

האם מדובר בעובדי משרד/שטח? עובדי הנהלה או 
 בכלל העובדים?

 

, כלל עובדי 25-67
המועצה 

המייצגים את כל 
החברה 

הישראלית: 
בדואים ויהודים, 
נשים וגברים, 
דתיים וחילוניים, 

קיבוצניקים 
 ועירוניים.  

 כללי  .7

באחריות מי ההסעות להשתלמות? האם ההצעה 
 צריכה לכלול הסעות?

ההסעות יהיו על 
בסיס 

האוטובוסים של 
המועצה. ההצעה 
לא צריכה לכלול 
הסעות. בחדר 

single . 

 כללי  .8
התכנית תקבע  האם יש תכנית לכנס? 

במשותף עם 
 הזוכה. 

 כללי  .9
 ?מתי תרצו לשלב סדנאות/ הרצאות? פעילות גיבוש

 
מצ"ב לו"ז 

של שתי לדוגמא.  
השתלמויות 

 אחרונות

 כללי  .10
ובאיזה   ?הפעילות המגבשת צריכה להיותכמה זמן 

 יום העדיפות לקיים אותה?
שעות,  3-4

 ליוםבעדיפות 
 השני. 

 כללי  .11

האם הלינה בחדרים הינה זוגית? שלשות? במידה 
 וצריך לדאוג לחדרי יחיד אנא ציינו כמות

רוב החדרים 
זוגיים, בחדרים 
גדולים יותר אין 
התנגדות להלין 
שלשות. חדרי 
יחיד לארבעת 
נהגי האוטובוס. 

 5-בנוסף יש כ
עובדים 

שמבקשים חדרי 
יחיד ומשלמים 
את ההפרש 

 מכספם. 

 כללי  .12

האם במסגרת ההשתלמות נדרשים עזרים טכנים 
 -נוספים ? אולמות לפיצול? חומרים ממותגים

 מחברות/עטים?

תלוי בתוכן. אין 
צורך בחומר 
ממותג. יש לתת 

 שי לכל עובד. 
 

 כללי  .13

איזה סוג תכנים ופעילויות תוכן נעשו בעבר? מה 
 אהבו /מה פחות?

 מצ"ב. 
 פעילות יום ים

הכוללות 
 אקסטרים ימי.

מצ"ב דוגמא 
מהשתלמויות 
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המועצה בעניין המכרז שבנדון,  הוציאה ו/או תוציאמסמך זה וכן כל מסמך אחר של המשתתפים במכרז לצרף להצעתם ע

 כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

 

 :דגשים להגשת המכרז

 ההצעה במלואה )כולל נספחים( תוגש בשני העתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה דיגיטלית )דיסק און קי(. .1

בלבד כשהוא חתום בשוליו על ידי המציע  (נספח א' לחוזההאישור על קיום ביטוחים )טופס יש לצרף להצעה את  .2

 .ללא כל מחיקות, שינויים או הסתייגויות)לאחר שוידא עם חברת הביטוח שלו כי הטופס מקובל עליה(, 

 אופן הגשת ההצעות"." ניתן למצוא במסמכי המכרז בפרק: ההצעההגשת  הוראות מלאות בנוגע לאופן .3

 

הב כ ר  ,ב

 יערית הרוש
 והתקשרויותמנהלת רכש מכרזים 

נוספות , הופעות 
חיות אומנים 
עכשויים, מופעי 
סטנד אפ בשיתוף 

 , מסיבתהקהל
אוזניות, הקלטת 

 שיר מועצה.

 כללי  .14

הסדנאות יהיו באותן שעות והמשתתפים  4האם 
בוחרים לאיזו סדנא להיכנס או 

שהסדנאות/הרצאות נבחרות על ידכם מראש 
 ימים? 3ויפוזרו במהלך ה

 
הסדנאות/הרצאו

 ת נבחרות על

מראש ידינו 

ויפוזרו במהלך 

 . ימים 3ה


