תשובות לשאלות הבהרה עבור מכרז  - 46/2020מכרז להפעלת תוכניות חינוכיות
בתחום איכות הסביבה
קובץ  - 1רחל רבינוביץ:
 .1האם עוסק מורשה יכול לגשת למכרז?
תשובה :כן
הצעת מחיר רק בטופס של מכרז? או גם קובץ שלנו?
.2
תשובה :רק בטופס המכרז
לגבי ההסכם בהמשך רשום מתאריך עד תאריך ,העירייה ממלאת? או שצריך
.3
למלאות?
תשובה :העיריה מזינה נתונים בהסכם התקשרות לאחר בחירת הזוכה.
 .4וגם לגבי הארכה ,כתוב עלות לחודש ,שלא ברור אם העירייה ממלאת או שאני אמורה?
תשובה :העיריה מזינה נתונים בהסכם התקשרות לאחר בחירת הזוכה.
קובץ  -2תומר בן אור ,עמותת יסודות לצמיחה דרור
 .1השירות הנדרש :כמה כיתות/קבוצות צפויות להיכלל בפרויקט בכל בי"ס או גן ילדים?
תשובה 25-30 :תלמידים (בימים רגילים זו קבוצה אחת בקורונה יתכן שיותר )
 .2סעיף 1ג בתנאי הסף :האם תעודת חינוך סביבתי  -פרמקלצ'ר permaculture ( PDC
 )design courseבהיקף  72שעות או לחילופין סטודנטים לתואר ראשון בחינוך בלתי
פורמלי מתקבל כהשכלה אקדמית או השכלה שוות ערך לעניין המכרז?
תשובה :כן
 .3השירות הנדרש :מהם לוחות זמנים של יום הדרכה? האם כולל מספר קבוצות ברצף
בשעות המאפשרות למדריך אחד לקיים פעילות לכמה קבוצות או מוסדות לימודים?
תשובה :גמיש ,הגוף המבצע יתאם
קובץ  -3חברת צעד ירוק:
גוף המכרז:


האם ישנו צורך בהגשה ידנית כפי שכתוב או שניתן להגיש הגשה אלקטרונית?

תשובה :ידנית בלבד.


בנוגע לסעיפי ביטול התוכנית על ידי הרשות ,האם ישנו מנגנון על פיו הספק משופה על פי
דוחות הביצוע השעתיים על עבודה שנעשתה (כגון פיתוח).

תשובה :שאלה לא ברורה ,אם הכוונה כי אם משופה על ביצוע עד הביטול ,אזי התשובה
חיובית.
הפעלת התוכנית:


הפעלה בבתי ספר:
האם ניתן לקיים השתלמות מורים משותפת לכלל בתי הספר ובכך לאפשר יותר זמן
חניכה פרטני לצוותים?
תשובה :צריך יהיה להוכיח השתתפות של צוותי מורים מכול אחד מבתי הספר
בהשתלמות המשותפת הזו.

בנוגע לבתי הספר החרדים ולאור ההתאמות הנדרשות לביצוע בתוכנית עם אוכלוסיה
זו ,נודה על הפרטים הבאים:
אפיון מגדרי של קהל היעד– האם יש חלוקה במספר בתי הספר.
תשובה :כן ,כפי שכתוב במכרז10 -



מניסיוננו בעבודה עם בתי ספר חרדים יש צורך בזמן התאמה ספציפי לבית הספר
על מנת שתוכנית תתאים בצורה מדויקת .האם ניתן במכרז לציין עלות בית
ספרית שונה לביס מהזרם החרדי?
תשובה :כן  .לשיקול הגוף המפעיל
הפעלה בגנים:
 oהאם רוצים/ניתן להציע ולהעביר השתלמות של אופק חדש לגננות המשתתפות?
תשובה :השתלמות תועבר בהתאם לדרישות המפורטות במכרז ובנספח  .אפשר
ורצוי אך הספק יצטרך לדאוג לתיאומים ולהכרה מטעם משרד החינוך/פיסג"ה
וכל מה שנדרש.
 oאנו רואים יתרון בהעברת הידע לצוות המקומי כתהליך בר קיימא -האם
המסגרת תוכניות הגנים יש דרישת הכרח להעברת כל המפגשים לילדים או שמא
ניתן לשים את הדגש על הדרכת הצוות ומפגשי מודלינג לגננות
תשובה :הכרחי להעביר כל המפגשים לילדים בהיקף המצוין במכרז ובנספחים.
אם הגוף המפעיל יוכיח לעיריה שהתכנים הועברו במלואם על ידי הגננות נשקול
לאשר את ההדרכות לאחר שהתקיימו.

קובץ :4
במכרז כתוב שהתוכנית לבתי הספר היא עבור כיתה ד או ה לפי בחירת בית הספר,
האם כל התוכנית מיועדת לאותה הקבוצה ד ,או ה ?
תשובה :כן
אם זו תכנית המשכית גם לשנה"ל הבאה בע"ה ,האם בית הספר מיודע על כך מראש?
תשובה :עדיין לא
האם בית הספר יוכל להגדיר מקום אחר ללמידה של התוכנית ,במטרה להפוך את התוכנית לחלק
מסל הפתרונות של בית הספר לילדי כיתות ה בימים שאינם מגיעים לבית הספר ,זה יכול להיות
כלמידה מרחוק ,סיורים ,או מפגש בטבע?
תשובה :כן ,הכול בתיאום מול המוסד ובכפוף להנחיות והוראות כל דין
פעילות שיא לגני הילדים  -ע"י ילדי בית הספר -האם נועדה לילדי הגנים המשתתפים בתוכנית
המקבילה?
תשובה :לא חייבים
אני מניחה שכל פעילויות השיא יותאמו אם יהיה צורך  -לימות הקורונה ,בתיאום איתך.
תשובה :אכן ,תהיה התאמה בהתאם לצורך והיתכנות
העדפת עסקים של נשים -בראש העמותה עומדת אשה ,אבל העמותה איננה עסק ,האם עדיין יש
לזה יתרון?
תשובה :כן

