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  3מסמך הבהרות מס' פרוטוקול כנס מציעים 

 מציעיםכנס  2021/13פומבי מכרז 
 יום שעות ארוך 

 משתתפים : 

  מעונות סאלם, אברהים   עבדאללה דכוור, עו"ד מטעם משרד היועמ"ש

 ביסאן קהילה ורווחה, עבאס      יוחאי שניר, עו"ס מחלקת רווחה

    מלי פול, מנהלת מחלקת רכש במועצה

 מענה לשאלות הבהרה  -2021/08/05מיום  1מסמך הבהרות מס' 
 

 . 05.08.2020, בתאריך  10:00הישיבה נפתחה בשעה : 
 נותן סקירה מקצועית למכרז יום שהות ארוך. ו"ס מחלקת רווחה:עיוחאי שניר, 

מדוב על יום שהות ארוך בבית ספר מולדה לחינוך מיוחד. כיום פועלת מסגרת יום שהות ארוך שמופעל ע"י עמותת 
 מעונות סאלם. המכרז עתיד להסתיים בחודש נובמבר.

 : כמה חניכים קיימים היום?ביסאן קהילה ורווחה, עבאס
 ת לשאלות הבהרה.נערוך בדיקה ונענה במסגרת התשובו ו"ס מחלקת רווחה:עיוחאי שניר, 

 : האם החניכים חייבים להיות מאותו בית הספר?ביסאן קהילה ורווחה, עבאס
לא חובה מאותו בית ספר. אבל מבחינת ההסעה משרד הרווחה משלם רק עבור  ו"ס מחלקת רווחה:עיוחאי שניר, 

 ר אחרים.הסעה לחזרה מבית הספר. אם יימצא פתרון לנושא ההסעות אז ניתן לשלב תלמידים מבתי ספ
 : מבחינת גילאי החניכים בבית הספר.ביסאן קהילה ורווחה, עבאס
 מאיזה גיל ישולבו החניכים?

 ומעלה.  3במוסד החינוך מאוישים תלמידים החל מגילאי  ו"ס מחלקת רווחה:עיוחאי שניר, 

 מבחינת מסגרת החונכות ישולבו ילדים שיימצאו מתאימים למסגרת.
 לא ברור איך תיגבה ההשתתפות העצמית? :ביסאן קהילה ורווחה, עבאס

 תקבל תשובה במסגרת שאלות ההברה. ו"ס מחלקת רווחה:עיוחאי שניר, 
 : כמה תלמידים יש בתוך בית הספר? ביסאן קהילה ורווחה, עבאס

תלמידים, אבל אבדוק ואענה בצורה מסודרת במסגרת תשובות  80 -רשומים כ ו"ס מחלקת רווחה:עיוחאי שניר, 
 ההבהרה.לשאלות 

 
 

 תשובה שאלה מס'

כמה חניכים קיימים  ביסאן קהילה ורווחה, עבאס: 1
 היום?

 חניכים 16

: האם החניכים ביסאן קהילה ורווחה, עבאס 2
 חייבים להיות מאותו בית הספר?

לא חובה מאותו בית ספר. אבל  תשובה:

מבחינת ההסעה משרד הרווחה משלם רק 

עבור הסעה לחזרה מבית הספר. אם יימצא 

פתרון לנושא ההסעות אז ניתן לשלב 

 תלמידים מבתי ספר אחרים.

: מבחינת גילאי ביסאן קהילה ורווחה, עבאס 3
 החניכים בבית הספר.

 מאיזה גיל ישולבו החניכים?

תשובה: במוסד החינוך מאוישים תלמידים 
 ומעלה.  3החל מגילאי 
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ישולבו ילדים יוש"א מבחינת מסגרת 
 שיימצאו מתאימים למסגרת.

: איך תיגבה ביסאן קהילה ורווחה, עבאס 4
 ההשתתפות העצמית? 

הספק יעביר  –לחוזה  8.5-ו 4.8ע"פ סעיפים 
 את סכום ההשתתפות למועצה.

המועצה תעדכן את הספק בסכום 
הספק יגיע להסכם ההשתתפות עבור כל חניך, 

בצ'ק או  עם המועצה על פריסת התשלום
עד תום שנה"ל על הספק בהעברה בנקאית. 

 .להעביר את מלוא הסכום הנדרש

 

: כמה תלמידים יש ביסאן קהילה ורווחה, עבאס 5
 בתוך בית הספר? 

 

 81"א רשומים בביה"ס  נכון לשנה"ל תשפ

גני ילדים הממוקמים  כולל לאתלמידים. 

 באותו המתחם.

שחלק מהתלמידים מתגוררים במעון  נציין
 "אולכן אינם זכאים להשתלב ביוש

 . 15:10שעה הישיבה ננעלה ב

 מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החברה ויש לצרפו חתום להצעה . 
 

 רשמה: מלי פול      

 

 

 

 

 

 


