
 

627557 
445/5 

10/07/22 

 
 
 

 לביצוע הכשרת צוותים, להתמודדות עם 22/1למכרז מספר  2הבהרה מס'  מסמך הנדון:

ומוגבלויות נוספות התנהגויות מאתגרות של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית )מש"ה( 

 ארצית  רות יום בקהילה, בפריסהבמסג

 מענה על שאלות 

 כללי  –פרק א' 
 

ממסמכי    מסמך חלק  הינו  למסמכי    המכרז זה  לצרפו  המציע.המכרזויש  ע"י  חתום  כשהוא  כל  , 
לכל   יתקנו/יפרשו/יתייחסו  זה  במסמך  הניתנת  לשאלות  תשובה  ו/או  המכרז  לסעיפי  תיקון 

ים לא צוינו במסמך  ם הרלוונטיאם הסעיפי  והחוזה, גם  הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי ההצעה
 פורש.  זה במ

 . 12:00עד השעה   20227.21.יום הינו במועד ההגשה כי  יעיםהמצ תשומת לב
 להלן בנוגע לתכני התכנית המוצעת.  3לתשובה מס"ד תשומת לב המציעים לתשובה 

 
 מענה לשאלות הבהרה 

 
 תשובות שאלה  סעיף מס"ד

האם ניתן להחשיב יכולות ארגוניות   1.2.1 1
)ולא רק של אדם בודד( במסגרת 

להציג צוות  צעה? קרי האם ניתן הה
שינהל את הפרויקט וסך כישוריו  

יתנו את המענה לקריטריונים 
 הנדרשים? 

המציע רשאי להציע שני מנהלים אשר יחד יהוו  
צוות ניהול התוכנית, וסך כישוריהם יתנו את  

 המענה לקריטריונים הנדרשים.

פיזיותרפיסט או ריפוי ועיסוק  האם  ב'  1.2.1 2
מי התנועה והגוף? האם  כקורס בתחו

של מקצועות /   יש פירוט רחב יותר
 הכשרות בתחום התנועה והגוף?

פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק יחשבו כעומדים  
 בתנאי הסף 

מה שייך ג'ודו ואומניות לחימה   ב'  1.2.1 3
לעניין מכרז זה? מה מטרת הניסיון  

שרה התחומי  של מנהל הפרויקט בהכ
 התנועה והגוף? 

ן בתחום זה קיים ערך מוסף  י ניסיונה של הקר"פע
ללמידה והתנסות שהיא תנועתית, באמצעות  

של מקבל/נותן  ם הגוף, על מנת לחוות את חווית
 השירות, בנוסף ללמידה תיאורטית. 

תשומת לב המציעים כי על הקורס המוצע לכלול  
 : המתודות הבאותאת 

 למידה תיאורטית  .א
  סימולציות באמצעות התנסות גופנית .ב

 ותחושתית 
 טכניקות   .ג

 המצויניםלתכנים  בהלימהכל זאת 
חוזר מנכ"לית משרד הרווחה והביטחון ב
בנושא "כלים   001-2022מס'  חברתיה

ותהליכים לזיהוי, מניעה ומענה למצבי  
התנהגות מאתגרות במסגרות של מינהל  

   .2.5.2022שפורסם ב מוגבלויות"
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א'  חלק  4
  2סעיף 

 יב' 

ית של אפקטיביות  הערכה חיוב 
לצורך   –י גורם חיצוני "תוכנית ע ה

איך ניתן לקבל   –ניקוד האיכות 
אפקטיביות לתכנית שנכתבת זה  

 הרגע? 

 -במכרז צוין 

הערכה חיובית של   "יילקחו בחשבון נתוני 
ככל  אפקטיביות התוכנית ע"י גורם חיצוני, 

 "  שהוצגה ע"י המציע.

  

תוכניות   מדובר בניקוד איכות, ואין מניעה להגשת 
   חדשות.

 
 
 
 
 
 

 חתימת המציע: ______________________ 


