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 לכבוד

 משתתפי ההליך 

 אתר המועצהדוא"ל / באמצעות: 

 שלום רב, 

 קול קורא למטפלים בתחומים טיפול ופרא רפואי, הוראה והוראה מתקנת הנדון: 

 2הודעת המועצה מס' 

לערוך מס'  במועצה בעניין ההליך שבנדון, מבקשת המועצהלאור שאלות הבהרה ופניות שהתקבלו 

 שינויים בנוסח ההליך.

מצ"ב נוסח מעודכן של מסמכי הקול הקורא, והמציעים מתבקשים להגיש את ההצעות ע"ג הנוסח 

  .המעודכן

 .בלבדמציעים שכבר הגישו הצעה מתבקשים לחתום על הודעה זו יובהר כי 

 פירוט העדכונים בתנאי ההליך:

 

בתחום הטיפול / השירות  ניסיון של שנתייםתנאי הסף להגשת ההצעות ישונו באופן בו נדרש  .1

 המוצע ע"י המציע. 

אינטק תהיה המטפלים יהיו רשאים לערוך פגישת אינטק בתחילת תהליך הטיפול , פגישת  .2

יטק נלפי ראות עיניו ושיקול דעתו יחליט האם הא בתעריף של פגישה "רגילה", כאשר המטפל

 ימשיך פגישה אחת או יותר. 

ים בפעילות ומי טיפול ונושאים חינוכיים הקשורבמגוון תח הפעלת סדנאותיתווסף שירות של  .3

 מרכז כלנית.

פתיחת סדנא מותנית במספר מינימלי של משתתפים, המותאם למהות הסדנא ולאישור מראש של 

 מנהלת המרכז. 

 -ו ,בעבור כל משתתף₪  100התמורה לנותן השירותים בגין העברת סדנא למבוגרים תעמוד על 

 משתתפים מאותו בית אב. 2בעבור ₪  135

לכל מפגש לפי החלטת ₪  70-100התמורה בגין העברת סדנא לילדים / נוער תהיה סכום בין 

 ל הסדנא. מנהלת המרכז, תלוי נושא הסדנא , מס' משתתפים ומס' מפגשים שתכלו
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בגין טיפול קבוצתי )לרבות קבוצת למידה, בתחומי ההוראה( יהא זכאי המטפל לתמורה מכל  .4

 מטופל, בסכום יחסי מהתמורה לה הוא זכאי לשעת טיפול על פי ההסכם, בהתאם למפורט להלן:

  מתעריף שעת טיפול. 77.7%בגין כל משתתף סך של  -משתתפים  2קבוצה של 

   מתעריף שעת טיפול.  66.6%בגין כל משתתף סך של   -משתתפים  3קבוצה של 

  מתעריף שעת טיפול. 59.3%בגין כל משתתף סך של   –משתתפים  4קבוצה של 

   מתעריף שעת טיפול. 50%בגין כל משתתף סך של   –משתתפים ומעלה  5קבוצה של 

בגין שעת על תחום הדרכת הורים, לגביו התעריף יהיה  לא יחולמובהר כי האמור לעיל בסעיף זה 

, אף לפגישות הכוללות השתתפות )ע"פ טבלת המחירים במסמכי הקול הקורא( הדרכת הורים

 שני הורים או הורים וילדיהם.

תתווסף הוראה לפיה המועצה רשאית לבחון הצעות שתתקבלנה לאחר סיום הליך הקול הקורא  .5

 הצעות ע"פ צרכי מרכז כלנית. ולאחר המועד האחרון להגשת

 

 המועד האחרון להגשת הצעות:

 on.com-noa@cאת מסמכי הקול הקורא המלאים , וכל המסמכים הנלווים יש להעביר למייל 

 .12:00בשעה  11/8/2022ה' וזאת עד ליום 

 

 חתום על ידכם., כשהוא מסמך זה כחלק בלתי נפרד מההצעה יש לצרף

 

 

 

 בברכה,

 ניר-ֹנעה גולדשמידט

 מנהלת מכרזים
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