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קריטריון    22.02.2021למסמך תשובות לשאלות ההבהרה מיום    77  השוב לתביחס    ותהבהר .1

משרות של "הגשת דוחות איוש    כ"א:יציבות    למסמכי המכרז "  16עמוד  , ב10.2בסעיף  ג'  4

   – שלוש שנים אחרונות"

יפרטו   .1.1 המשרות  המציעים  אישו  עלבדו"ח  המועסק  הקבוע  המקצועי  -הצוות 

 הבריאות.מקצועות הטיפול ודיהם, בדגש על צוות בעל השכלה בתחום י

דצמבר  -ו  2019,דצמבר    2018המציעים יצרפו דוח איוש משרות לחודשים דצמבר   .1.2

2020. 

 

 .)כולל( להצעה 19- עד ב 3-לצרף את נספחים ב מובהר בזאת, כי אין צורך  .2

 

למסמך תשובות לשאלות    72כפי שתוקנה בתשובה    10.3מובהר כי את הטבלה שבסעיף   .3

ימלאו המציעים. המציעים יצרפו אסמכתאות התומכות בניסיון   22.02.2021ההברה מיום  

 . הנטען שמתקיים  בהם

 

בסעיף  אשכול  ה .4 הנזכרת  המקצועית  הוועדה  חברי  כי  בעמוד  10.10מודיע,  למסמכי    19, 

 :המכרז, הם

 , מנהל מחלקה לפיתוח חברתי באשכול. מר אורי פרידלנד .4.1

 הרווחה., יועצת לאשכול בתחום עו"ס נעמי גרינטל .4.2

 עיריית עכו. ראש צוות מוגבלויות, , עו"ס סיגל שר .4.3

 במועצה האזורית מעלה יוסף.  תחום מוגבלויות  מרכזת, יאיר-עו"ס סיגל בן .4.4

 במועצה האזורית מטה אשר. חום מוגבלויות רכזת ת, שבע מלכה-עו"ס בת  .4.5

 יריית עכו.עו"ס צופיה הירש, עו"ס קהילתית, ע  .4.6

 

5. ( המקצועית  הוועדה  בפני  ההופעה  כי  ב19וד  בעמ  10.10.2סעיף  מובהר  תהיה  שלישי  יו(  ם 

רביעי  ו/או    15.06.2021 בקיבוץ   16:00  –  10:00בשעות    16.06.2021ביום  האשכול  במשרדי 

 כברי.

 

 


