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מסגרות הפעלת רצף   –  01/2021מס' מכרז פומבי  מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד 

 טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה עם מוגבלויות

 

 03.02.2021פרוטוקול מפגש מציעים מיום 

 ZOOM-המפגש נערך באמצעות ה

 

 רשימת נוכחים: 

 יונתן הראל, גשר  .1

 מיכל סגל, אקי"ם חיפה  .2

 ר יעל ויינשטיין, קבוצת שכולו טוב "ד .3

 אפי טולדנו, קבוצת שכולו טוב .4

 הצפון רותי גופר, כוכב  .5

 אילן אוחנה, בית אקשטיין  .6

 ענבל טדגי, אדנמ  .7

 צופית זייגר, אדנמ  .8

 אלה גונמן, פת"מ  .9

 ליאת גולברי, החברה למתנ"סים .10

 נעמי רותם, צעד קדימה  .11

 אסתי בולובסקי, צהר לטהר  .12

 רועי רוזן, מעון רמת טבריה/תלמים תעסוקה  .13

 מוגבלויות במחוז צפון, משרד הרווחה  תמי רייזנר, ממונת תחום מינהל .14

 עדי הרטל, יועמ"ש אשכול רשויות גליל מערבי עו"ד  .15

 אורי פרידלנד, מנהל המחלקה לפיתוח חברתי, אשכול רשויות גליל מערבי  .16

 

 ל האשכול: שפתיחה  .1

אופי   .1.1 מציג רקע כללי על האשכול: מי הרשויות החברות באשכול,  פרידלנד  אורי 

האשכול, תחומיי עשייה, ובהמשך רקע על המכרז: רקע, קשר עם משרד הרווחה,  

מטרת ההתקשרות, מיפוי עקרוני וההליך המכרזי כולל לוחות זמנים. כל המידע  

 המכרז.מסמכי בהנ"ל מופיע 

כדי  אחר זכייה, באחריות המפעיל לבצע מיפוי מעמיק ברשויות  דגשים עיקריים: ל .1.2

הם מקבלי השירות הפוטנציאליים, כמה מהם מקבלים שירות ואיפה ומי    לבחון מי

לא מקבל שירות ומדוע. באחריותו להיות בקשר מלא הן עם משרד הרווחה ובעיקר  

ל מיקום  עם הרשויות המקומיות במטרה לתכנן אילו מסגרות יקומו ואיפה. שיקו 

בא שירות  מקבלי  מספר  כמו  גורמים  במספר  תלוי  ומספר  המסגרות  מגוון  זור, 
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המסגרות הקיימות בכל רשות, רצון של הרשות המקומית, תכנון הסעות חכם ויעיל  

 וכיו"ב. 

ההליך המכרזי הוא באחריות האשכול ותלווה אותו וועדה מקצועית. יחד עם זאת,   .1.3

קמת וניהול המסגרות בשוטף הינם באחריות  כל אחריות בנושא פיקוח וליווי בה

 משרד הרווחה בלבד.

 

 הצגה של תמי רייזנר:   .2

תומכות,   .2.1 סביבות  פנאי,  תעסוקה,  הקהילתי,  בתחום  תוכן  בתחומי  עוסק  המכרז 

מרכז למשפחה ומרכז לחיים עצמאיים. מדובר באיגום משאבים ותפירת חלופות  

ליציר להביא  רוצים  אנו  ולצרכים.  לזכויות  הרבה  בהתאם  עם  מחיה  סביבת  ת 

משמעות והשתתפות לאוכלוסיית המכרז. המטרה היא להביא להרחבת השירותים  

 הקהילתיים ופחות מסגרות חוץ ביתיות. 

עיקר  ב עדיין הרבה שירותים חסרים,  אך  אשכול,  רשויות ה שירותים ב  היום קיימים .2.2

בבתים בגלל צרכים פרטניים שלא    היושבת  ה אוכלוסייה רבה. ישנהפנאי וקהילב

מקבלים מענה. אנו מעריכים, שכמו במקרים אחרים, עם הקמת השירותים תגענה  

 עוד אוכלוסיות. 

 

ותגובות:   .3 כי  שאלות  ב הובהר  מענה  יקבלו  לשאלות  השאלות  התשובות  הליך  מסגרת 

 .במסמכי המכרז לשלוח את השאלות כפי שהוגדר  המציעים  . לפיכך, באחריותהרהבהה

 ? האם המבנים הם מהרשות או צריך להשכיר  (:בית אקשטיין)אילן  .3.1

שכנע את הרשויות  להזוכה    באחריות   .תלוי בזוכהו  מאד פתוחהנושא  :  הרטל  עדי

 לקבל מבנים, איזה מבנים, או שימצא בעצמו.  

 למכרז. מה מהן נכונה? גרסאות ראיתי מספר :  (החברה למתנ"סים)ליאת  .3.2

 . מחייבת רק הגרסה המפורסמת באתר האשכול: אורי

מועדון    – מסגרות פנאי לבוגרים    – בטבלה    18עמ'  וכי ב  22- חסר נספח אהוער כי   .3.3

 .חברתי לבוגרים זה אותו הדבר

 : תודה. נבחן את המכרז. נבקש להעלות על כתב. אורי

 לא רוצים להזדהות בגלל מידע חסוי.   –חשיפת מקורות גיוס משאבים  .3.4

 : להעביר בקשה בכתב. אורי

 האם יהיה זוכה אחד?  .3.5

 : כן. אורי

 בעיה בעריכת נספחים, דבר שיקשה על ההגשה. , וכן  8 בעיה בעמוד: (גשר)ונתן י .3.6

 להעביר בכתב.   נא: תודה על ההערה. עדי

 .אין נוסח מצורף לערבות –ערבות : בנוגע ל(אדנמ)ענבל טדגי  .3.7

 בכתב. הערה : להעביר עדי
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ויינשטיין   .3.8 טוב)יעל  שצריך  שכולו  כתוב  במכרז  מגורמים  (:  כתובות  המלצות 

 המלצות כתובות.  מצידם לתת חיצוניים. אין היענות 

 : להעביר בקשה מסודרת בכתב.אורי

 

 הערות נוספות:  .4

 לגבי עדכונים שונים.   המכרזלהתעדכן באתר  המציעים מתבקשים עדי הרטל:  .4.1

תמי רייזנר: מדובר במסגרת חברתית לפנאי עם מוגבלויות, ללא אבחנה בין סוגי   .4.2

מסגרות  מועדו  ולפתוח  המסגרות  סוגי  בין  לערב  נכון  תעריף.  אותו  והכל  נים, 

 משותפות ולא לבצע הבדלה בפועל. 

 אורי פרידלנד: תודה רבה. בהצלחה לכולם.  .4.3


