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  - מענה לשאלות הבהרה לקול קורא

לימודי -ניקים שירותי ייעוץ והכוון תעסוקתירשימת תאגידים המע

 לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה ולבוגריה
 

פסיכולוגית תעסוקתית מומחית, עוסק מורשה, בעלת קליניקה פרטית. אני לא אני  שאלה: .1

תאגיד/חברה/עמותה. מעבר לכך אני עומדת ביתר הדרישות: ניהול ספרים, רישום במע"מ 

ובמס הכנסה ויש ביכולתי לספק את כל השירותים עליהם כתבתם בקול קורא. האם אני 

 עומדת בדרישות המכרז?
 לא יתקבלו הצעות ממי שאינו תאגיד. תשובה:

 

 ,בו נכתב כי המכון פועל תחת חוקי משרד הבריאות - לקול הקורא 'ה 5עיף סל בנוגע שאלה: .2

 למה הכוונה בסעיף זה? -נבקש הבהרה
: "התאגיד או יחידת משנה בו חותם על כתב לנוסח הבאה' יתוקן  5סעיף  תשובה:

 ההתחייבות המצורף לטופס הגשת מועמדות." 

תחייבות כך: "מטרת התאגיד או יחידת משנה בו הבהתאם לכך, יתוקן גם סעיף ג' לכתב ה

לימודי. ככל שבתאגיד מועסקים פסיכולוגים, הם  –היא בין היתר מתן ייעוץ והכוון תעסוקתי 

 פועלים תחת חוקי משרד הבריאות." 

 

"כי הוא פועל ויפעל תחת חוקי משרד  -מה משמעות הכתוב בכתב התחייבות התאגיד שאלה: .3

 הבריאות"?
הכוונה שככל שהתאגיד מעסיק פסיכולוגים, הם פועלים תחת חוקי משרד הבריאות.  תשובה:

 .2אלה מספר מענה לשגם ראו 

 

להיות מוסד מוכר להתמחות התאגיד על האם  –סעיף ג' לכתב ההתחייבות לעניין  שאלה: .4

ייעוץ תעסוקתי, מטעם מערך  -2ארגונית, ענף -תעסוקתית-חברתיתבפסיכולוגיה 

 הפסיכולוגיה במשרד הבריאות? 

 לא. תשובה:

 

 

 

 

 



 

 

 

השירות, ככל הניתן, גם  "התאגיד יציע את -התחייבותה' לכתב בהתייחס לסעיף יב שאלה: .5

מסעיף זה עולה כי מתן השירות בשפות . בשפות נוספות ובעיקר בערבית רוסית ואמהרית..."

נוספות הינו אופציונאלי ולא חובה ("ככל הניתן...") אולם בהמשך בסעיף כ' כתוב כי סעיף זה 

נחשב תנאי עיקרי והפרתו תוציא אותנו מרשימת התאגידים. האם המשמעות היא 

שמכון/יועץ שלא יוכל לספק את השירות בשפה האמהרית, ערבית או רוסית, לא יוכל להגיש 

 מועמדות?

במידה והתאגיד הציע שירות בשפה נוספת מלבד עברית, רק לא, זו לא המשמעות.  תשובה:

 הוא מתחייב לתת את השירות בשפה זו לכל אורך התקופה בה יכלל ברשימת התאגידים.

כי הדרישה למתן השירותים בפריסה ארצית ובשפות נוספות (בערבית  בהזדמנות זו נבהיר

פרסום רשימת  ,ויודגש .בנפרד ל התאגידים גם יחד ולא לכל אחדלבעיקר) מתייחסת לכ

קול קורא, יעשה לאחר שניתן יהיה להציע ההתאגידים לצורך קבלת השירות, לפי 

ובשפות נוספות (מלבד  ובדרוםלסטודנטים את השירותים בפריסה ארצית בצפון, במרכז 

 .בעברית)

בנקודת הזמן הנוכחית, באפשרותנו לספק את תהליך הייעוץ בשפה העברית בלבד  שאלה: .6

(חלק מכלי הייעוץ יכולים להיות בשפות נוספות, אך החלק העיקרי בייעוץ הינו שיחות הייעוץ 

 רישות המכרז?לעמוד בדכל בעניין זה נוהאם והוא יכול להינתן רק בשפה העברית). 

 .5כן, תוכלו להגיש מועמדות. ראו גם מענה לשאלה  תשובה:

 

שירותי הייעוץ יכולים להינתן בחיפה בלבד ולא בפריסה גאוגרפית כמתבקש בקול  שאלה: .7

 קורא. האם נוכל להגיש מועמדות?  

 .5כן. ראו גם מענה לשאלה  תשובה:

 

 

 יש לחתום על מסמך זה ולהגישו עם ההצעה.

 

 התאגיד ע"י מורשה החתימה: __________________________חתימת 
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