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 אדם להשגחה בבחינות  כחשירותי  למתן -04/22מכרז פומבי 

 מענה לשאלות הבהרה 
 

 
 מענה לשאלות   שאלה  נוסח קיים  סעיף עמוד מס"ד

נספח   60 1
11  

הצעת  
 המחיר 

שכר יסוד משגיח  
 בחינות 

29.12  ₪ 

 בשנה האחרונה חל שינוי 
 מהותי בשכר המשגיחים ע"י 

החינוך אשר עדכן את משרד 
השכר השעתי למשגיחים  

בבחינות הבגרות בכל רחבי  
₪ ברוטו   35הארץ לסך של 

 לשעה. בעקבות זאת, 
 נוצר קושי רב לאתר משגיחים

 לבחינות בשכר שעתי נמוך 
 . יותר

 
אנו מבקשים לעדכן את שכר 

  .₪ 35היסוד ברוטו למשגיח 

   .אין שינוי

2 27 8.3  
למסמך  

 -ד'
 חוזה 

למען הסר ספק  
מובהר כי שעות  

עבודתם של רכזת  
הבחינות, העובדים  

 המפקחים מטעם 
המכללה, המדריכים  
והמנהלים את צוות  

העובדים יחולו על  
הספק וישולמו על  

 ידו ולא 
יספרו במניין שעות  
 ההשגחה בתשלום. 

נבקש הבהרה על היקף  
העלויות הנדרשות מהספק  

 . בגין סעיף זה

יעודכן    חוזהל  8.3סעיף  

הבא הסר    :באופן  "למען 

שעות  יספק   כי  ובהר 

רכז  הו/עבודת ת  /של 

ה  ו/הגדרתכהבחינות,  

   ,10נספח  ל  2.5סעיף  ב

הספק    נהחול ת על 

  , ומשכךעל ידו  נהשולמ תו

  במניין שעות   נהיספרת לא  

בתשלום.   היקף   ההשגחה 

של   העבודה  רכז/ת  שעות 

עלהבחינות     40  -כ   עומד 

בממוצע  שבועיות   שעות 

   ". השנה  כל לאורך

 
3 28 9 

למסמך  
 -ד'

 חוזה 

לספק יוקצה חדר 
במכללה ממנו ינהל את 

שירותי ההשגחה 
בבחינות. הספק יצייד 
את החדר על חשבונו 

במחשב ובציוד הנדרש 
צורך ביצוע השרות לו ל

 כנדרש.

נבקש הבהרה על היקף  
העלויות הנדרשות מהספק  

 . בגין סעיף זה

 לצייד  נדרש הספק כי, יובהר

  במחשב  חשבונו  על  החדר  את

לבחירתו   אחר  ציוד  ובכל 

סורק,  כגוןהוא,   מדפסת,   :

לשימוש   מקרר  פקס, 

 .  'וכוהמשגיחים 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 מענה לשאלות   שאלה  נוסח קיים  סעיף עמוד מס"ד
4 6 5.4 

5.4.1  
למסמך  

  -א'
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

של  למצי מוכח  ניסיון  ע 
התקשרויות    שלוש 

לפחות, בהן סיפק שירותי  
כוח אדם, במהלך השנים  

  150,של    2022  - 2018
בו לפחות  זמנית  -עובדים 

 .עבור אותו לקוח

למתן  מכרז  הינו  המכרז 
בבחינות,  השגחה  שירותי 
ניהול ותפעול מערך השגחות 

מגיוס   באופיו   150שונה 
מוסד  שאינו  ללקוח  עובדים 
כוח  באפיון  הן   , אקדמי 
בד"ע  )מדובר  האדם, 
בפנסיונרים( בגיוסו ובתפעול 

 השוטף 
שלוש   : להוסיף  לכן מבוקש 
לקוח  מול  התקשרויות 

להשכלה   שהינו:  מוסד 
משרד   \גבוהה  

המילים  ...ולאחר  החינוך 
"כוח אדם" להוסיף :בתחום 

 תפעול בחינות   \ההשגחות 
 

אי  של  במקרה  לחילופין 
מבוקש   , לבקשה  הענות 
האיכות  בציון  עדיפות  ליתן 
לה  יש  אשר  לחברה 
מול  רלוונטיות  התקשרויות 

 מוסדות אקדמאיים. 

נמצאת   לכך  התייחסות 
סעיף  13בעמוד    ,13.4  

המכרז:    למסמכי 
בניקוד  " יתרון  יינתן 

לחברות   האיכות 
זמני   כ"א  שהעסיקו 

, וזאת  כמשגיחי בחינות
מתתי   אחד  לכל  בנוגע 

  הקריטריונים
להלן,  ה מפורטים 

המציע   על  ומשכך 
לכך   גם  להתייחס 

 " בהצעתו.
 

5 6 5.6 
5.6.1  

למסמך  
  -א'

הזמנה  
להציע  
 הצעות 

מחזור   בעל  הינו  המציע 
לפחות   של  כספי 

מיליון  )₪    1,000,000
חדשי ללא  ם(  שקלים 

אחת    מע"מ בכל  לפחות 
משלוש שנים, בין השנים  

בשל    2022  - 2018 וזאת 
שירותי   בתחום  פעילותו 

 .כח אדם

הקודם  בסעיף  האמור  לאור 
מבוקש להחליף את המילים 
ב"שירותי  אדם"  "כוח 

 תפעול בחינות.  \השגחה
אי  של  במקרה  לחילופין 

, מבוקש ליתן הענות לבקשה
האיכות  בציון  עדיפות 
לה  יש  אשר  לחברה 
מול  רלוונטיות  התקשרויות 

 מוסדות אקדמאיים. 

לשאלה  מענה    ראה 
 לעיל.   4 מספר

 

 
 
 

המענה לשאלות ההבהרה מהווה חלק ממסמכי המכרז ועל כל ספק מציע לצרף להצעתו  מסמך 
 . מסמך זה, חתום ע"י מורשי החתימה מטעמו

 


