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וועדת מכרזים

ט"ז טבת ,תשפ"ב
 20דצמבר2021 ,
הנדון :תשובות הבהרה עבור מכרז עיריית ערד מס'  18/2021מרכז יום
שלום רב,
בהמשך לפנייתכם להלן תשובתנו.
מס"ד

.1

עמוד

19

פרק וסעיף
רלוונטיים

סעיף
 4ג'

נוסח השאלה /הבקשה

תשובת עיריית ערד

לאחר הסיור שנערך במקום ברצוננו לשוב ולבקש כי
יתאפשר למפעיל להפעיל את המטבח כמטבח מחמם
ולא כמטבח מבשל .למיטב הבנתנו מצב המטבח אינו
מאפשר להפעילו כמטבח מבשל בהעדר תשתית
מתאימה .אנו בעלי ניסיון רב בהפעלת מטבח מחמם
במספר מרכזי יום ויכולים להעיד כי איכות האוכל
והגשתו אינו נופלת (ולעיתים אפילו עולה ) על מטבח
מבשל ושביעות הרצון של המבקרים במרכזים הינה
גבוהה מאוד  ,לאור זאת ובהתחשב כאמור בתשתית
במקום אין סיבה לדרוש כי המטבח יופעל אך ורק
במתכונת של מטבח מבשל.

ההחלטה על אופן ההפעלה
של המטבח תתקבל בוועדת
היגוי במשותף עם משרד
הרווחה .
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וועדת מכרזים
מ עמוד
ס

.2

כללי

פרק
וסעיף
רלוונטיי
ם
כללי

נוסח השאלה /הבקשה

תשובת עיריית
ערד

נבקש הבהרה בנושאים הבאים:

א .החוגים במרכז
היום בשעות
הבוקר יתקיימו על
פי דרישות התע"ס

א .מהי התכנית השבועית  -אילו חוגים קיימים ובאילו ימים?
האם בכל יום יש חוגים ופעילויות?
ב .מי הם מדריכי החוגים? פרילנסרים או מהצוות של
המפעיל?

ב .גם וגם
ג .משתנה מחוג
לחוג

ג .מה הם התעריפים שמשלמים לפרילנסרים?
ד .כן
ד .האם מביאים לפעמים מופעים/מופיעים חיצוניים?
ה .האם תשושי הנפש נמצאים ביחידה נפרדת מהתשושים?
ו .האם אותם מדריכי חוגים מפעילים את שתי היחידות
(תשושים ותשושי נפש)? או שיש מדריכים שונים לכל
יחידה?

ה .כן
ו .על פי התאמה

ז .כן ,נגינה ,סיוע
בהפעלה
באירועים.

ז .האם ישנם מתנדבים במרכז? ככל וכן ,האם הם קבועים
ומה הם עושים במסגרת הפעילות?

ח .כן

ח .האם ישנם מלווים מטעם המרכז להסעות של התשושים?
(לתשושי נפש יש חובה של מלווים לפי התע"ש)

ט .יש

ט .האם ישנו איש אחזקה של המרכז? במידה ואין ,ממי
מקבלים את שירותי האחזקה?
י .מה גודל הצוות של מרכז היום והרכבו? האם לפי התקינה
של התע"ס?
יא .האם ישנו פיסיותרפיסט קבוע? ואם כן ,לכמה שעות
שבועיות?
יב .האם ישנה אחות קבועה ? ואם כן ,לכמה שעות שבועיות?

י .על פי התעס
יא .יש לאייש
תפקידים אלה
על פי דרישות
התע"ס
כרגע יש אחות
ב 20ש"ש
פיזיותרפיסט
היה עד לא מזמן
 4ש"ש

יג .האם יש מרפאה בעיסוק? ואם כן ,לכמה שעות שבועיות?
יד .האם גובים מהמבקרים השתתפות עצמית של  ?₪ 15האם
הגביה מתקיימת כסידרה? האם ישנם חובות של מבקרים?

יד .יש גביה
קבועה
וסדירה
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