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 מערבי איגוד ערים אשכול רשויות נגב

 אזורי תזונאי  – 02/2021מכרז מס' 

   מסמך הבהרות

 

 תשובה  שאלה 

היכן ממוקמים משרדי האשכול, והאם אני   1

 מצופה לעבוד משם? 

  8משרדי האשכול ממוקמים ברח' יוסף סמלו 

שבוע העבודה מיש צפייה שלפחות חלק  נתיבות.

רחוק תהיה מתעשה ממשרדי האשכול. עבודה 

 בתיאום מול הממונה הישיר ובהתאם לצורך. 

שעות חודשיות    40נדרשת עבודה של  2

שעות    90  -בששת החודשים הראשונים ו

חודשיות בששת החודשים הנוספים של  

שנת ההעסקה. ההצעה הכספית הנה  

?  12מחולק התשלום? חלקי לשנה. כיצד 

החלק היחסי? לא ברור איך הצעת המחיר  

משקפת את אופן העבודה הנדרש, אשמח  

 להבהרה. 

 

אומדן הסכום השנתי שמופיע במכרז הוא עבור שנה  

 שעות חודשיות.  90של עבודה במסגרת של  

הסכום עבור היקף שעות קטן יותר ייגזר באופן יחסי 

 מהסכום הנ"ל. 

 

דורש עבודה     והובלת תחום  בריכוזהתפקיד  3

 עם תזונאי ערים/מועצות. 

האם באשכול עובדים תזונאי ערים /  

 מועצות? בכולם? בחלקם? 

 

 

  ערים/מועצות. רשויות האשכול תזונאיות אין בכרגע 

בודה במי מהרשויות הע יאוישזה  ידתפקככל ש

, העבודה  . לעת עתהידעל/ת התפקב תתבצע מול

 רלוונטיים בכל רשות. תתבצע מול רפרנטים 

 

מול אילו בעלי תפקידים מתבצעת העבודה  4

 בשטח? באילו דרגים? 

 

רמים  גוי תפקידים ולמגוון בעהעבודה מתבצעת מול 

, ובגופים השותפים לפעילות  אשכולהרשויות ים בירלוונט

עשה לאחר כניסת בעלי  י. מיקוד התחומים יהאשכול

 .התפקידים וגיבוש תוכנית העבודה

בנוגע להתחייבות להשתתף בקורס הכשרה   5

 למובילי בריאות של משרד הבריאות: 

  דרשו במסגרתימתכלל הבריאות והתזונאי האזורי י

מובילי בריאות המתוכנן  עבודתם להשתתף בקורס 
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 מתי מתקיים והיכן?  א. 

 ב. מה היקף השעות של הקורס? 

שעות הקורס נכללות בשעות  ג. האם 

 העבודה המפורטות במכרז זה? 

 

להתקיים בהמשך. האחריות על פתיחת הקורסים היא 

  על ידישל משרד הבריאות, מיקומו ומועדיו יפורסמו 

בשעות  קורס יכללו ההשתתפות בשעות  .המשרד

 העבודה המפורטות במכרז זה. 

 

בחוזה שיש לחתום עליו עם ההתקשרות   6

לגבי האחריות של התזונאי  8מופיע סעיף 

  -הסעיף נראה כלא חוקי ולא ענייני  האזורי.

התזונאי נדרש לשאת בנזקים של עובדים  

תחתיו או מי מטעמו. אנא בדקו האם אפשר  

 לבטל סעיף זה.

 

הכוונה בסעיף היא שהתזונאי בתור נותן שירותים  

אחראי לכל נזק שעלול להיגרם בשל  , ועייםמקצ

שירותיו. אם הוא ישכור שירותים של עובד או קבלן 

  א( אז הוא זה שיישפריט מא, לצורך הכנת תלדוג)

 באחריות מול האשכול.  

 

אם אין לו עובדים או קבלני משנה שיעשו עבורו את  

 עיף זה מתייחס לנותן השירות בלבד. ס –העבודה 

 

במכרז נפלה טעות באבני דרך ולוחות זמנים   7

לפיו הגשת המועמדות הינה עד תאריך  

  26.1.21. האם להניח שמדובר ב 26.12.21

 כפי שכתוב בהמשך? 

 

 . 26.1.21הטעות תוקנה. הגשת המועמדות היא עד 

 

בחוזה המצורף אין סעיף לגבי הפסקת   8

עבודה מצד הדיאטן. אנא הבהירו מה הם 

התנאים להפסקת עבודה מצד הדיאטן ומה  

 יהיה כתוב בנושא זה בחוזה. 

 

ימים   30  לעל התזונאי האזורי ליתן הודעה מוקדמת ש

טרם סיום ההתקשרות עימו במידה והוא מסיים את 

 ההתקשרות טרם תום תקופת ההתקשרות. 

האם ניתן לצפות בתוכנית שהוגשה למשרד   9

  הבריאות והפנים?

 ביחד עם מסמך זה. האשכול כן, היא הועלתה לאתר 

 

  מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרזמסמך זה 

 ויש להגישו חתום יחד עם כל מסמכי המכרז! 

 


