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תוכניות התערבות לשיקום  ללשירותים ו RFIתשובות בעקבות -טופס שאלות

 במסגרת סל שיקום לחומרים מתמודדים עם התמכרות

 

 שנים?  3-שנים. האם התוכנית אותה אנו מציעים צריכה להיות ל 3-ראיתי בהגשה שסל השיקום עתיד להינתן ל

מתוכניות   מורכב  להיות  יכול  הוא  אך  שנים,  שלוש  במשך  המשתקם/ת  את  ללוות  עתיד  השיקום  סל  לא.  תשובה: 

 ושירותים שונים אשר כל אחד מהם נמשך פרק זמן אחר.  

 

 האם אפשר להגיש גם תוכניות לקמפיינים של מניעת התמכרויות לנשים בהריון? 

יון, אך שימו לב כי סל השיקום עתיד להינתן למי שנמצאים בהליך  תשובה: ניתן להגיש תוכניות המיועדות לנשים בהר

 שיקום מהתמכרויות, ואינו עוסק במניעה.  

 

 האם אפשרי להציע את התוכנית למרכזי נשים בהריון ומשפחות כקורס הכנה להורות? 

חלט ניתן להציע.  תשובה: ככל שיש בתוכנית כדי לסייע ולקדם את תהליך השיקום של מתמודדים/ות עם התמכרות, בה

   שכן סל השיקום אינו עוסק במניעה. עם זאת, שימו לב שעל התוכניות להיות מוכוונת שיקום, 

 

 נית? כהאם מדובר בסל אישי או יצירת קהילה תומכת גם זה יכול להיחשב כתו

כך גם תוכניות   ובתוך  ותוכניות קבוצתיים,  יכולים להינתן במסגרתו שירותים  ניתן ברמה האישית, אך  תשובה: הסל 

 יצירת קהילה תומכת.    

 

 . למחיר ומהו האחוז שייקבע לאיכות נודה להבהרת עורך המכרז מהו האחוז שייקבע 

קבלת הצעות לתוכניות ושירותים  אינו מיועד לבחירת ספקים להפעלת סל השיקום, אלא ל  RFI-תשובה: בשלב זה ה

 שיכולים להינתן במסגרתו. 

  

 , נודה להבהרת עורך המכרז מהו החודש המשוער לתחילת ההתקשרות.2024מצוין כי הפרויקט יחל בשנת 

 תשובה: טרם נקבע מועד לתחילת הפעלת התוכנית.  

 

נודה להבהרת עורך המכרז האם המציע יידרש להפעיל את הפרויקט בפריסה ארצית החל מיום ההפעלה הראשון  

 . לפרויקט

 תשובה: הפריסה הגאוגרפית בה יפעל הפרויקט טרם נקבעה.

 



 

 מספר גופים.  נודה להבהרת עורך המכרז האם ניתן להגיש את ההצעות בשיתוף של

 תשובה: כן.  

 

 האם יש מגבלת עמודים להצעה? 

עמודים    4  –עמוד; חלק ב'    – )חלק א'    RFI-תשובה: מגבלת העמודים להצעה משתנה בין הפרקים, ומפורטת בגוף ה

 לכל שירות/תוכנית(.  

 

 האם יש מגבלת כמות השירותים בהצעה? 

 תשובה: לא.  

 

 לה בתוכנית שלכם ? האם התמכרות לסוכר, זו גם התמכרות שכלו

 תשובה: לא, סל השיקום עתיד להינתן למשתקמים מהתמכרות לסמים ולאלכוהול.

 

 כנית שלכם? והאם התמכרות לקמח זו גם כן התמכרות שכוללה בת 

 תשובה: לא, סל השיקום עתיד להינתן למשתקמים מהתמכרות לסמים ולאלכוהול.

 

 כנית שלכם?ו שכלולה בת האם התמכרות לדברי חלב זו גם כן התמכרות 

 תשובה: לא, סל השיקום עתיד להינתן למשתקמים מהתמכרות לסמים ולאלכוהול.

 

יכולה להיות רלוונטית ל    – עישון, שינה, סוכרים, אלכוהול, מסכים ועוד    –   רצינו לדעת האם הפסקה בתחומים אלו

RFI  ?זה 

 מהתמכרות לסמים ולאלכוהול.תשובה: לא, סל השיקום עתיד להינתן למשתקמים 

 


