
 

 

 תשובות  שאלה  שם סעיף  סעיף עמוד מספר

1   

 כללי 

האם מדובר בקהילות  
 קיימות? 

כמה חברים יש כיום בכל  
 קהילה? וכמה בתי אב ?  

קהילות   2האם מדובר על 
 או על קהילה אחת ?   

באילו והיכן )גיאוגרפית( 
 שכונות הקהילות נמצאות?

 כן 
 

  2סה"כ יש 
קהילות, כל אחת  

יכולה להכיל עד  
קהילה  ,   200

דוברי רוסית  
וקהילה דוברי  
 עברית וערבית. 

 
אין חלוקה  

גאוגרפית, כל  
 העיר. 

 
 

2   

נבקש לדעת מי מספק כיום  
את שירותי לחצן המצוקה  

והרפואה של הקהילה  
 התומכת ?  

 מוקד אנוש 

לא רלבנטי לביצוע   האם וכמה מרותקי בית יש?   3
 השירותים במכרז 

4   
כמה מחברי הקהילות  

ים סבסוד ממשרד  מקבל
?כן הרווחה  

לא רלבנטי לביצוע  
 השירותים במכרז 

5   
האם ישנם ניצולי שואה  

בקהילות המקבלים סבסוד  
? ממשרד הרווחה  

 כן, קיימים 

כמה חולים דמנטיים יש     6
כיום?   תבתכני   

לא רלבנטי, יש  
הגדרות  

לפי   הלאוכלוסיי 
 הוראות התע"ס. 

7   
האם הקהילות הן חלק  

מיוחדות כמו  מתוכניות 
 קהילה לדורות/סל גמיש?

 לא 

היכן  מתקיימות הפעילויות     8
 החברתיות היום? 

במועדונים /  
מרכזי יום /  

מתנסים / בתים  
 של הקשישים. 

  מוועידתהאם ישנה תמיכה    9
 התביעות? 

מי שנקבע שזכאי  
 לכך 

10   

קיימת טעות בספרור  
 19בעמודי המכרז. עמוד  

אם זו  ה  22אחריו מיד עמוד  
טעות סופר או חסרים  

 טעות סופר 



 

עמודים במסמכי המכרז? 
במידה וחסרים נבקש  

 לצרפם. 
 

כמה אבות קהילה יש כיום      11
 בפרויקט?  

3 

12 4 

17.1 
17.2 
17.3 
17.4 

 

 ההצעה 

  את   נבקש לא להגיש
  2הוכחות ניסיון בנספח ב' 

אלא באמצאות אסמכתאות  
  כגון הסכמים/הודעות זכייה 

ימת ממליצים  לצרף רש   וכן
נבקש   פין ו ליופרטי קשר, לח 

לאפשר הגשה של אישורים  
דומים שניתנו במסגרת  

מכרזים אחרים. הבקשה 
נובעת מכיוון שלא ניתן  

בלוח זמנים כה קצר  
לקבל    זוובמיוחד בתקופה 

אישור ממחלקות רווחה  
 שטרודות בטיפול בקורונה.

   תהבקשה נדחי

13 4 
9 

17.9 
 ההצעה  5.6

הדרישה לבטל את  נבקש
להציג אישור מחברת ביטוח  
במועד הגשת מסמכי המכרז 

להציג אישור ביטוחים   אלא 
חתום ע"י חברת הביטוח רק  

ה כמקובל לאחר זכיי   

   תהבקשה נדחי

14 5 
10 

17.12.3 
 ההצעה  5.9.3

העמותות אינו  היות ורשם 
מנפיק תדפיס המפרט את 

חברי העמותה. מבוקש  
להגיש תדפיס מאתר  

מפורטים  "גיידסטאר" בו
חברי הועד המנהל של  

 העמותה 

 הבקשה מקובלת  

בחינת   23.1 6 15
 ההצעות 

נבקש להבהיר כיצד ינוקד 
האם    ?ניסיון המשתתף

משתתף המפעיל קהילה  
אחת מעל שנתיים הכוללת 

לחצני מצוקה, רופא,  
אמבולנס ופעילות חברתית  

  קרי,  יקבל את מלוא הניקוד
נקודות ?  60  

יתוקן הסעיף  
וד על  ניק גם  ויהיה 

שרותי הרמה.     
 

נפלה טעות סופר  
בניקוד הסעיף.  

הסעיף תוקן  
  6כדלקמן: עמוד 

מתוקן,    23.1סעיף  
אותו יש להגיש  
יחד עם מסמכי  

 המכרז.  

בחינת   23.1 6 16
 ההצעות 

בכותרת בטבלה רשום  
 "הגשת תכנית שנתית+ 

כן, יש להגיש  
תכנית  



 

התחייבות בתצהיר" נא  
להבהיר האם מדובר  
בתכנית שיש להגיש  

   המכרז כיבמסגרת מסמ
 האםכן ו  במידה תצהיר? כ

תנוקד במסגרת  התכנית 
 ואם כן, ?  ניקוד המציעים 

על פי  ו כיצד יקבע הניקוד 
 אילו פרמטרים? 

שמתחייבים עליה  
באמצעות תצהיר  
 מטעם המשתתף. 

התכנית תנוקד   
 במסגרת הסעיף.  

מחויבויות   26.1 8 17
 הזוכה 

  נפלה טעות במספר הנספח .
?  6אם הכוונה לנספח ג'ה  

מצורף עמוד  
 מתוקן 

מחויבויות   26.2 8 18
 הזוכה 

נפלה טעות במספר הנספח.  
? 7האם הכוונה לנספח ג'  

מצורף עמוד  
 מתוקן 

19 10 8.1 
8.2 

הצעת  
 המשתתף 

נפלה טעות סופר במספרי  
 הנספחים 

מצורף עמוד  
 מתוקן 

20 11 
11.1 
11.2 
11.3 

טבלאות  
ניסיון מסמך  

 ב'

'  את מסמך ב ישנבקש להג 
מודפס ובהתאם לצורך  

 להוסיף שורות. 

המסמך הועלה  
כקובץ וורד באתר  
העירייה עליו ניתן  

    להוסיף שורות.

 הסכם  5.3 23 21

  -אספקת חיישן נפילה
שירות זה אינו חלק ממפרט  

השירותים של הקהילות  
התומכות ואינו מתומחר 

במסגרת השירות. לאור זאת  
מהו המקור   -נבקש לשאול 

ציבי לשירות זה? תקה  
ככל ולא קיים מקור תקציבי  

נפרד לשירות נבקש לבטל  
 דרישה זו. 

אספקת החיישן  
מתבקשת כחלק  

מנתינת השירותים  
 מהגוף המפעיל 

 
 

 הסכם  5.5.3 23 22
האם  -נפילה  חיישןאספקת  

ישנו מוצר ספציפי, או שעל  
?המפעיל לאתר את החיישן  

ספק  לעל המפעיל  
ע"פ דרישות  

 העירייה 

 הסכם  5.5.2 23 23

האם   -צמיד איתור 
בכוונתכם כי המפעיל יאתר  
צמיד, או שקיימים צמידים  

שהעירייה מבקשת כי  
? המפעיל ישתמש בהם  

. 

 
ספק  להמפעיל  על 

צמיד ע"פ דרישות  
 העירייה 

 הסכם  5.5.2 23 24

שירות זה אינו חלק ממפרט  
השירותים של הקהילות  
התומכות ואינו מתומחר 

. ות ירבמסגרת תקציב הש
 -לאור זאת נבקש לשאול 

מהו המקור התקציבי  
 לשירות זה? 

ככל ולא קיים מקור תקציבי  
נפרד לשירות נבקש לבטל  

מתבקש כחלק  
מנתינת השירותים  

 מהגוף המפעיל 
 
 



 

 דרישה זו 

 הסכם  11.2 24 25

את תקופות   להגדירמבוקש  
ההארכה. נוסח הסעיף  

מאפשר לעירייה להאריך 
את ההסכם לתקופות לא 

ת ע"פ שיקול דעתה  רוגדמו
והדבר אינו מאפשר למפעיל  

 הערכות מתאימה. 

יתווסף הסעיף        
חודש כל   12" עד  

 פעם". 

 הסכם  12 24 26

בסוף הסעיף מבוקש להוסיף  
"המפעיל יהיה   את המילים:

רשאי לבטל את ההתקשרות  
ע"פ הסכם זה בהודעה  

ימים   90מראש ובכתב של  
 לפחות". 

ת הבקשה נדחי  

ם כסה 12 24 27  

נבקש להאריך את התקופה  
על מנת  14יום ולא ל  30ל

לתת למפעיל זמן להיארכות  
 מתאימה. 

הבקשה מקובלת ,  
 הסעיף תוקן. 

 הסכם  13 24 28

לקהילות האם ניתן לגייס 
אשר לא  ,לקוחות פרטיים

מעוניינים לפתוח תיק  
? מטופל ברווחה  

כי  במידה וכן נבקש להוסיף 
לקוחות פרטיים אינם  

תיק ברווחה   וחפת נדרשים ל  

 כן 
 
 
 

מחדד כי ניתן  
להוסיף לקוחות  
פרטיים שאינם  
נדרשים לפתוח  

 תיק ברווחה 

 הסכם  29.3 27 29

כפי שייקבעו על ידי  
האם התשלום  -העירייה"

הוא זהה לתעריף משרד  
הרווחה, או שמא העירייה  

יכולה להקצות רק חלק  
?  מהסכום  

בהתאם לתעריפי  
 משרד הרווחה 

 
 

ם כסה 29.7 27 30  

האם העירייה פועלת למתן  
ייפוי כוח ? איך פועל מנגנון  

בקש כי העיירה  ? נהתשלום 
תתחייב לפעול מול משרד 
הרווחה לקבלת ייפוי כוח  

 חתום 

יפוי כוח  י  צורף , כן
. 8נספח ג'/   

 
 

 הסכם  30 27 31

  4.11הוראת תע"ס 
בתי אב על   200-מתייחסת ל

האם    -פי מודל ההפעלה
? תהכוונה לשתי הקהילו   

 כן  

 הסכם  49.1 30 32
החליף את  ל  . נבקש1

המילה: "לבדו" במילים:" 
.  2על פי דין"   

תימחק המילה  
לבדו. ולאחר  

המילה "אחראי"  



 

 
 

נבקש לגרוע את המילים:" 
בכל הקשור או הנובע  

מהשירותים" ולציין אותם 
לאחר המילים: "או כל מי  

 מטעמו" 

 יצוין "על פי דין" 
 

יימחקו המילים  
ו/או    "בכל הנובע

הקשור לשירותים  
יפא  בסו". ו ו/א

לאחר    49.1סעיף  
המילים "ו/או כל  

מי מטעמו" יירשם  
"בכל הנובע ו/או  
 "קשור לשירותים

 הסכם  49.4 30 33

בסוף הסעיף מבוקש להוסיף  
את המילים:" וזאת בכפוף  

להכרעה שיפוטית חלוטה  
המחייבת את המפעיל  

 באחריות לנזק כאמור". 

 בקשה נדחית 

34 36 14.3 

מפרט  
השירותים  
המיוחדים  

1ג' פח נס  

רכז התכנית   כי הכוונה  למה
כפוף למנהל התכנית  בגוף  

המנהל )האם הכוונה  
 לעירייה(? 

 

 כן 

1נספח ג' 7.3.1 35 35  
ביום כיפור  נבקש להוסיף כי 

יש הפנייה ישירה לבית  
 חולים באמצעות אמבולנס 

אין שינוי בתנאי  
הסעיף, יובהר כי  

הזוכה מחויב  
יל מוקד  להפע 

כמפורט בסעיף  
 הנ"ל.  

1נספח ג' 8.1.3 35 36 למעט יום "נבקש להוסיף   
" כיפור  

,  תהבקשה נדחי
כוללים    םהשירותי

את יום הכיפורים  
 , יתווסף לסעיף.  

1נספח ג' 8.2.3 35 37  
נבקש להוסיף כי "הזמנת 

אמבולנס תעשה רק באישור  
 המוקד". 

יתווסף בסוף  
הסעיף  

 "ובאישורו". 

1נספח ג' 8.2.4 35 38  
יל  פע נבקש להבהיר כי המ

ס נ לא יישא בעלות אמבול 
. שיוזמן לא ע"י המוקד  

 מקובל 

1נספח ג' 8.3 36 39 למעט יום "נבקש להוסיף   
" כיפור  

הבקשה נדחית ,  
הסעיף חודד  

ומצוין בו ביום  
 כיפור.  

1נספח  ג'  20.3 39 40  

נבקש לשנות מועד הגשת 
. מדובר בדוח  30.4-הדוח ל

, חלקם רבים ניםשמכיל נתו
ספיים. כ תפעוליים וחלקם 

בעיקר הנתונים שקשורים 

 
ניתן להגיש  

  30/4כמבוקש עד 
 כל שנה 



 

להכנסות אינם זמינים  
הזמן המבוקש ואינם   חבטוו 

מתכתבים עם תנאי תשלום  
. 33.2שפורטו בסעיף    

5נספח ג'  43 41  
התעריפים המצורפים אינם  

אנא צרפו מסמך עדכניים, 
 מעודכן  

ראות  ע"פ הו
תע"ס הקיימות  ה

חה במשרד הרוו   

אחריות   49.2  42
 ושיפוי 

. נבקש להחליף את  1
המילה: "לבדו" במילים:" 

 על פי דין" 

יצוין בסיפא  
"האמור לא יחול  

ככל והעירייה  
 גרמה לנזק בזדון" 

אחריות   49.3  43
 ושיפוי 

. נבקש להוסיף את  1
המילים: "למעט כלפי מי  
שגרם לנזק בזדון" לאחר 

ם: "לגבי נזקים  המילי
לגרוע את    . נבקש2כאמור" 

.  3המילים: "לפצותה" 
נבקש להחליף את המילים: 

ימים" במילים:   7"תוף  
"בכפוף לקבלת פסק דין  

שלא עוכב ביצועו ובתנאי כי  
נתנה למפעיל הזדמנות  

 להתגונן" 

. בקשה מקובלת 1  
 

. בקשה נדחית  2  
 

. בקשה נדחית 3  

 ביטוח  50.1  44

ת המילים: . נבקש לגרוע א 1
ור"  חת אחריותו כאמ"להבט 

. נבקש להחליף את  2
המילים: "כל עוד קיימת 

אחריות שבדין כלפיו"  
במילים: "ולעניין ביטוח 

משך אחריות מקצועית ל
שנים  3תקופה נוספת של  

 לאחר מועד תום ההסכם"

. בקשה נדחית  1  
 

. בקשה מקובלת 2  

 ביטוח  50.2  45

. לאחר המילים:" טופס 1
ל קיום ביטוחים" האישור ע 

ת המילים: נבקש להוסיף א
"בהתאם להוראות המפקח  

על הביטוח, רשות שוק ההון  
"6-1-2019וח וחסכון ביט  

 בקשה נדחית 

 ביטוח  50.2.1  46

. לאחר המילים :"המפעיל  1
ו/או העירייה נבקש להוסיף  

את המילים:" בהתאם  
להרחבי השיפוי המפורטים  

 באישור הביטוח" 

לאחר המילים  
"המפעיל ו/או  

רייה" יירשם  העי
תאם להרחבי  "בה
פוי המפורטים  השי

להלן ובאישור  
 הביטוח" 

. נבקש לגרוע את  1 ביטוח  50.2.2  47
 המילים:" ומי מטעמו" 

במקום המילים  
"ומי מטעמו"  



 

יירשם "ו/או בגין  
 הפועלים מטעמו" 

 ביטוח  50.2.4  48

נבקש לגרוע ולנסח כדקלמן:  
יות מקצועית "ביטוח אחר 

יורחב לכלול את העירייה  
ף בגין מעשי וסנ  כמבוטח

 ו/או מחדלי המפעיל" 

 בקשה נדחית 

 בקשה נדחית  נבקש לגרוע  ביטוח  50.2.7  49

יום   30-נבקש לשנות ל ביטוח  50.2.9  50  בקשה נדחית  

 ביטוח  50.2.10  51

נבקש להוסיף את המילים:" 
ואולם לא יהיה בכך כדי  

מבטח על פי  לפגוע בזכויות ה
חוק חוזה הביטוח התשמ"א  

1981 "  

קובלת בקשה מ  

 ביטוח  50.2.12  52

לים:" ביט של . לאחר המי1
קבוצת כלל ביטוח" נבקש 

להוסיף את המילים:" ו/או  
 כל נוסח מקביל אליו" 

מקובל כחלופה  
נוספת לאחר  

המילים "ביט של  
קבוצת כלל  

ביטוח" יצוין  
"ו/או כל נוסח  

מקביל אליו כדוג'  
וביט, מגדל ביט,  מנ

הראל ביט, איילון  
גה" ביט, פס  

לא רלבנטי   -נבקש לגרוע  ביטוח  50.2.13  53
 לשירותים נשוא ההסכם 

 בקשה נדחית 

לא ניתן   -נבקש לגרוע ביטוח  50.2.14  54
 להעביר פוליסות 

יצוין בסיפא כי  
"ככל ויומצאו  

פוליסות המפעיל  
יהא רשאי למחוק  
נתוני מידע עסקי,  

י  מסחרי ופרט
שאינו רלוונטי  

להתקשרות  
  ולכיסוי הביטוחי

 עבור העיריה" 

נבקש לגרוע את המילים:"  ביטוח  50.3  55
 והמצאת הפוליסות" 

 בקשה נדחית 

 ביטוח  50.4  56
לאחר המילים: "לכל כלי  

רכב" נבקש להוסיף את  
 המילים:" בבעלות המפעיל" 

 בקשה נדחית 

 ביטוח  50.6  57

. נבקש להחליף את  1
לבדו אחראי"   המילים:"

במילים: "אחראי על פי דין"  
. לאחר המילים:" לרכוש 2

בקשה נדחית . 1  
 

בקשה נדחית . 2  
 



 

ו/או ציוד" נבקש להוסיף 
את המילים:" בבעלות  

. נבקש לגרוע את  3המפעיל" 
. נבקש 4לה:" נמצא" המי

לגרוע את המילים: "ו/או על  
ידי מי מטעמו ו/או  

. נבקש 5באחריותו ו/או" 
לגרוע את המילים": ו/או  

. נבקש 6לאובדן תוצאתי" 
לגרוע את המילים:"  בשם 

. נבקש 7מו"  הבאים מטע
לגרוע את המילים:" ו/או  

.  8לכל אובדן תוצאתי" 
נבקש להוסיף את המילים 

ולם פטור  בסוף הסעיף: "א 
מאחריות כאמור לא יחול  

לטובת מי שגרם לנזק  
 בזדון" 

בקשה נדחית . 3  
 

בקשה נדחית . 4  
 

נדחית   בקשה. 5  
 

בקשה נדחית . 6  
 

נדחית   בקשה. 7  
 

בקשה מקובלת  .8  

 ביטוח  50.7  58

. נבקש להחליף את  1
המילים:" לבדו יהיה  

אחראי" במילים: "יהיה 
. נבקש 2אחראי על פי דין"  

לגרוע את המילים:" ו/או  
הפועלים מטעמו לרבות  
קבלנים מבצעי עבודות  

. 3קבלני משנה ועובדיהם"  
י" "אחראלאחר המילה:  

נבקש להוסיף את המילים:" 
 על פי דין" 

בקשה מקובלת   .1  
 

. בקשה נדחית 2  
 

. בקשה נדחית 3  

 ביטוח  50.8  59

. לאחר המילה:" כלשונן"  1
נבקש להוסיף את המילים:" 

ככל שיש בהם כדי להשפיע  
על התחייבויותיו על פי  

. לאחר  2הסכם זה" 
המילים:" בעת הצורך"  

נבקש להוסיף את המילים:" 
עט במקרים של ניגוד  למ

 עניינים" 

ת בקשה נדחי .1  
 

בקשה נדחית . 2  
 

יטוח ב 50.9  60  

. נבקש להחליף את  1
המילים:  "באופן מלא  

ובלעדי" במילים:" על פי 
 דין" 

יימחקו המילים  
"באופן מלא  

 ובלעדי" 

 ביטוח  51  61

. נבקש לגרוע את המילים: 1
"ולמשך כל תקופה נוספת 
בה ימצאו אחראים על פי  

.  נבקש לגרוע את  2דין" 
יל  המשפט האחרון המתח 

יימחקו המילים  . 1
"ולמשך כל תקופה  
נוספת בה יימצאו  

אחראיים על פי  
דין" ויירשם  



 

במילים:" למעט הסר  
 ספק…" 

"ולעניין ביטוח  
אחריות מקצועית  

למשך תקופה  
שנים   3נוספת של  

לאחר מועד תום  
 ההסכם" 

 
בקשה נדחית . 2  

 

  831להחליף קוד . נבקש  1 צד ג'    62
321בקוד    

דחית בקשה נ   
 
 

63   
  -אחר צד ג'

חריג אחריות  
 מקצועית 

 נבקש לגרוע 

בקשה נדחית. ניתן  
לקבל כחלופה  

לביטול חריג  
אחריות מקצועית  

לעניין נזקי גוף  
עריכת ביטוח  

אחריות מקצועית  
כפי שצוין בסעיף  

ובאישור    50.2.4
 הביטוח.  

 

חבות     64
304וד נבקש לגרוע ק מעבידים   בקשה מקובלת   

אחריות     65
 מקצועית 

, 307, 302נבקש לגרוע קוד 
309 ,  

   –  302קוד 
בקשה נדחית.  

אולם יובהר כי  
אחריות העירייה  

כלפי המפעיל אינה  
 מכוסה.  

 
   –  307קוד 

בקשה נדחית.  
אולם יובהר כי  

הכיסוי אינו  
לאחריות  

הקבלנים וקבלני  
המשנה אלא  

לאחריות המפעיל  
   בגין הנ"ל.

לחילופין ניתן  
  לקבל מחיקת קוד

לקבלת   בכפוף  307
הצהרה בדבר אי  
העסקת קבלנים  
קבלני משנה על  



 

גבי דף לוגו בליווי  
 תאריך וחתימה.  

 
   –  309קוד 

בקשה נדחית.  
אולם יובהר כי  

הוויתור על תחלוף  
לא יחול כלפי מי  

 שגרם לנזק בזדון.  

 אופי העסקה    66

יש להחליף את המילים: 
ם רפואיים"  "שירותי

במילים: "שירותים פארא 
 רפואיים" 

 אין שינוי בסעיף 

 חוזה  4 23 67

נבקש לשנות את הסעיף כך 
שהתחייבות המפעיל תהיה  

בתי    440להפעיל תכנית לעד  
אב בהם מתגוררים אזרחים  
ותיקים כאשר חלקם עולים  

 חדשים 

 אין שינוי בסעיף 

 חוזה  5 23 68

מהו   –  5.2,5.3 –  5סעיף  
מן לצמיד איתור  הגורם הממ 

לחולים דימנטיים, והחיישן  
 למניעת נפילה 

 
 

כל מנוי בקהילה  האם 
התומכת יקבלם או יהיה 

 זכאי לקבלם? 

הגוף המפעיל, נותן  
 השרות. 

 
 
 
 
 

חיישן נפילה כולם,  
חולים דמנטיים  

לפי הגדרות  
 הסעיף. 

69 11 11.3+ 
 חוזה   11.2

למה הכוונה בתיאור  
סוג   –  ההאוכלוסיי 

?מוגבלות ? 

בהתאם לנכתב  
 בסעיף 

2נספח ב'    14 70  
הכוונה בתיאור  למה  

סוג   –וסייה  האוכל
 ??מוגבלות

בהתאם לנכתב  
 בסעיף 

 חוזה   27 71
האם בכוונת העירייה לאשר 

ייפוי כוח למשרד הרווחה  
 לגוף המפעיל ? 

 כן 

1נספח ג/  8.1.1 35 72  

אנו עובדים עם כל חברות 
המוקד הגדולות ואף חברת  

ה להתחייב מוקד לא מוכנ 
להגעת רופא בטווח של  

לשנות סעיף זה  שעה. נבקש 
מהמקרים זמן   85% כך שב

דקות.  90הגעת הרופא עד   

 אין שינוי בסעיף  



 

1נספח ג/  7.3.3 35 73  

בסעיף זה נרשם כי כל   7.3.3
מוקדן ישוחח עם כל אחד 

מהחברים באופן יזום אחת  
נבקש   –לשלושה שבועות 

 לבטל סעיף זה. 

   הבקשה נדחית

1נספח ג/  17.1 38 74  

שת  בסעיף נרשם כי נדר
די עובד הדרכה קבועה על י

סוציאלי בעל ניסיון קודם 
בעבודה עם אנשים בגירים 
עם מוגבלות המתגוררים 

 בקהילה. 
 

 נבקש הסבר לסעיף זה. 

במידה והרכז הינו  
  3עו"ס בעצמו של  

שנים ניסיון, עליו  
להיות בעל ידע  

עם    ןוניסיו
אזרחים וותיקים  

עבודה.  ב  

 נספח ג'  18.1 38 75

י התוכנה בה  נבקש לדעת מה
יד את נתוני  יש להקל

החברים. אנחנו לא מכירים  
 תוכנה כזו.  

תכנית אקסל  
פנימית של הגוף  

 המפעיל. 

5נספח ג   43 76  

האם לא קיים תעריף  
 לניצולי שואה?  

 
 

האם קיים מימון לניצולי  
התביעות? תשואה מוועיד  

 קיים 
 
 
 

כאי  מי שנמצא ז  

77 7 23.3  

מבקשים לבטל תנאים של  
  סיון בעבודה מקצועיתני

מול הרווחה. אין כל קשר 
בין תנאים אלו לבין הניסיון  

הנדרש ממפעילי קהילות 
תומכות. כחברה שהייתה  

בין הראשנים בארץ  
בקהילות התומכות וכן  

כחברה שהשתתפה בעשרות  
מכרזים לקהילות תומכות 
מעולם לא נתקלנו בתנאי  

ה. מדובר בתנאי מקפח  כז
ומפלה לטובת חברות  

ח רע.  יעוד, ונודף ממנו ריהס
תנאי כזה אף נוגד את  

האמור בהוראות התע"ש 
ואין לו כל קשר לקהילה 

 .תומכת

מנהל הרווחה הוא  
הגורם האחראי,  
המממן, המנחה  
המקצועי ומבצע  
הביקורת בפרויקט  
זה ולכן ניסיון  
מולו הכרחי וזה  
חלק בלתי נפרד  

ע שירות זה .  בביצו 
משכך אין שינוי  
   .בסעיף זה
 
 

 23.3.1 7 ה
23.3.2  

ניקוד זה איננו חוקי, פועל  
במובהק לטובת חברות  
הסיעוד, ואף נוגד את חוק 

)א( 2חובת המכרזים סעיף א
שקובע שעורך מכרז לא  
יקבע תנאי במכרז  

מנהל הרווחה הוא  
הגורם האחראי,  

, המנחה  המממן
המקצועי ומבצע  

הביקורת בפרויקט  
ון  זה ולכן ניסי 



 

יע  אלא אם להשתתפות מצ
כן הוא מתחייב מאופיו של 

בין   המכרז, ואכן אין קשר 
הפעלת קהילה תומכת  

ה,  שכוללת: לחצן מצוק
מוקד מצוקה, שרות רופא 

שעות ביממה,   24ואמבולנס 
אב קהילה לתיקוני בית  
ורכזת חברתית. זאת ועוד 
הדבר יגביל את מספר  
המשתתפים ויקטין אותם 
משמעותית, דבר שפוגע  

ציבורי. החברות  באינטרס ה
שלא יוכלו להשתתף או  

וד  ייפגעו מההפליה בניק
הנם למעשה החברות  

כמו  שמפעילות בעצמן )שלא  
חברות הסיעוד שקונות את  
כל השירותים ונסמכות על  
ניסיונן של חברות שרותי 
הרפואה(בכל הארץ קהילות  
תומכות כגון: חברתנו יד 
להחלמה , נטלי סקיולייף, 
שר"פ בקהילה, מרל"מ  
 ....ועוד

אשר על כן אנו מבקשים  
לבטל את התנאים  

להתייחס רק המקפחים ו
לניסיון המציע ולנקד אותו  

פרמטרים הקשורים רק ב
לקהילה תומכת כאמור  

  4.11בהוראות התע"ש 
 שאותם  אף צירפתם למכרז

ומול גופים מולו    
מקצועיים  

הכרחי    בקהילה
  וזה חלק בלתי
נפרד בביצוע  

שירות זה . משכך  
אין שינוי בסעיף  

   זה. 
 
 
 

פירוט     78
ירותים הש 095יש לגרוע קוד     בקשה נדחית  

79      

80   
אישור  

ביטוחים  
6נספח ג'  

בעניין סעיף ביטול חריג "
אחריות מקצועית לפרק צד 

שלישי )נזקי גוף בלבד(  
נבקש -באישור קיום הביטוח 

לוותר על הדרישה בכפוף 
להגדלת גבולות האחריות 

עית  לפרק אחריות מקצו 
ש"ח   3,600,000לסך של  

  7,200,000סה"כ למקרה ו 
" ש"ח לתקופה  

 
 
 

מקובל   -
 .כחלופה נוספת



 

 

 


