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 2021, במרץ 8
 א"תשפ, באדר ד"כ

 20943סימוכין: 
 
 

 הבהרה לשאלות מענה - תומכת קהילה להפעלת 4/2021' מס פומבי מכרזהנדון: 
 

 
המסמך או הנספח  מס"ד

או הפרק  אליו 
 מתייחסת ההבהרה 

סעיף 
 רלבנטיים 

ומספר 
 עמוד

 התשובה נוסח השאלה 

 1מסמך א' פרק  .1
 כללי

 3סעיף 
 4עמ' 

בסעיף זה נכתב שמשרד 
הרווחה אישר למועצה 

"פתיחת  2020בדצמבר 
קהילה תומכת" האם עד 

כה לא פועלת קהילה 
 תומכת לקשישים בגדרה? 

לא פועלת כיום קהילה תומכת 
 לקשישים בגדרה.  

ככל שפועלת כיום קהילה   כללי .2
נבקש נתונים  -תומכת 
 ומידע :

כמה בתי אב חברים  •
 בקהילה? 

האם יש ביניהם ניצולי  •
 שואה, אם כן כמה?

כמה מסובסדי רווחה  •
 יש בקהילה? 

מי הארגון המפעיל  •
 כיום?

האם המכרז פתוח גם  •
לקשישים תושבי ישובי 

 גדרות?
 

 לא פועלת כיום קהילה. 

האם מדובר בקהילה  כללי כללי .3
חדשה או בקהילה קיימת? 

בתי אב אם קיימת כמה 
 ישנם?

 מדובר בקהילה חדשה. 

האם קיימת בעיר קהילה  כללי כללי .4
תומכת נוספת לקשישים 
ואם כן מה מס' החברים 

 בה?

 לא קיימת. 

האם בכוונת הרשות  כללי כללי .5
להקצות מקום לטובת 

 הפעילות החברתית? 

ככל הנראה יעשה שימוש מעת 
לעת במתקן קיים של מועדון 

המשמש כמועדון חברתי 
 קשישים.

האם מדובר על קהילה  כללי כללי .6
תומכת עם תכנית סל 

 גמיש? 

  לא. –ככלל 
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במקומות רבים במכרז   כללי .7
-מופיעה התייחסות לגן

יבנה במקום גדרה. נבקש 
לוודא כי המדובר הוא 

 בטעות סופר

 טעות סופר.  -אכן

, 6סעיף  מסמך א' .8
 4עמוד 

שהספק מקבל כיום נהוג 
ייפויי כוח מהעירייה 

ותשלומי המשרד מועברים 
ישירות לספק. הדבר מקל 

על העברת התשלומים 
ומונע עבודה מיותרת הן 

של הספק ובעיקר של 
העיירה. האם העירייה לא 

שוקלת לבצע העברה 
ישירה של התשלומים 

 לספק ?

 כן המועצה שוקלת זאת. 

ומדובר  בקהילה במידה   6סעיף ג מסמך א' .9
חדשה , נבקש לשנות את 

תקופת הפעלה הראשונית 
חודשים על מנת  36-ל

לאפשר למפעיל לבנות את 
קהילה ולהתחיל לתפעל 

אותה בצורה יעילה. )לוקח 
חודשים להגיע  36לפחות 

לקהילה מלאה מאוזנת 
כלכלית( לחלופין נבקש 

השתתפות העירייה 
בהוצאות הקהילה כל עוד 

 150ת מ קהילה מונה פחו
 מנויים.

אין שינוי בתקופה ההפעלה 
הראשונית כפי שנקבעה 
 12 –במסמכי המכרז הינה ל 

יובהר כי בניגוד  –חודשים 
 –לנינקב בשאלת ההבהרה 

הסעיף הנכון במכרז המתייחס 
לתקופת ההפעלה הראשונית 

 חודשים.   12 –ג 6הינו סעיף 

א 9סעיף  כללי-מסמך א  .10
 6עמ' 

מבוקש לבטל בהתייחס  
 למציע המאוגד כמלכ"ר.

מלכ"ר לא יידרש  –מקובל 
 –להמציא תעודת עוסק מורשה 

תחת זאת ימציא אישור רישום 
 למע"מ כמלכ"ר. 

 חסעיף  מסמך א   .11
  7עמ' 

נבקש לדעת האם יינתן 
יתרון לגוף המפעיל 
תוכניות שונות של 

אשל/משרד הרווחה 
כדוגמת סל גמיש, תוכניות 

למרותקי בית, קהילה 
 תומכת בחוק סיעוד

 יינתן יתרון. 

 2סעיף ח מסמך א .12
  7עמ' 

מבוקש לבטל את תת 
הסעיף לגבי עמותה שלה 

אין בעלי מניות ו/או "נסח" 
תאגיד בדומה לחברה 

 "מ.בע

מלכ"ר ימציא תעודת רישום 
 מרשם העמותות. 

 10מסמך א' פרק  .13
 הגשת הצעות 

 

 2סעיף ב.
 8עמוד 

בסעיף זה נכתב כי יש 
למלא הצעת מחיר 

"במסמך ה'" . כידוע לנו, 

 אין צורך במילוי מחיר
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התעריף לקהילה תומכת 
נקבע ע"י משרד הרווחה 

ולמעשה אין דרישה 
מהספק להציע מחיר 

במכרז זה. נבקש הבהרה 
באותם סעיפים במסמכי 

המכרז בהם רשום "הצעת 
 מחיר" 

 1סעיף ג מסמך א' .14
 9עמ' 

שנפלה טעות נראה 
והפיסקה מופיעה פעמיים . 

 נבקש לתקן

יש להתייחס  –טעות סופר 
 לפסקה כמופיעה פעם אחת. 

-סעיף ח' 10מסמך א' פרק  .15
  10ב עמ' 

בסעיף זה נכתב כי דירוג 
ההצעות ייעשה לפי שיקלול 

-למרכיב המחיר ו 20%של 
למרכיב האיכות.  80%

נבקש הבהרה אודות 
מרכיב המחיר, ככל שיש 

 בסעיף מימד תחרותי

 אין מימד תחרותי במחיר. 

 4סעיף ט מסמך א'  .16
  12עמ' 

נבקש לגרוע את הדרישה 
 להעברת פוליסות

 הבקשה נדחית

 1.2סעיף  מסמך ב' .17
 17עמ' 

 בסעיף זה נכתב כי בישובי
איש   2800המועצה חיים 

בגיל זקנה. נבקש לדעת על 
איזה ישובים מדובר למעט 

      גדרה?

מדובר רק בישוב  -טעות סופר
 גדרה. 

 1.6סעיף  מסמך ב' .18
  17עמ' 

מבוקש להוסיף תמורה 
ממשרד הרווחה בגין 

 המנויים.

 הבקשה נדחית. 

סעיף  מסמך ב' .19
עמ'  1.6.1

17  

הסבסוד האם תשלומי 
יבוצעו ישירות ע"י משרד 

 הרווחה למפעיל?

לא ידוע, המועצה תפעל בהתאם 
להנחיות משרד הרווחה כפי 

  שייתנו מעת לעת. 
מסמך ב' מפרט  .20

 המכרז 
סעיף 
עמ'  1.6.1

17 
 התמורה

מקובל כי כאשר נקבעת 
לחבר הקהילה זכאות 

לסבסוד, נקבע גם גובה 
התשלום לספק אותו 

ה מעביר משרד הרווח
ישירות לספק. ההעברה 

הכספית לספק כוללת את 
ההשתתפות של המועצה 

בסבסוד  25%בשיעור 
עבור נצל"ש  -)הערה 

העירייה פטורה 
מהשתתפות בסבסוד( 

ונעשית התחשבנות ע"י 
משרד הרווחה מול הרשות 
המקומית. האם הסדר זה 

 מקובל עליכם? 

 מקובל. 
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 1.8סעיף  מסמך ב' .21
  17עמ' 

רות הינה תקופת ההתקש
חודשים עם אופציה  12 -ל

 חודשים  60להארכה לעד 
סיון שלנו ברשויות ימהנ

אחרות תקופת ההתקשרות 
 36 -הראשונית הינה  ל

חודשים עם אופציה לשתי 
 12הארכות נוספות בנות 

 חודשים כל אחת.
 נבקשכם לשנות סעיף זה.

 

 הבקשה נדחית. 

מסמך ב' מפרט  .22
 המכרז 

 

סעיף 
עמ'  3.5.1

ביקור  20
 רופא 

נציין כי שירותי ביקור 
רופא אינם ניתנים ביום 

הכיפורים. המוקד הרפואי 
פועל כסדרו ביום כיפורים 

וניתן להתייעץ עם רופא 
המוקד ו/או להזניק 

 אמבולנס בהתאם לצורך.

ביקורי רופא יהיו גם ביום 
 כיפור. 

סעיף  מסמך ב' .23
עמ'  3.5.1

20  

נבקש להוסיף בסעיף :  
שבו אין  -למעט ביום כיפור

רופא תורן  , במידת הצורך 
נעשית  הפנייה  לבית 

 חולים באמצעות אמבולנס 

 הבקשה נדחית.

 3.5.2 מסמך ב' .24
  20עמ' 

נבקש לשנות את הזמן 
ההגעה למקסימום 

 שעתיים

הבקשה נדחית ) במקרים של 
 ( 3.5.3ראו סעיף  –עיכובים 

 3.5.2 מסמך ב' .25
  20עמ' 

נבקש לשנות את פרק הזמן 
הנקוב בסיף זה היות וזהו 
פרק זמן בלתי סביר ואינו 

מקובל בארץ באספקת 
השירותים נשוא המכרז. 

בהתאם לכך נבקש לשנות 
את הסעיף על פי הניסוח 

קמן: על פי בקשת לכד
החבר יוזמן הרופא לבית 
החבר על ידי המוקד. זמן 
הגעת הרופא לבית החבר 

 85% -יהיה עד שעתיים ב
מהמקים וביתר המקרים 

 עד שלוש שעות.
         . 

הבקשה נדחית ) במקרים של 
 (. 3.5.3ראו סעיף  –עיכובים 

מסמך ב' מפרט  .26
 המכרז 

 

סעיף 
עמ'  3.5.2

ביקור  20
 רופא 

זמן הגעת רופא של עד שעה 
מדובר בדרישה שאינה  -

סבירה ואינה עומדת בקנה 
אחד עם המציאות של 

נותני השרות בארץ וכן עם 
 הסכמים בתחום זה.

חברתנו הינה ספק ארצי 
של גופים גדולים, דוגמת 

הבקשה נדחית ) במקרים של 
 (.3.5.3ראו סעיף  –עיכובים 
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כל קופות החולים, קהילות 
תומכות בכל רחבי הארץ 

וח, כיום הזמן וחברות ביט
המקובל הוא עד שעתיים 
וחצי במקומות עירוניים 
ועד שלוש שעות באזורי 
ספר, להזכירכם תחום 

הזמנת הרופא בארץ אינו 
מוגדר כחירום ועל כן הזמן 

 שהוגדר אינו ישים, 
להתאים את   לפיכך נבקש

 זמן ההגעה למקובל בענף.
 

סעיף  מסמך ב' .27
עמ'  3.5.4

20  

יש להחליף את המילים  
   . במילה  "גדרה" "גן יבנה"

 מקובל. 

סעיף  מסמך ב' .28
עמ'  3.5.4

20  

נבקש לשנות ולא יאוחר 
משלוש שעות, בהתאם 

 .למיקום החבר

 לא מקובל. 

סעיף  מסמך ב' .29
עמ'  3.5.4

20  

במסמכי המכרז נרשם 
"ככל שיחול עיכוב בהגעת 

רופא שאינו בתחומי 
המועצה גן יבנה", האם 

 מדובר בטעות סופר? 

 עסקינן בטעות סופר. 

 4סעיף  מסמך ב .30
 21עמ' 

נבקש לדעת היכן קיים 
מקום לפעילות חברתית?, 

האם קיים מבנה אותו 
מקצה המועצה לפעילות 

 חברתית? 

הפעילות יכולה להתבצע 
במקרים מסויימים ובהתאם 
לפניות המבנה באחד ממבני 
מועדוני הקשישים הקיימים 

 ברשות. 
מסמך ב' מפרט  .31

המכרז שירותים 
 חברתיים

 4.1סעיף 
פעילות 

חברתית 
 21עמ' 

האם העירייה מספקת 
מקום לפעילות חברתית 
במידה ומדובר בקהילה 
קיימת היכן מתקיימת 

הפעילות והאם המקום 
 ?העירייהמסופק ע"י 

הפעילות יכולה להתבצע 
במקרים מסויימים ובהתאם 
לפניות המבנה באחד ממבני 
מועדוני הקשישים הקיימים 

 ברשות.

מסמך ב' מפרט  .32
תים המכרז שירו

 חברתיים

סעיף 
4.1.2 

פעילות 
שבועית 

 21עמ' 

 -בעיקר -בסעיף זה נכתב 
פירוט הדרישה לפעילות 

חברתית לפחות אחת 
לחודש וכן מפורטות 

דוגמאות לפעילות 
החודשית. וזאת בנוסף 

לפעילות השבועית.  נבקש 
הבהרה אודות הפעילות 

 השבועית הנדרשת. 

הפעילות הנדרשת הינה בהתאם 
 ים מעת לעת. לצרכי הקשיש

מסמך ב' מפרט  .33
המכרז שירותים 

 חברתיים

סעיף 
4.1.2 

פעילות 
שבועית 

 21עמ' 

בתיאור הפעילויות יש 
ערבוב בין פעילות חודשית 

לשבועית ככל הנראה. 
מבוקש  לבדוק  את הסעיף 

ולתקן במידת הצורך. 

מדובר גם בפעילות שבועית וגם 
 בפעילות חודשית. 
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פעילות חודשית בנוסף 
לפעילות שבועית הינה 

דרישה שחורגת מתקציב 
קהילה תומכת. מבוקש 
להוסיף בכפוף לתקציב 

 הקהילה
מסמך ב' מפרט  .34

המכרז שירותים 
 חברתיים

סעיף 
4.1.2 

פעילות 
שבועית 

 21עמ' 

הפעילות החברתית 
טעות  -במסגרת המכללה
 סופר נבקש לתקן 

יתוקן כך שבמקום המילה : 
 "המועצה" תופיע "מכללהה"

מסמך ב' מפרט  .35
המכרז שירותים 

 חברתיים

סעיף 
4.1.2 

פעילות 
שבועית 

 21עמ' 

בסעיף זה נרשם: "בשיתוף 
המכללה" נבקש לקבל 

פרטים נוספים על שיתוף 
 הפעולה עם המכללה

תתוקן כל  –ר בטעות סופר מדוב
שב שבמקום המילה : 

 "המועצה" תופיע "מכללהה"

מסמך ב' מפרט  .36
המכרז שירותים 

 חברתיים

סעיף 
4.1.3 

פעילות 
למרותקי 

עמ'  בית
21 

הדרישה לפעילות חודשית 
אחת לפחות מחוץ לבית 

בית אינה  עבור מרותקי
נשענת על הוראות התע"ס. 

נבקש להתאים את 
 הדרישה להוראת התע"ס

הדרישה שתתקיים פעילות 
 –חודשית למרותקי בית נותרת 

אולם ההערה מקובלת 
והפעילות תתקיים בבית 

 הקשיש. 

מסמך ב' מפרט  37
המכרז שירותים 

 חברתיים

סעיף 
4.1.3 

פעילות 
למרותקי 

עמ'  בית
21 

תעריף קהילה תומכת אינו 
כולל הסעות למרותקי בית. 

נבקש לבטל את הדרישה 
ו/או להבהיר  מי יממן את 

 ההסעות?

השאלה מתייתרת לאור תשובת 
 שלעיל. 36המועצה בסעיף 

מסמך ב' מפרט  .38
המכרז שירותים 

 חברתיים

סעיף 
4.1.4 

פעילות 
למרותקי 

עמ'  בית
21 

במסגרת פעילויות 
בית חברתיות למרותקי 

הספק מתחייב לספק רכבי 
 –הסעות הכוללים מעלון 
נבקש להבהיר סעיף זה 

מאחר ומימון הסעות אינו 
חלק מתעריף הקהילה 
התומכת. האם מדובר 
 במימון פרטי/מועצה?

השאלה מתייתרת לאור תשובת 
 שלעיל. 36המועצה בסעיף 

מסמך ב' מפרט  .39
רכז  –המכרז 
 התכנית

ע"פ סעיף זה  רכז התוכנית   5סעיף 
 -יהיה גם הרכז החברתי 

האם חלה חובה לאחד את 
המשרות או שניתן לפצלן 

 לשני אנשים שונים? 
 

נדרש עו"ס  - 5.4.1בסעיף 
לתפקיד רכז התוכנית.  ע"פ 

דרישות התע"ס על מנהל 
התוכנית להיות אקדמאי 

אך אין חובה להיותו עו"ס   
 נבקשכם לשנות סעיף זה      

ניתן לפצל את משרת רכז 
 התכנית ממשרת הרכז החברתי. 

 
 
 
 

המועצה מוותרת את  –מקובל 
הדרישה לחייב כי רכב התכנית 

 כרח עו"ס. יהיה בה
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מסמך ב' מפרט  .40
רכז  –המכרז 

 התכנית 

 5.1סעיף 
 21עמ' 

בסעיף זה נרשם כי על רכז 
התכנית להיות גם רכז 

 50%חברתי בהיקף של 
משרה. נבקש כי תהיה 

 2אפשרות להפריד את 
עובדים  2-התפקידים ל

אנשים צוות  3 -מניסיוננו ל
בקהילה תומכת יש ערך 

 מוסף משמעותי

 ההערה מקובלת. 

מסמך ב' מפרט  .41
  –המכרז 

סעיף 
עמ'  5.4.1

22 

או  -נבקש להוסיף
לחילופין,  אנשי מקצוע 

העוסקים בתחום הזקנה, 
 3שהם בעלי ניסיון של 

שנים לפחות בפעילויות 
דומות. יש לציין, כי גם 

הוראות התע"ס אינן 
מחייבות העסקת עובדים 

 סוציאליים

 ההוספה מקובלת. 

מסמך ב' מפרט  .42
 המכרז 

  6סעיף 
  22עמ' 

על אב הקהילה  6ע"פ סעיף 
להיות מועסק במשרה 

מלאה בכל תקופת הספקת 
 השירותים לפי  מכרז זה 

ע"פ התע"ס היקף משרתו 
של אב הקהילה בהתאם  

 לגודל הקהילה. 
נבקשכם לשנות סעיף זה 

בהתאם לתע"ס או 
ה לחילופין לממן את המשר
העודפת של אב הקהילה 

מאחר ותקציב הקהיה אינו 
מאפשר העסקת אב קהילה 

במשרה מלאה לקהילה 
 בהקמה .         

 שלהלן.  44ראו תשובה לשאלה 

מסמך ב' מפרט  .43
רכז  –המכרז 

 התכנית 

 6.1סעיף 
 22עמ' 

נבקש להתאים את היקף 
ההעסקה הנדרש של אב 

הקהילה באופן 
פרופורציונלי לכמות 

רים בה, כך שהעסקת החב
אב קהילה בהיקף של 

משרה תתחייב רק  100%
עם הצטרפותם של די חברי 
קהילה שיצדיקו אב קהילה 

 במשרה מלאה.
 

 שלהלן.  44ראה תשובה לשאלה 

מסמך ב' מפרט  .44
רכז  –המכרז 

 התכנית 

 6.1סעיף 
 22עמ' 

במידה ומדובר בקהילה 
חדשה , אזי,  אין אפילו 

מנוי אחד בתחילת ההפעלה 
לכן  לאין צורך מבחינת ו, 

השירות להעסיק אב 

מקובל שיעורי ההעסקה שפורטו 
 אלה.  בש
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משרה  100%קהילה ב 
)בנוסף , דרישה זו מכבידה 

כלכלית ללא צורך על 
סיוננו יהמפעיל ( . מנ

בקהילות תומכות בהקמה 
ניתן להעסיק אב קהילה ב 

עד שקהילה מגיעה  50%
מנויים  75מנויים, בין  75ל

 - 150ומעל  75% - 150עד 
משרה. שיעורי  100%

העסקה אלו מאפשרים 
תפקוד יעיל וטוב של 
הקהילה ללא פגיעה 

באיכות השירות וללא 
פגיעה כלכלית מיותרת 

למפעיל. מבוקש להתאים 
את אחוז המשרה של אב 

הקהילה בהתאם לגודל 
 הקהילה

מסמך ב' מפרט  .45
רכז  –המכרז 

 התכנית 

סעיף 
עמ'  6.6.1

23 

לפי הוראת התע"ס נדרש 
ביקור  אב קהילה לפחות 

פעם בחודשיים, בניגוד 
נבקש כי  –לדרישה בסעיף 

הסעיף יתוקן בהתאם, 
לנספח ה'  5כמופיע בס' 

להוראות התע"ס )גיבוש 
והפעלה של תכניות 

יעודיות המותאמות עבור 
 ה(, קהל ז

מקובל כי אב הקהילה יבצע 
ביקור בית פעם בחודשיים, 
אולם זה בכפוף לכל שמידי 
חודש )כלומר בחודש בו אב 

הקהילה לא מבצע ביקור בית( 
יבוצע ביקור על ידי נציג אחר 

 מצוות הגוף המפעיל. 

מסמך ב' מפרט  .46
רכז  –המכרז 

 התכנית 

  6.3סעיף 
-22עמ' 

23 

נראה שנפלה טעות ,יש 
ליף את המילה ג"גן להח

 יבנה" במילה "גדרה"

מדובר בטעות סופר, המילה 
 תוחלף. 

מסמך ב' מפרט  .47
רכז  –המכרז 

 התכנית 

סעיף 
6.3.1  
 -22עמ' 

יש להחליף את המילים  
 "גן יבנה" במילה  "גדרה"  

מדובר בטעות סופר, המילה 
 תוחלף.

מסמך ב' מפרט  .48
רכז  –המכרז 

 התכנית 

סעיף 
עמ'  6.6.1

23 

ע"פ דרישות סעיף זה אב 
הקהילה מחויב לביקור 

אחת לחודש. על פי התע"ס 
תדירות הביקורים של אב 
הקהילה הינה ביקור אחד 

 אחת לחודשיים  לפחות. 
נבקשכם לשנות סעיף זה 

 . והתאימו לתע"ס

 . 45ראו תשובה לשאלה מס' 

מפרט  – מסמך ב' .49
 המכרז

 9.1סעיף 
  24עמ' 

מדוע יש צורך בחישוב 
מחדש של ההכנסות בגין 

כל שנה לצורך קבלת 
סבסוד?  זו מעמסה 

מיותרת על חברי 
הקהילות. ההכנסות של 

מקובל. חישוב בעת הקבלה 
לתכנית ובהתאם לבקשת 

 הקשיש מעת לעת. 
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חברי הקהילה לא משתנות 
 בדר"כ.

מפרט  –מסמך ב'  .50
 המכרז

סעיף 
עמ'  9.12

25  

האם יפתח סמל מסגרת 
 לגוף הזוכה?

 כן 

מסמך ב' מפרט  .51
רכז  –המכרז 

 התכנית 

סעיף 
10.4.1 

 26עמ' 

פרטי שכרם של המועסקים 
הנם פרטים חסויים שאינם 

ניתנים לפרסום; נבקש 
 לבטל את הדרישה 

 הבקשה נדחית. 

מסמך ב' מפרט  .52
פיצויים  –המכרז 

 בגין הפרות 

 13סעיף 
 27עמ' 

מאחר ויכולות להיות 
נסיבות שונות לאי קיומה 
של פעילות )שאינה תלויה 

בספק( נבקש לתקן את 
הסעיף כך שיירשם בסופו: 
"ובלבד שהפרות אלה היו 

תלויות בספק בלבד ולא 
בגורמים שאינם תלויים בו 

כגון, מזג אויר, חוסר 
 היענות וכו".

הבקשה מקובלת, בכפוף לכך כי 
רשמה ה –חוסר היענות משמעו 

 10 -להשתתפות של פחות מ
 אנשים לפעילות. 

מסמך ב' מפרט  .53
פיצויים  –המכרז 

 בגין הפרות 

 13סעיף 
 27עמ' 

פיצויים מוסכמים בגין 
 -הפרות המפורטות להלן
 נבקשכם לבטל סעיף זה

 הבקשה נדחית. 

מסמך ב' מפרט  .54
פיצויים  –המכרז 

 בגין הפרות 

סעיף 
עמ'  13.1

27 

למעט הקנס האחרון, שאר 
הפעולות נשוא קנסות לא 
תמיד נמצאים בשליטתו 

של המפעיל. נבקש  
 לבטלם.

 הבקשה נדחית.

 4.2סעיף  מסמך ג'  .55
  29עמ' 

בסוף הסעיף מבוקש 
להוסיף את המילים:" 

הספק יהיה רשאי לבטל 
ת ע"פ הסכם את ההתקשרו

זה בהודעה מראש ובכתב 
ימים מכל סיבה  120של 

 שהיא".

 הבקשה נדחית.

 5סעיף  מסמך ג'  .56
  30עמ' 

מבוקש להוסיף תמורה 
שספק אמור לקבל ממשרד 

 הרווחה בגין מושמים

 הבקשה נדחית.

 5סעיף  מסמך ג'  .57
  30עמ' 

נבקש לדעת האם  -התמורה
נפתח  סמל מסגרת של 

הרווחה לארגון משרד 
 המפעיל

בכפוף להעברת השם  –בהליכים 
של הגוף הזוכה במכרז למשרד 
  העו"ר לצורך השלמת ההליך. 

58. 
 

 6.2סעיף  מסמך ג' 
  30עמ' 

בסוף הסעיף מבוקש 
להוסיף את המילים:" 
פיצוי או שיפוי כאמור 

לעיל, יבוצע בכפוף להכרעה 
שיפוטית חלוטה אשר 

מחייבת את הספק 
זאת במסגרת  בביצועה,

 הבקשה מתקבלת. 
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הליך משפטי שהספק היה 
 צד לו."

 7.1סעיף  מסמך ג'  .59
  30עמ' 

אחרי המילה "אחראי" 
מבוקש להוסיף את 

 המילים "על פי דין".

 הבקשה מקובלת. 

 7.1סעיף  מסמך ג'  .60
  30עמ' 

. אחרי המילה "אחראי" 1
מבוקש להוסיף את 

 המילים "על פי דין".
נבקש לגרוע את . 2

המילים:" כתוצאה 
 מהשירותים"

 . הבקשה  מקובלת. 1
 
 
 . הבקשה נדחית.2

 7.2סעיף  מסמך ג'  .61
  31עמ' 

נבקש /להחליף את 
המילה: "המקצועית" 

במילים: "על פי דין" נבקש 
 לגרוע את המילה: "בלבד"

 -הבקשה מתקבלת חלקית
המילה "מקצועית" תישאר על 

המילים כנה ולאחריה יתווספו 
 –:"על פי דין". המילה "בלבד" 

 תישאר על כנה. 
 7.3סעיף  מסמך ג'  .62

  31עמ' 
אחר המילה: "אחראי" 

נבקש להוסיף את 
 המילים:" על פי דין"

 ההערה מקובלת. 

 7.4סעיף  מסמך ג'  .63
  31עמ' 

. נבקש להוסיף את 1
המילים: "כאמור בהסכם 

. נבקש לגרוע את 2זה" 
. נבקש 3"לפצות" המילה: 

להחליף את המילים:" תוך 
ימים מיום שנדרש לכך  7

על ידה" במילים:" בכפוף 
לקבלת פסק דין שלא עוכב 

 ביצועו"

 הבקשה נדחית.

 8.1סעיף  מסמך ג'  .64
  31עמ' 

. נבקש להחליף את 1
המילים:" כל עוד קיימת 

אחריות שבדין" במילים:" 
ולענין ביטוח אחריות 

קופה מקצועית למשך ת
שנים לאחר  3נוספת של 

 מועד תום ההסכם"

 הבקשה נדחית.

סעיף  מסמך ג'  .65
עמ'  8.2.1

32  

נבקש להוסיף את המילים: 
"בהתאם להרחבי השיפוי 

המפורטים באישור 
 הביטוח"

 הבקשה נדחית.

סעיף  מסמך ג'  .66
עמ'  8.2.6

32  

נבקש להוסיף את המילים: 
"ואולם אין בכך בכדי 

לפגוע בזכויות המבטח על 
פי חוק חוזה הביטוח 

 "1981התשמ"א 

 מקובל.

סעיף  מסמך ג'  .67
עמ'  8.2.7

32  

 הבקשה נדחית. נבקש לגרוע
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 8.6סעיף  מסמך ג'  .68
  32עמ' 

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

 "על פי דין"

 הבקשה נדחית.

 8.7סעיף  מסמך ג'  .69
  32עמ' 

. נבקש לגרוע את 1
המילה:" כלשונן" ולהוסיף 

את המילים:" ככל שיש 
בהם בכדי להשפיע על 

התחייבויותיו על פי הסכם 
 זה"

 הבקשה נדחית.

נספח ד'   מסמך ד'  .70
  43, עמ' 1

נבקש להגיש מודפס  
ולהוסיף  שורות במידת 

 הצורך

 מקובל. 

 3נספח ד' מסמך ד'  .71
  52עמ' 

 "בזאת" המילה אחרי -(
מבוקש להוסיף את 

 ,"למיטב ידיעתי" :המילים
העובדה שחל איסור  לאור

על פי דין לדרוש תדפיס 
רישום פלילי מעובדים ו/או 

לעבודה, ולאור  מועמדים
העובדה שלגבי ספק 

המעסיק אלפי עובדים 
שחלקם אינו מועסק 

בפעילויות  במסגרת או
יבות הנפקת אישור המחי

משטרה על העדר עבירות 
 מין אין ידיעה ודאית לגבי

האמור בהצרה שנספח 
ולכן מבוקש התיקון 

  .האמור

 לא מקובל. 

הצעת  –מסמך ה'  .72
 המחיר

 10על פי האמור בעמוד   53עמ' 
משקלול  20%סעיף ח.ב. 

הציון הינו בגין מרכיב 
המחיר. לא ברור כיצד 

למרכיב המחיר יינתן ציון 
ואיזה הצעת מחיר על 
 המציע להגיש/למלא.

ההערה מקובלת. המחיר אינו 
 רכיב תחרותי. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                        
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