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 לכבוד

  שירותי שיקום ייחודיים ומתקדמים -שלו 
 
 

 להפעלת קהילות תומכות לקשישים - 19/2021הנדון: מכרז פומבי מס'  

  
 

 
 שלום רב,

 בהמשך לפנייתכם, להלן תשובתנו. 

 

 תשובה שאלה  סעיף  עמוד  

במכרז המדובר, בחלק ב'    . 1
( לא ניתן 10)עמוד  6.3סעיף 

 פירוט עבור התמורה, 
 עבור מצויין רק כי "התעריף

 יהיה בפרוייקט המשתתפים
 י"ע שיקבע לתעריף בהתאם

 ".לעת מעת הרווחה משרד

כיצד ניתן לדעת מה יהיה 
 התעריף? 

מידע זה רלוונטי ביותר 
לטובת ההחלטה אם לגשת 

 למכרז.

 

הוא  התעריף 
התעריף 

שמשולם היום 
אשר מתעדכן 

מפעם לפעם על 
  . ידי המשרד

התעריף למושם 
בשכונה תומכת 

₪  142הינה 
 לחודש 

 

 חלק ב' .2

 

 חלק ט'

 6-7.א, ע' 2סעיף 

 

 26, ע' 3סעיף 

  במכרז מופיעים שני
מפתחות ניקוד שונים 

 לדירוג ההצעות.

  התפלגות מפתחות
הניקוד ופירוטם אינם 

 זהים.

  נבקש ללמוד מהו לפיכך
מפתח הניקוד הקובע 
אשר על פיו תיבחנה 

 ההצעות במכרז.

  המפורט
הוא  6בעמ' 

 הקובע.

3. 

 כללי  כללי 

קיימת  שגיאה במספור 
סעיפי ההסכם, קופץ מסעיף 

לסעיף  24ומסעיף  24 -ל 10
-ל 37-מ 30-ל 27, מסעיף 27
 ועוד... מבוקש לתקן 42

 יתוקן
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4. 
 2ו' 4

מובנה של האם קיים נוסח 
התצהיר? במידה וכן מבוקש 

 לצרפו

 אין נוסח

5. 
 2י. 4

מבוקש לבטל את הדרישה 
לגבי עמותה שלה אין בעלי 

 מניות.

 מאושר

6. 

 א 5

מבוקש לחתום על מסמכי 
המכרז בראשי תיבות 

באמצעות חתימה דיגיטלית 
למעט התצהירים וכל דף שבו 

 נדרש למלא פרטים בדיו.

 מאושר

7. 

 -מספר ביקורים בשבוע  קהילה שירותי אב 2 6
כנראה שחלה טעות סופר, 

לפי תע"ס אב בקהילה מחויב 
לבקר בביתו של הקשיש פעם 

בחודשיים. מבוקש לתקן 
 למספר ביקורים בשנה.

על פי התע"ס 
יתבצעו ביקורים 
אחת לחודשיים 
וכן על פי צרכי 

הקשישים , על פי 
המכרז נדרש 

בכמות ביקורים 
מתוגברת יותר , 

המציע ככל הצעת 
שתהיה מוגדלת 

יותר כך תזכה 
 ביותר ניקוד .

8. 

 פעילות חברתית 6

הפעילות החברתית בקהילה 
תומכת מתבצעת לפי סוג 

הפעילות כל פעם במועדון 
אחר בהתאמה  לרמת 

התפקוד והנגישות הפיזית 
של הקשישים המשתתפים 

בפעילות  . לפי  הוראות 
התע"ס שירות זה אינו דורש 

לכן נבקש כי  מבנה קבוע ,
 אמת המידה הנ"ל תבוטל.

 

על פי התע"ס יש 
לקיים פעילות 
חברתית אחת 

לשבוע לפחות בכל 
רמות התפקוד 

כולל מרותקי בית 
במסגרות בקהילה 
או במקום ייחודי 

לכך ,הצעה במכרז 
למועדון ייחודי 

לקהילה תומכת 
תזכה את המציע 

בניקוד גבוה יותר 
 . 

9. 
9 4 

הדרישה . נבקש לגרוע את 1
להצגת פוליסות. במקום זה 

 יועבר אישור ביטוח כנדרש

 מאושר

10. 

15 1 

.נבקש להחליף את 1
המילים: "מדי שנה" 

במילים:" מדי תקופת 
. נבקש להחליף את 2ביטוח" 

המילים: "כל עוד קיימת 
אחריות על פי דין" במילים: 

"לעניין ביטוח אחריות 

 מאושר
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מקצועית למשך תקופה 
חר שנים לא 3נוספת של 

 מועד תום ההסכם"

11. 

 ב-א 15

נבקש להבהיר כי הנוסח 
שיופיע באישור יהיה תואם 
לנוסח הוראות המפקח על 

 הביטוח

 מאושר

12. 
 .א2 15

נבקש להוסיף את המילים:" 
למעט כלפי מי שגרם לנזק 

 בזדון"

 לא מאושר

13. 
 .ב2 15

נבקש להוסיף את המילים: 
השיפוי  "בהתאם להרחבי

 המפורטים באישור הביטוח"

 לא מאושר

14. 
 אישור ביטוח 16

נבקש להבהיר כי נוסח 
הפוליסה יהיה נוסח המקביל 

 לנוסח ביט

 מאושר

15. 
 חבות מעבידים 16

 304נבקש לגרוע קוד 

 לא מאושר

16. 
 אחריות מקצועית 16

  307, 302נבקש לגרוע קוד 

 לא מאושר

17. 
 פירוט השירותים 16

 94, 95לגרוע קוד נבקש 

 לא מאושר

18. 

נבקש להבהיר מה יש לצרף  הוראות התע"ס  18
לעמוד זה אם בכלל והאם 
נדרש לחתום על הוראות 

 התע"ס 

הוראות התע"ס 
מחייבות את 

המציע כתוכנית 
מינימלית 

,בסיסית . כל 
הדרישות הנוספות 

מחויבות על פי 
 המכרז . 

19. 

26 3 

הטבלה שמפרטת את 
ם של אמות הקריטריוני

מידה השוואתיים לא 
, 6תואמת את הטבלה בעמוד 

 מנבקש לתקן.

 6המפורט בעמ' 
 הוא הקובע.

20. 

 ב.5 30
מבוקשת הבהרה  על איזה 

מבנה מדובר? למיטב ידיעתנו 
הפעלת קהילה תומכת לא 

 מחייבת מבנה מעצם מהותה

)עמ'  על פי התע"ס
( פעילות חברתית 4

תתבצע במסגרות 
בקהילה או 

במסגרת ייחודית 
 לקהילה תומכת .
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העדפת העיריה על 
פי המכרז 

להקצאת מקום 
 ייעודי . 

21. 

32 31 

מבוקש להוסיף בסוף 
הסעיף: "שיפוי כאמור 

בסעיף זה מותנה בהכרעה 
שיפוטית חלוטה המחייבת 

את המפעיל בתשלום כאמור, 
טי במסגרת הליך משפ

 שהמפעיל היה צד לו".

 לא מאושר

22. 
 א,ב,ג.33 33

אחרי המילה "אחראי" 
מבוקש להוסיף את המילים 

 "על פי דין".

 מאושר

23. 

 ד.33 33

מבוקש להוסיף בסוף 
הסעיף: "שיפוי או פיצוי, 
כאמור בסעיף זה מותנה 

בהכרעה שיפוטית חלוטה 
המחייבת את המפעיל 

בתשלום כאמור, במסגרת 
שהמפעיל היה  הליך משפטי

 צד לו".

 לא מאושר

24. 
 1ב. 33

נבקש להוסיף את המילים: 
"בהתאם להרחבי השיפוי 

 המפורטים באישור הביטוח" 

 לא מאושר

25. 
 3ב. 33

נבקש לגרוע את המילים: 
"מי מטעמו" בשורה 

 האחרונה

 לא מאושר

26. 
נבקש להוסיף את המילים:  9ב. 34

 "ו/או כל נוסח מקביל לביט"

 מאושר

27. 
נבקש לגרוע את המילים:"  ג 34

 יום" 14

 לא מאושר

28. 
נבקש לגרוע את המילה:  ו 34

 "לפצות" "פיצוי"

 לא מאושר

29. 

36 36 

על פניו הסעיף אינו רלוונטי 
לשירות נשוא ההסכם 

והמכרז, לפיכך מבוקש 
למחוק את הסעיף. לחילופין 
מבוקש למחוק את המשפט 
המתחיל במילה "המפעיל" 

השנייה ועד סוף בשורה 
 הפסקה.

אם לא רלוונטי 
 אזי לא מתקיים.
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30. 
 א.46 37

 בקש למחוק לגבי עמותה.

לא יחול לגבי 
 עמותה

31. 

39 56 

הסעיף מפנה לסעיפים  
, 26שאינם קיימים בהסכם: 

. כמו כן מבוקש להפחית 28
את סכום הפיצוי המוסכם 
לסכום ריאלי בפרט כאשר 

 50ישנה ערבות ביצוע ע"ס 
 בידי העירייה. אש"ח

ימחקו הסעיפים 
 ערבות לא מאושר.

32. 

39 57 

מבוקש להוסיף בסוף 
הסעיף: "שיפוי או פיצוי, 
כאמור בסעיף זה מותנה 

בהכרעה שיפוטית חלוטה 
המחייבת את המפעיל 

בתשלום כאמור, במסגרת 
הליך משפטי שהמפעיל היה 

 צד לו".

 לא מאושר. 

הוראות  -חלק א' .33
 כלליות

נבקש את אישורכם  סעיף ז'
להשתמש בהמלצות  דומות 

ממכרזים שהתפרסמו 
בתחום הקהילות התומכות 

 מהשנה האחרונה?

אנו מבקשים 
המלצות כנדרש 

 במכרז 

נבקש לדעת מי מפעיל כיום   כללי  .34
 את הקהילות 

  

 מט"ב 

מספר  -שירות אב קהילה ניסיון ואיכות השירות   6עמוד  .35
ע"פ  –ביקורים בשבוע 

התע"ס אב הקהילה אמור 
לבקר כל חבר קהילה אחת 
לחודשיים. נבקש להבהיר 

 סעיף זה. 

על פי התע"ס 
יתבצעו ביקורים 
אחת לחודשיים 
וכן על פי צרכי 

הקשישים , על פי 
המכרז נדרש 

בכמות ביקורים 
מתוגברת יותר , 

הצעת המציע ככל 
שתהיה מוגדלת 

יותר כך תזכה 
 בניקוד גבוה יותר 

הוראות  -חלק ב' .36
למשתתפים, תנאים 

מיוחדים והליכי 
 המכרז

מכיוון שמדובר במכרז  סעיף ז', ט' וי'
איכותני נבקש להסיר את 

 סעיף זה.

 לא מאושר. 

הוראות  -חלק ב' .37
למשתתפים, תנאים 

נבקש לדעת האם יפתח סמל  6
מסגרת של משרד הרווחה 

 לארגון המפעיל

 כן

file:///D:/Nira/2017/12-2017/עיריית%20ערד/מהתחלה/www.arad.muni.il
mailto:lishka_m@arad.muni.il


 
 

 www.arad.muni.il |  6699516-08טל.: |  , ערד 6הפלמ"ח | עיריית ערד  

 וועדת מכרזים 

9951601-08טל.   

9951685-08פקס.   
 lishka_m@arad.muni.ilדוא"ל: 

מיוחדים והליכי 
 המכרז

נבקש לדעת כמה קהילות  1 כללי .38
 פועלות ברשות 

נבקש לדעת כמה בתי אב 
 מחוברים כיום בכל קהילה. 

נבקש לדעת כמה מבין חברי 
הקהילות התומכות מקבלים 

 סבסוד ממשרד הרווחה.

כמה ניצולי שואה מוכרים  
בקהילות התומכות ומקבלים 

 סבסוד ממשרד הרווחה

האם ישנה תמיכה מועידת  
 התביעות   

 ת קהילו 2

 

  199קהילה א' 

  1200קהילה ב'

 מסובסדים  391

ניצולי   353
 שואה 

 

  270כו 

 

הוראות הנוגעות  .39
 לבחינת ההצעות

נבקש לדעת האם יינתן יתרון  .2
לגוף המפעיל תוכניות שונות 

של אשל/משרד הרווחה 
כדוגמת סל גמיש, תוכניות 

למרותקי בית, קהילה 
 תומכת בחוק סיעוד

תוכניות אחרות 
ככל שתהיינה 

כרוכות 
 במכרזים

פירוט  -חלק ה' .40
העבודה ודרישות 

 לביצוע

נשמח לדעת מהן עלויות  
השתתפות עצמית  הלויות 

עבור חברי הקהילה בהזמנת 
ביקור רופא, הזמנת 

 אמבולנס ואמבולנס הרמה.

לברר עם  יש 
חברות 

שמספקות את 
 השרות 

 חלק ב' .41

 

 חלק ט'

 6-7.א, ע' 2סעיף 

 

 26, ע' 3סעיף 

  במכרז מופיעים שני
מפתחות ניקוד שונים 

 לדירוג ההצעות.

  התפלגות מפתחות
הניקוד ופירוטם אינם 

 זהים.

  לפיכך נבקש ללמוד מהו
מפתח הניקוד הקובע 
אשר על פיו תיבחנה 

 ההצעות במכרז.

  המפורט
הוא  6בעמ' 

 הקובע.

 

 בכבוד רב,

 יערה חסאר

 מזכירת וועדת מכרזים
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