
 
  
 

 8מתוך  1עמוד 
 

 חתימה + חותמת: ________________ 

 
 לכבוד 

 משתתפי המכרז 
רביעי ו' תמוז תשפ"א יום  

2021יוני  16  
 
 

 5/2021מכרז פומבי מס' 
 בעיר כרמיאל   קהילה תומכת לחיים עצמאיים לנכיםלהפעלת  

 
 מענה לשאלות הבהרה מסמך  

 
המסמך/הנספח   מס"ד

אליו מתייחסת  
 ההבהרה

 העירייה תשובת  נוסח השאלה  ףסעי

תשומת לב המציעים כי המועד האחרון להגשת הצעות  הגשת ההצעות  – הבהרה כללית  כללי  כללי   .1
 . 12:00בשעה  21.6.21במכרז קבוע ליום 

 
 יש לתאם מראש את ההגשה 

 04-9085678בטלפון:  סבטה גבריעם הגב' 
 ? האם יוקצה לספק הזוכה מקום לביצוע הפעילות החברתית  כללי   .2

 
 .לא

 האם חברי הקהילה יאותרו ע"י מחלקת השיקום?   כללי   .3
 

פניות   הסוציאליים,  מהעובדים  יאותרו  דווקא.  לאו 
 עצמאיות ועוד 

 האם כבר אותרו חברי קהילה?  כללי   .4
 

 המכרז. למסמכי   2ראו סעיף 



 
  
 

 8מתוך  2עמוד 
 

 חתימה + חותמת: ________________ 

המסמך/הנספח   מס"ד
אליו מתייחסת  

 ההבהרה

 העירייה תשובת  נוסח השאלה  ףסעי

 אילו שירותים / מסגרות לנכים קיימים בעיר?   כללי   .5
 

 קיימים שרותי תעסוקה, פנאי ודיור 

 האם יש בעיר מקומות ציבוריים מונגשים? מהם?   כללי   .6
 

 מקומות ציבוריים מונגשים על פי דין. 

 כמה עו"ס ברווחה המטפלים/ות בנכים?   כללי   .7
 

6. 

 כרמיאל בלבד, או גם מהאיזור? האם מדובר על תושבי   כללי   .8
 

 תושבי כרמיאל בלבד 

 האם קיימות בעיר מסגרות תעסוקה לנכים?   כללי   .9
 

 כן.

האם המתנ"ס מונגש, והאם מתקיימים בו חוגים ייעודיים   כללי   .10
 לאנשים עם מוגבלות? 

 

 אין מידע בנושא זה. 

חברי הקהילה הנוספים  מאחר והג'וינט    15נבקש הבהרה לגבי  2.5 מסמך א'    .11
 אינו שותף בהפעלת הקהילות  שנים רבות.  

 

שכלית   מוגבלות  עם   המתמודדים  לנכים  הכוונה 
 . התפתחותית

 ינט" תמחק. 'והמילה "גוינט  'בכל מקום בו מוזכר הג
 

  15בתי אב +   55, כלומר 2.4במקום  2.3האם הכוונה לסעיף  2.5 מסמך א'   .12
 . בתי אב?

 

 נכון מדובר בטעות בהפניה.  

 . מה הרציונל בהפרדה בין שתי הקבוצות? 2.5 מסמך א'   .13
 

מדובר במתן שירות לנכים המתמודדים עם מש"ה אשר  
 .  דורשים שירות מקיף יותר

 
 
 



 
  
 

 8מתוך  3עמוד 
 

 חתימה + חותמת: ________________ 

המסמך/הנספח   מס"ד
אליו מתייחסת  

 ההבהרה

 העירייה תשובת  נוסח השאלה  ףסעי

) 25+15נקודות (   40מנגנון הניקוד המוגדר באמות המידה מקדיש עד   10.3 מסמך א'   .14
 אפשריות למספר קהילות הנכים שהפעיל המציע.   100מתוך 

 
בהפעלת   עבר  ניסיון  הניקוד מחייב  תומכות    6מבנה סעיפי  קהילות 

 לנכים על מנת לאפשר למציע לזכות במלוא הניקוד במכרז.
 

סמך   ועל  ידיעתנו  נסיון למיטב  על  ובהסתמך  השוק,  עם  היכרותנו 
המציעים הפוטנציאליים, ישנו רק מציע אחד העונה לקריטריון זה, 

 ולפיכך נהנה מיתרון מובנה, משמעותי ובלתי ניתן לערעור. 
 

שכן  חותרת תחת מטרות המכרז,  זו  חד משמעית  לגישתנו, תוצאה 
 השארתה על כנה מגדירה כמעט אוטומטית מראש את זהות הזוכה 
במכרז, וחוסמת ממתמודדים ראויים אחרים להתמודד בצורה שווה 

 על הזכייה בו. 
 

קהילות תומכות לנכים יכולים   3אנו סבורים כי גם ספקים שמפעילים  
לענות על דרישות הניסיון הקבועות באמות המידה. בוודאי ספקים 
שמפעילים גם קהילות לקשישים ולניצולי שואה מזה שנים ארוכות  

 רשויות .ובעשרות 

נ של  הדרישה  את  להחליף  מבוקש  בהפעלת  ילפיכך,  ספציפי  סיון 
נ על  הסתמכות  המאפשרת  יותר,  רחבה  בדרישה  נכים  סיון יקהילת 

ועל המלצותיהם  וניצולי שואה,  המציע בהפעלת קהילות לקשישים 
 . של לקוחות אלה

 
לחילופין, מבוקש להקטין את כמות קהילות הנכים הדרושות לקבלת  

 . 3-ניקוד מירבי באמות המידה ל
 
 

 הנחות היסוד של השואל אינן נכונות. 
 

 אין שינוי במדדי האיכות במכרז.  –הבקשה נדחית 



 
  
 

 8מתוך  4עמוד 
 

 חתימה + חותמת: ________________ 

המסמך/הנספח   מס"ד
אליו מתייחסת  

 ההבהרה

 העירייה תשובת  נוסח השאלה  ףסעי

מנסיוננו, רבים מהמציעים הפוטנציאליים לא מחזיקים ביכולת   10.3 מסמך א'   .15
למלא את כל דרישות המכרז בעצמם, ולפיכך נסמכים בהצעתם 

וקבלני משנה שונים. גישה זו, הגם שעומדת  על הפעלת ספקים  
המוענק   המענה  באיכות  אפקטיבית  פוגעת  המכרז,  בדרישות 

פקטו שירותים  - לחברי הקהילה, המוצאים עצמם מקבלים דה
עובדים  לא תמיד  ביניהם  שערוצי התקשורת  ממספר ספקים, 

 בצורה מיטבית. 
 

שיבטא   לניקוד באופן  לתקן את אמות המידה  לפיכך, מבוקש 
העדיפות המובנית בשירות המוענק כולו על ידי ספק יחיד,    את

ויעניק   אחת,  גג  קורת  תחת  משנה,  קבלני  על  הישענות  ללא 
 למציע כאמור ניקוד עודף. 

 
 

 אין שינוי במדדי האיכות במכרז.  –הבקשה נדחית 

נבקש לשנות כך שההסכם יכנס לתוקף רק לאחר חתימת   4.1 מסמך ג'   .16
 הרווחה.החוזה גם ע"י משרד 

 

 החזה לא נחתם גם על ידי משרד הרווחה. 

 נבקש לבטל סעיף זה.   –הפרות ותרופות  6 מסמך ג'   .17
 

 אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.  –הבקשה נדחית 

נבקש לשנות את התקופה לפיצוי על הפרה בגין אי הגשת   6.2 מסמך ג'   .18
 ₪ לכל שבוע.  500-דוחות ל

 

 אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.  –הבקשה נדחית 

מדובר בערבות גבוהה מאד ביחס לגודל הקהילה. נבקש לשנות   7.1 מסמך ג'   .19
 ₪.  25,000-ל
 

במקום   מקובלת.  על    50,000הבקשה  הסכום  יעמוד   ₪
25,000  .₪ 

הצהרה   8.7 מסמך ג'   .20 על  יחתום  שהמפעיל  כך  הסעיף  את  לשנות  מבקשים 
 עברייני מין, ולא יחויב לדרוש אישור משטרה.בדבר אי העסקת  

ממין   לעובדים  נדרש  המשטרה  אישור  נדחית.  הבקשה 
 זכר.



 
  
 

 8מתוך  5עמוד 
 

 חתימה + חותמת: ________________ 

המסמך/הנספח   מס"ד
אליו מתייחסת  

 ההבהרה

 העירייה תשובת  נוסח השאלה  ףסעי

 
פרק זמן לא סביר.   –ימי עבודה ממועד שליחתה בדואר  3 15.4 מסמך ג'   .21

 ימי עבודה. 10- נבקש לשנות ל
 

 ". 7" יירשם: "3במקום "

  7לאחר מתן התראה מראש של נבקש לשנות כי הקיזוז יתבצע  15.5 מסמך ג'   .22
 ימים. 

 

 הבקשה מקובלת. 

פרק זמן לא סביר.   –ימי עבודה ממועד שליחתה בדואר  3 15.7 מסמך ג'   .23
 ימי עבודה. 10- נבקש לשנות ל

 

 ". 7" יירשם: "3במקום "

  –נספח א'   .24
מפרט  

 השירותים 

זקנה   1.3 לקצבת  המזכה  הגיל  "עד  המילים  את  להוריד  נבקש 
, וכל  18לאומי". כלומר שחברות בקהילה תהיה מגיל  מביטוח  

בהתאם   קהילה,  חבר  להיות  להמשיך  מעוניין  המנוי  עוד 
 לתפיסת הרצף של אגף השיקום.

 

 הנ"ל כפוף לנהלי משרד הרווחה. 

  –נספח א'   .25
מפרט  

 השירותים 

בתי אב. נבקש לבטל    100לפי סעיף זה בתכנית עתידים להיות   1.4
 .2.5+   2.3סעיפים   5סמך א עמוד  את ההגבלה המצויינת במ

 

 ת. הבקשה נדחי

  –נספח א'   .26
מפרט  

 השירותים 

 עזרפון  יד להחלמה, נטלי,  אילו ספקי לחצני מצוקה פועלים בעיר?.  2.1.2

  –נספח א'   .27
מפרט  

 השירותים 

 הבקשה מקובלת.  ".המנוייםנבקש לשנות למילה " 3.1



 
  
 

 8מתוך  6עמוד 
 

 חתימה + חותמת: ________________ 

המסמך/הנספח   מס"ד
אליו מתייחסת  

 ההבהרה

 העירייה תשובת  נוסח השאלה  ףסעי

  –נספח א'   .28
מפרט  

 השירותים 

3.2.4 
 נבקש לבטל סעיף זה. 

 הבקשה נדחית. 

  –נספח א'   .29
מפרט  

 השירותים 

4.1.1 
 נבקש לשנות את זמן הגעת הרופא ל"עד שעתיים". 

 הבקשה מקובלת. 

  –נספח א'   .30
מפרט  

 השירותים 

נבקש להחריג את יום הכיפורים מאחר ואף מוקד אינו מספק   4.1.3
 .שירותי ביקור רופא ביום זה 

 מוחרג יום הכיפורים בסעיף. 

  –נספח א'   .31
מפרט  

 השירותים 

 ₪  25עלות ביקור רופא עומד על  4.1.9
 
 

 ₪  25 -עלות הזמנת אמבולנס ללא אשפוז
 

נקודות זיכוי    0.14הבקשה מקובלת. יימחקו המילים עד 
 ובמקומם יבואו הסכומים הבאים:

 ₪ .  25  -ביקור רופא 
 

 ₪.  25 -הזמנת אמבולנס ללא אשפוז 
 

  –נספח א'   .32
מפרט  

 השירותים 

 לעיל.   31ראו תשובה לשאלה  נבקש לקבוע סכום בש"ח.   4.1.9

  –נספח א'   .33
מפרט  

 השירותים 

נבקש לשנות סעיף זה, כך שגם כאשר האמבולנס מוזמן ע"י   4.2.4
 המוקד, המפעיל יישא בעלות האמבולנס. 

 

 הבקשה מקובלת.  

  –נספח א'   .34
מפרט  

 השירותים 

נבקש לשנות סעיף זה, כך שהמנוי יישא בעלות האמבולנס  4.2.5
 במקרה של סירוב פינוי. 

 הבקשה מקובלת. 

  –נספח א'   .35
מפרט  

 השירותים 

 מדובר בשירותי חירום אשר ימומנו ע"י המפעיל  . האם מדובר על שירותי סיעוד בבית? אם כן, מי מממן? 5



 
  
 

 8מתוך  7עמוד 
 

 חתימה + חותמת: ________________ 

המסמך/הנספח   מס"ד
אליו מתייחסת  

 ההבהרה

 העירייה תשובת  נוסח השאלה  ףסעי

  –נספח א'   .36
מפרט  

 השירותים 

האם ניתן לגבות השתתפות מנויים גבוהה יותר עבור ימי טיול   7.5
 . ימים? 3-נוספים, מעבר ל 

בשלושה   ולא  אחד  כל  יום  בני  טיולים  בשלושה  מדובר 
נוסף   יום  להוציא  מבקש  המפעיל  באם  רצופים.  ימים 

להשתתף בכל מקרה אין    לשיקול דעתו של המנוי בלבד  
 . נק' זיכוי  0.16 לגבות יותר מ 

 
  –נספח א'   .37

מפרט  
 השירותים 

נבקש לשנות את הסעיף, ולאפשר קליטת מנויים באופן פרטי /   10.2
 מודולרי. 

לנהלי   וכפוף  ועדת ההיגוי  קליטה כאמור תהא באישור 
 משרד הרווחה. 

  –נספח א'   .38
מפרט  

 השירותים 

 ה יימחק. 11סעיף  משרד הבריאות כבר אינו שותף בקהילה תומכת.  11.1

  –נספח א'   .39
מפרט  

 השירותים 

 תיקון טעות הסופר מקובלת.  ..."שלב"ולאשר כל  -לשנות ל 11.3

  –נספח א'   .40
מפרט  

 השירותים 

 תיקון טעות הסופר מקובלת.  אב".  מכסת בתי"-לשנות ל 14.1

  –נספח א'   .41
מפרט  

 השירותים 

 ל. לעי   11ראו תשובה לשאלה  תוכנת הג'וינט אינה פעילה יותר. 21

  –נספח א'   .42
מפרט  

 השירותים 

למיטב הבנתנו התוכנה שפותחה ע"י ג'וינט ישראל, אינה פעילה   21.1
מדצמבר   של 2019כבר  פנימית  בתוכנה  להשתמש  ניתן  האם   .

 המפעיל? 
 

 כן



 
  
 

 8מתוך  8עמוד 
 

 חתימה + חותמת: ________________ 

המסמך/הנספח   מס"ד
אליו מתייחסת  

 ההבהרה

 העירייה תשובת  נוסח השאלה  ףסעי

  – 1נספח ב'   .43
אישור בדבר  

 קיום ביטוחים 

₪,    4,000,000-לפי צד ג' לכנבקש לשנות את גבולות האחריות   
 $.  300,000- ולאחריות המקצועית ל

 

 הבקשה נדחית. 

 
 מסמך ההבהרות חתום בכל עמוד ועמוד להצעה.את  לצרףהבהרות זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש  

 


