
ד"מס
העמוד 

במכרז
תשובהשאלההסעיף במכרז

3.3סעיף , 1פרק 3' עמ1

". ליווי והעברה של המטופל ממקום למקום: "בסעיפים נרשם

לרבות האחריות הביטוחית . נבקש להבהיר את האמור לעיל

.או אירוע רפואי במהלך הליווי, והכיסוי במקרה ונגרם תאונה

ת עקב שינוי \ יתכנו מצבים שידרש להעביר את המטופל

. מכון הדמיה וכו\מרפאה\ ואו צורך קליני במצבו למיון

אם עובד , לענין האחריות הביטוחית- לבית החולים 

הוא מבוטח בפעילות שלו , הספק מבוטח לפי הדרישות

בבית החולים כמו גם בנסיעות לווי

3.3סעיף , 1פרק 3' עמ2
נבקש להבהיר מהי הכוונה ". וכל סיוע אחר: "בסעיפים נכתב

?ומהם סוגי הסיוע הנכללים, באמור לעיל

להם הם ,ל מתייחס לפעילויות כסיעוד בסיסי "הנ

יודגש כי מדובר אך ורק כסיוע לצוות לא באופן .הוכשרו

3.4עצמאי כפי שמודגש ב

?האם ישולם לספק בגין נסיעות השומר מחוץ לפלימן3.5סעיף , 1פרק 3' עמ3
אזי , ח"במידה וילווה מטופל לאחר אישור גורם בביה

.הוצאות הנסיעה יוחזרו לספק

3.6סעיף , 1פרק 3' עמ4
 שעות לפי 6,000)נודה לקבלת אומדן פיצול השעות המוערכות 

(חלוקה למשמרות

הדבר משתנה לפי . אין צריכה קבועה של שעות  שמירה

יתכן חולה שתדרש שמירה עליו . תמהיל החולים ומצבם

האומדן , לפיכך.  24/7בלילות בלבד ותתכן שמירה של 

. למכרז3.7- ו3.6הוא כמפורט בסעיף 

3.6סעיף , 1פרק 3' עמ5
מה היה היקף שעות השמירה בכל אחת מהשנים 

2015,2016,2017?

 שעותשנת 6400 - 2016 שעותשנת 1000- 2015שנת 

 שעות5700 - 2017

3.6סעיף , 1פרק 3' עמ6

נבקש לקבל את כמות והתפלגות המשמרות שבוצעו השנה 

, ערב, חול)בחלוקה לסוגי המשמרות השונות והימים השונים 

(חג, לילה

.4ראה תשובה לשאלה 



3.9סעיף , 1פרק 4' עמ7

נרשם , כמו כן". בהתרעה של שעתיים לפחות: "בסעיף נכתב

שהשירות יינתן בכל ימות השנה כולל  (18' עמ) 2.1בסעיף 

נבקש להבהיר שפרק . מועדי ישראל ושעות חירום, שבתות וחגים

למשל בימי . הזמן הנקוב בסעיף הינו בלתי סביר בחלק מהמקרים

אין במסמכי המכרז שום התחייבות מצד , כמו כן. שבתות וחגים

אלא רק , המזמינה להזמין משמרות של עובדים לקיום הפעילות

ובתרחיש שכזה נדרש להחזיק צוות כוח אדם . על פי צורך בלבד

.  כל הזמןStand byשיבצע את הפעילות נשוא המכרז במצב 

בגין כל , כמו כן. דבר שיטיל על המפעילה הוצאות כספיות כבדות

לפי סעיף )איחור למשמרת של עובד אף מוטל המפעילה קנס 

נבקש לשנות את פרק הזמן , לפיכך. (60' עמ-  בהסכם 19.1.3.1

. שעות4-ל

"שלוש שעות-"ל" שעתיים"שונתה המילה , מקובל חלקית

3.9סעיף , 1פרק 4' עמ8

נבקש להוסיף לסעיף כך שבתרחיש שבו הוזמנה עבודה והעובד 

שהמזמינה תשלם למפעילה תעריף , וההזמנה בוטלה, יצא לדרך

.של שעתיים

.7ראה תשובה לשאלה

4.3סעיף , 1פרק 4' עמ9
בשל לוח הזמנים הקצר וחופשות אוגוסט מבוקש לדחות את מועד 

ההגשה בשבועיים

מועד , 12:00 בשעה 16/9/2018-מועד ההגשה נדחה ל

31/01/2019-תוקף ההצעה ידחה ל

5.2.1סעיף , 1פרק 5' עמ10

ובעל רישיון לאספקת כוח אדם או : "נרשם (5' עמ) 5.2.1בסעיף 

כל רישיון שהחברה מחויבת בו על פי חוק לניהול עסק לשירותי 

נבקשכם לבטל את הדרישה בסעיף ". כוח אדם למתן השירות

רישיון לעסוק קבלן שירות ניתן . לאחזקת הרישוי המצוין לעיל

תחום . ואבטחה בלבד, שמירה, לעוסקים בתחומים של ניקיון

אין , ועל כן. המכרז הינו שירותי שמירות לחולים בבית חולים

יש לציין . מחלוקת שרישיון שכזה לא נדרש לאור מהות השירותים

כוח עזר אינה מצריכה /סיעוד/בנוסף שאספקת שירותי השגחה

בפרט כאשר כיום המציעה מפעילה . רישיון לקבלן כוח אדם

ובכל , שירותים זהים לחלוטין במספר בתי חולים ברחבי הארץ

. או להיות קבלנית כוח אדם/אחד מהם אינה נדרשת לספק ו

, בנוסף על האמור לעיל. נבקשכם לבטל תנאי סף זה, לפיכך

השארת תנאי זה מהווה פגיעה בעקרון השוויון ומונעת ממציעים 

, כמו כן. פוטנציאליים ללא קבלת הרישיון להגיש הצעות למכרז

 6.1.12נבקשכם לבטל את הוכחת הרשיונות כמבוקש בסעיף 

.(6' עמ)

לא יחול שינוי במסמכי המכרז



5.2.2סעיף , 1פרק 5' עמ11

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף שבסעיף : " נרשם6.1.13בסעיף 

ח "ד או רו" יצרף המציע להצהרתו תצהיר מאומת על ידי עו5.2.2

האם התצהיר לפי סעיף זה .  עובדים לפחות200בדבר העסקת 

האם ?,  (27' עמ)'  שבנספח א10.1הינו האמור לעיל בסעיף 

?נדרש תצהיר בנפרד

יש לצרף תצהיר נפרד,  המוזכר10.1בנוסף לסעיף 

5.1.10סעיף , 1פרק 5' עמ12

 3כברירת מחדל נותן מנהל ההסדרה אישור על הרשעות ב 

אין )השנים האחרונות והעדר קנסות בשנה האחרונה בלבד 

.אנא תקנו הסעיף בהתאם . ( שנים  אחרונות3אפשרות לקבל 

במתכונת : " למכרז יתווספו המילים5.1.10בסיפא לסעיף 

".האישורים המקובלת

5.2.1סעיף , 1פרק 5' עמ13

אין תוקף לאישור של ביטוח לאומי אלא האישור ניתן  על פי . א

נבקש אם כך להסתפק באישור תקף לשנת .  פניה ולמועד הפניה

. על היותו על המציע נותן שירותים למוסד לביטוח לאומי2018

.10ראה תשובה לשאלה 

5.2.1סעיף , 1פרק 5' עמ14

מדוע נדרשים המציעים לספק רשיון קבלן כוח אדם לצורך . ב

על פי הידוע לנו השירותים נשוא מכרז ? השירותים נשוא המכרז 

אלא מיקור חוץ של שירותים ועל , זה אינם שירותי כוח אדם זמני

כן לא נדרש רשיון קבלן כוח אדם לביצועם או כל רשיון אחר על פי 

.א זמני"נבקש לבטל את הדרישה להצגת רשיון קבלן כ. דין

.10ראה תשובה לשאלה 

6.1.12סעיף , 1פרק 6' עמ15

ובעל רישיון לאספקת כוח אדם או : "נרשם (5' עמ) 5.2.1בסעיף 

כל רישיון שהחברה מחויבת בו על פי חוק לניהול עסק לשירותי 

נבקשכם לבטל את הדרישה בסעיף ". כוח אדם למתן השירות

רישיון לעסוק קבלן שירות ניתן . לאחזקת הרישוי המצוין לעיל

תחום . ואבטחה בלבד, שמירה, לעוסקים בתחומים של ניקיון

אין , ועל כן. המכרז הינו שירותי שמירות לחולים בבית חולים

יש לציין . מחלוקת שרישיון שכזה לא נדרש לאור מהות השירותים

כוח עזר אינה מצריכה /סיעוד/בנוסף שאספקת שירותי השגחה

בפרט כאשר כיום המציעה מפעילה . רישיון לקבלן כוח אדם

ובכל , שירותים זהים לחלוטין במספר בתי חולים ברחבי הארץ

. או להיות קבלנית כוח אדם/אחד מהם אינה נדרשת לספק ו

, בנוסף על האמור לעיל. נבקשכם לבטל תנאי סף זה, לפיכך

השארת תנאי זה מהווה פגיעה בעקרון השוויון ומונעת ממציעים 

, כמו כן. פוטנציאליים ללא קבלת הרישיון להגיש הצעות למכרז

 6.1.12נבקשכם לבטל את הוכחת הרשיונות כמבוקש בסעיף 

.(6' עמ)

.10ראה תשובה לשאלה 



6.1.13סעיף , 1פרק 6' עמ16

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף שבסעיף : " נרשם6.1.13בסעיף 

ח "ד או רו" יצרף המציע להצהרתו תצהיר מאומת על ידי עו5.2.2

האם התצהיר לפי סעיף זה .  עובדים לפחות200בדבר העסקת 

האם ?,  (27' עמ)'  שבנספח א10.1הינו האמור לעיל בסעיף 

?נדרש תצהיר בנפרד

.11ראה תשובה לשאלה 

6.1.12סעיף , 1פרק 6' עמ17

יצרף המציע אישור למתן שירותי סיעוד על פי חוק : "בסעיף נכתב

נבקש להבהיר שהמוסד ". הסיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי

נבקש להגיש , ולפיכך.לביטוח לאומי אינו מספק אישור שכזה

במקום את ההסכם החתום מול הביטוח הלאומי לאספקת שירותי 

.סיעוד

.10ראה תשובה לשאלה 

6.1.14סעיף , 1פרק 6' עמ18

לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף : " נכתב6.1.14בסעיף 

חוברת – '  בנספח א12 ימלא המציע את סעיף 5.2.3שבסעיף 

 10עולה כי סעיף  ('נספח א)מעיון בחוברת ההצעה . ההצעה

האם נדרש לענות על סעיף זה לצורך . עוסק בניסיון המציע

נבקש להגיש את , במידה וכן ? 5.2.3הוכחת עמידה בתנאי סף 

היות ואין מקום די והותר ,  בצורה מודפסת ונפרדת10סעיף 

.למילוי כל המבוקש בסעיף

. לחוברת ההצעה10אכן הכוונה לסעיף 

8.1סעיף , 1פרק 8' עמ19

ככל והוראותיו חלות על : "נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים

היות והוראות צו ההרחבה אינן חלות על כל ". הספק על פי כל דין

.מציעה פוטנציאלית במכרז

.מקובל

1 לפרק 8.1כל מועד שלא צויין בסעיף .המוזכרים בסעיף" זמנים ומועדים נוספים"נבקש להבהיר מהם 8.2סעיף , 1פרק 9' עמ20

.4ראה תשובה לשאלה  ?שבתות, חגים, מהי התפלגות הזמנת השירותים בין ימות השנה8.1סעיף , 1פרק 10' עמ21

9.1.2סעיף , 1פרק 8' עמ22

.  ימים30-ל,  ימים14-נבקש לתקן את משך התקופה המוקדמת מ

ועליה . המציעה מתקשרת עם כוח אדם לפעילות נשוא המכרז

לעמוד בחוקי העסקה הכוללים בין היתר מתן הודעה מראש 

במקביל נבקש לתקן כאמור לעיל . בתרחיש של הפסקת עבודה

.(51' עמ)'  שבנספח ג5.3.2את סעיף 

לא יחול שינוי במסמכי המכרז

9.1.2סעיף , 1פרק 8' עמ23
" מבלי שיצטרך לנמק את הודעת"מבוקש למחוק את המילים 

"ובנימוק סיבת"ולהחליפן במילים 
לא יחול שינוי במסמכי המכרז

10.6.1.1סעיף , 1פרק 9' עמ24
שהן שעות החלות לאחר )היכן נמצאות שעות העבודה ביום שישי 

?(כניסת השבת
.שעות אלה נמצאות בחלק ממשמרת ערב



10.6.6סעיף , 1פרק 10' עמ25

להצעתו למרכיבים המופיעים בסעיפים : " נכתב10.6.6בסעיף 

נראה כי ".  לעיל10.6.1.2– מקור ההפניה לא נמצא ! שגיאה

ונבקש לתקן בהתאם לסעיפים . נפלה שגגה בניסוח הסעיף

.הנכונים הנדרשים

מציין כי עבור שעות עבודה שאינן במהלך . 10.6.5סעיף 

ישלם המזמין לספק הזוכה , שעות היום או בימי חול

תעריף בהתאם להצעתו למרכיבים המופיעים בסעיפים 

לא יחול שינוי במסמכי המכרז. 10.6.1.2  - 10.6.1.3  

לא?האם יש שירותי הסעה של בית החולים שניתן להעזר בהם10.6.4סעיף , 1פרק 10' עמ26

12.1סעיף , 1פרק 10' עמ27
נבקש להפריד בשעות ימי השישי בין שעות אשר מתרחשות 

.לאחר כניסת שבת לכאלה שמתרחשות לפני כניסת השבת

ביום שישי עד כניסת שבת מדובר בשעות חול ולאחרי 

 12.1ראו סעיף . הכניסה מדובר בשעות שבת לפי חוק

לסעיף התמורה במכרז

12.5סעיף , 1פרק 11' עמ28

מבוקש להבהיר כי התמורה תוצמד לשינויים בחוק או בכל דין 

הנוגעים לעלות העסקת עובד הגם שאינם בחוק שכר מינימום 

למשל שינויים בחוק חופשה שנתית או בחוק שעות עבודה ]

[ומנוחה

לא יחול שינוי במסמכי המכרז

13.4סעיף , 1פרק 11' עמ29
נבקש , במידה וכן. ?האם נדרש לרכוש את מסמכי המכרז

.להבהיר כיצד ניתן לעשות זאת
מצויין בסעיף כי אין תשלום

12' עמ30
, 14.5סעיף , 1פרק 

14.6סעיף 

האם . מהאמור לעיל בסעיפים לא ברור צורת הגשת הצעת המחיר

נדרש להגישה מודפסת ובנפרד משאר מסמכי המכרז והנספחים 

העותק המקורי : "לא ברור במה הכוונה במילים, כמו כן. ?הנלווים

האם ". והעתק של הצעת מחיר, ('נספח ב)של הצעת המחיר 

.? הכוונה לכך שנדרש להגיש יותר מהצעת מחיר אחת חתומה

  יש להפריד את הצעת14.8 + 14.5כאמור בסעיף  (1

 המחיר משאר מסמכי ההצעה ולהגיש אותה במעטפה

14.8נפרדת כמפורט בסעיף 

יש להגיש את הצעת המחיר, 14.6כאמור בסעיף  (2  

מקור והעתק- בשני עותקים 

18.4סעיף , 1פרק 15' עמ31
נבקש להבהיר כי אישור המשטרה המבוקש בסעיף הינו עבור 

.עובד ממין זכר בלבד
האישור נדרש מזכר ונקבה

16' עמ32
, 20.1סעיף , 1פרק 

23.2סעיף 

נבקש להבהיר האם בכוונת המזמין .  הסעיפים2קימת סתירה בין 

.או מציע אחד, לבחור מספר מציעים
.אין סתירה בין הסעיפים

2.1סעיף , 2פרק 17' עמ33
האם נדרש לתמחר את המוקדבנוסף או במסגרת התמחור 

?הכללי

תושמת  לב המציעים לסעיף  .  במסגרת התמחור הכללי

('נספח ב) לטופס הצעת המחיר 2

לא?האם המוקד צריך להיות ממוקם במרכז הרפואי2.1סעיף , 2פרק 17' עמ34

ההזמנה של בית החולים אינה מתומחרת לפי משמרות? שעות8האם משך כל משמרת לפחות 2.11סעיף , 2פרק 17' עמ35

2.11סעיף , 2פרק 18' עמ36
מה יהיה התעריף שישולם למציעה בגין , בתרחיש המוצג בסעיף

? שעות משמרת8-השעות שמעבר ל
.בהתאם למוגדר במסמכי המכרז

לא? דקות לפני תחילת המשמרת15האם ישולם לספק בגין 2.10סעיף , 2פרק 18' עמ37

לא? דקות לפני תחילת המשמרת15האם ישולם לספק בגין 2.11סעיף , 2פרק 18' עמ38

2.12סעיף , 2פרק 19 -18' עמ39
האם ניתן להשתמש בו ?, האם לבית החולים יש מערך הסעות

?לצורך הסעת עובדי המציעה (בתשלום)
לא ניתן להשתמש במערך ההסעות של בית החולים



3.2סעיף , 2פרק 19' עמ40

נבקש לבטל את הדרישה בסעיף לפיה עובדי המפעילה יהיו 

מסיימי קורס הכשרה בסיסית למטפלים מטעם המוסד לביטוח 

פירוט התפקידים המבוקשים מצד עובדי המפעילה . לאומי

. בפעילות נשוא המכרז אינם מצריכים סיום קורס כמבוקש בסעיף

כמו כן נציין שהדרישה בסעיף מונעת מהעסקת סטודנטים לסיעוד 

נציין כי המציעה מפעילה , בנוסף. למשל בפעילות נשוא המכרז

את השירות נשוא המכרז במספר רב של בתי חולים ברחבי 

ובאף אחד מהם הדרישה בסעיף אינה חלה על עובדי . הארץ

נבקש . המציעה המועסקים במתן השירות כמבוקש במכרז

להדגיש שהעובדים שיעבדו בפעילות נשוא המכרז יזכו לקבל 

מאפיינה וצורת , הדרכה ייעודית בגין אופי העבודה בבית החולים

.הטיפול והסיוע

על מנת לא להיכנס לרזולוציה של מכלול פעילויות 

הכשרת : "המטפלים בסיעוד והנדרשים עבורינו  ירשם 

המטפלים תכלול  את מכלול הפעילויות היעודיות לנשוא 

כגון דרישות להכשרת מטפלים כולל התנסות -המכרז 

כי על סטודנטים למקצועות " מקובל . במוסד מוכר 

לגביהם ינתן אישור של ,ל"הרפואה לא יחולו הדרישות הנ

."ח לפי רשימה שמית "הגורם המוסמך מביה

מידע זה אינו רלוונטי להגשת ההצעות?מהי עלות ביצוע החיסונים בבית החולים3.8סעיף , 2פרק 19' עמ41

4.3סעיף , 2פרק 20' עמ42

". ליווי והעברה של המטופל ממקום למקום: "בסעיפים נרשם

לרבות האחריות הביטוחית . נבקש להבהיר את האמור לעיל

.או אירוע רפואי במהלך הליווי, והכיסוי במקרה ונגרם תאונה

.1ראה תשובה לשאלה 

4.4סעיף , 2פרק 20' עמ43
נבקש להבהיר מהי הכוונה ". וכל סיוע אחר: "בסעיפים נכתב

?ומהם סוגי הסיוע הנכללים, באמור לעיל
.2ראה תשובה לשאלה  

5.2סעיף , 2פרק 20' עמ44
אנא אישורכם שפרק הזמן בין הזמנת שירות להתחלת משמרת 

. שעות עבודה4יהא לפחות 
.7ראה תשובה לשאלה 

6.7סעיף , 2פרק 21' עמ45

, " במתן השירותים נשוא מכרז זה: "נבקש להוסיף לאחר המילים

תוך מתן הסבר מנומק ובכתב בגין העילה להרחקת : "את המילים

".ת/העובד

לא יחול שינוי במסמכי המכרז

מדים בצבע לבן או אחר המקובלים במסגרת בתי חולים?[...צבע, סוג]האם נקבע סטנדרט למדים 6.3סעיף , 2פרק 21' עמ46

7.1סעיף , 2פרק 21' עמ47

בסעיף מבוקש להדריך את העובדים ". בה יתנסה: "בסעיף נכתב

המציעה מפעילה במספר רב של בתי . בצורה עיונית ולא מעשית

חולים בישראל את הפעילות נשוא המכרז ובאף אחד מהם אינו 

אלא אך ורק . מבוקש להדריך את עוביד המציעה מבחינה מעשית

.עיונית בלבד

עדליא

2 לפרק 7נושאי ההכשרה מפורטים בסעיף ?מה היקף ההכשרה הנדרש6.9סעיף , 2פרק 21' עמ48

2 לפרק 7נושאי ההדרכה מפורטים בסעיף ?מה היקף ההדרכה היעודית7.3סעיף , 2פרק 21' עמ49

?מה היקף ההכשרה הנדרש6.9סעיף , 2פרק 21' עמ51
י תוכנית הכשרת "עפ" ההכשרה הוגדרה באופן אחיד 

מטפלים של הביטוח הלאומי



?האם מדריך מיומן הוא עובד קיים או אדם בעל הכשרה מסוימת7.1סעיף , 2פרק 21' עמ52

י גופים מקצועיים"הכשרת מטפלים חייבת להיערך ע ?  

 כל חב סיעוד מכשירה את המטפלים בתכנים קבועים,

(ראה תוכנית הכשרה ודרישות הביטוח הלאומי)

?האם המדריך הינו עובד מטעם המרכז הרפואי7.3סעיף , 2פרק 22' עמ53

? ח בנושאים"יחד עם זאת תיערך הדרכה מטעם ביה!לא  

מניעת: חשובים כפי שמדריכים כל עובד חדש כמו   

.. אבטחת מידע ועוד, זיהומים ( ש זמן החברה"עח  )

(ראה תוכנית הכשרה ודרישות הביטוח הלאומי??מה היקף ההדרכה היעודית7.3סעיף , 2פרק 22' עמ54

9סעיף , 2פרק 23' עמ55
או שמדובר בגורם נוסף " שומר"האם הנציג המקצועי יהיה גם 

?בבית החולים

? ועוד כל מה, ח "הנציג שלכם יהיה איש הקשר עם ביה  

הדרכה לכן חשוב שיהיה מקצועי,פיקוח בקרה , שנכתב  -

לא יעסוק בשמירה

9.4סעיף , 2פרק 23' עמ56
 שעות ביממה צריכה להתבצע במסגרת 24האם הזמינות של 

?כמה נציגים צריכים להיות ביממה? בית החולים

מצופה כי לחברה המתמודדת יהיה מאגר , ח "לא בביה

של עובדים בהלימה לדרישות השמירה

29' עמ59
אישור רואה  - 1'נספח א

חשבון

.נבקש להשמיט את נושא הסקירה עבור חברות פרטיות .1

2017נבקש חלופה עבור חברות שטרם בוקרו לשנת  .2 .
לא יחול שינוי במסמכי המכרז

2.3סעיף , 2'נספח א31' עמ60

מסירת . נבקש לבטל את הדרישה בסעיף למסירת תלושי שכר

תלושי שכר של עבודי המפעילה ללא ידיעתם וללא הסכמתם 

.עלולה להתפרש כהפרה של הוראות חוק הפרטיות

לא יחול שינוי במסמכי המכרז

4סעיף - נספח ב 43' עמ61

. ח רבעוני למרכיבי השכר ששולמו"לפי הסעיף נדרש אישור רו

 בו 4.4.12.1 בסעיף 51סעיף זה הינו בסתירה לכתוב בעמוד 

.ח אחת לחציון"נדרש להעביר אישור רו

 תוקן והדרישה לאישור תוקנה לדרישה 4.4.12.1סעיף 

.רבעונית

45' עמ62
סעיף , הסכם- ' נספח ג

1.5.1
לא יחול שינוי במסמכי המכרז"ה"להחליפה במילה " כל"למחוק את המילה  – 2שורה 

46' עמ63
סעיף , הסכם- ' נספח ג

2.4

תוך מתן הסבר מנומק : "נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים

".ת/ובכתב בגין העילה להחלפת העובד
.נוסח הסעיף נותר בעינו. הבקשה נדחית

46' עמ64

סעיף , הסכם- ' נספח ג

או מי " המילךים 2.3

שאר , ימחקו" מיועציו

הסעיף לא ישתנה

כגון )זאת למעט בנסיבות אשר אינן בשליטתו "מבוקש להוסיף 

"(התפטרות חבר צוות
.נוסח הסעיף נותר בעינו. הבקשה נדחית

47' עמ65
סעיף , הסכם- ' נספח ג

4.1

, " במתן השירותים נשוא מכרז זה: "נבקש להוסיף לאחר המילים

תוך מתן הסבר מנומק ובכתב בגין העילה להפסקת : "את המילים

".ת/עבודת העובד

לא יחול שינוי במסמכי המכרז

50' עמ66
סעיף , הסכם- ' נספח ג

4.4.12.1

נבקש לשנות את פרק הזמן המוזכר בסעיף מחצי שנה לשנה 

.כמקובל בישראל
לא יחול שינוי במסמכי המכרז



51' עמ67
סעיף , הסכם- ' נספח ג

5.3.2

.  ימים30-ל,  ימים14-נבקש לתקן את משך התקופה המוקדמת מ

ועליה . המציעה מתקשרת עם כוח אדם לפעילות נשוא המכרז

לעמוד בחוקי העסקה הכוללים בין היתר מתן הודעה מראש 

במקביל נבקש לתקן כאמור לעיל . בתרחיש של הפסקת עבודה

.(51' עמ)'  שבנספח ג5.3.2את סעיף 

לא יחול שינוי במסמכי המכרז

51' עמ68
סעיף , הסכם- ' נספח ג

5.3.1

ומבלי שיצטרך לתת "מבוקש להחליף את המילים  - 2שורה 

".ובנימוק סיבת ההפסקה"במילים " נימוקים לכך
לא יחול שינוי במסמכי המכרז

51' עמ69
סעיף , הסכם- ' נספח ג

5.3.2

" ומבלי שיאלץ לנמקה"מבוקש להחליף את המילים  - 3שורה 

"ובנימוק סיבת ההפסקה"במילים 
לא יחול שינוי במסמכי המכרז

53' עמ70
סעיף , הסכם- ' נספח ג

8.1
לא יחול שינוי במסמכי המכרז"ה- "ולהחליפה ב" כל"למחוק את המילה  – 2שורה 

53' עמ71
סעיף , הסכם- ' נספח ג

8.4

פעילויות נוספות  /מבוקשת הבהרה על אילו שירותים נוספים

על מזמין השירות לפרט את כל רכיבי ההתקשרות ? מדובר 

בטרם הגשת ההצעות על מנת שהמציעים יוכלו לכלכל הצעותיהם 

.בהתאם

לא יחול שינוי במסמכי המכרז

55' עמ72
סעיף , הסכם- ' נספח ג

10

 בכל הנוגע 10האמור בסעיף  "10.6נבקש להוסיף תת סעיף 

לשיפוי הינו בכפוף לכך שלספק תינתן הזדמנות להתגונן כנגד כל 

."דרישה ותביעה במועד

.נוסח הסעיף נותר בעינו. הבקשה נדחית

55' עמ74
סעיף , הסכם- ' נספח ג

10.1
לא יחול שינוי במסמכי המכרז"על פי דין"מבוקש להוסיף " אחראי"לאחר המילה  – 1שורה 

55' עמ75
סעיף , הסכם- ' נספח ג

10.1
לא יחול שינוי במסמכי המכרז"כל"מבוקש למחוק את המילה  – 1שורה 

55' עמ76
סעיף , הסכם- ' נספח ג

10.1
לא יחול שינוי במסמכי המכרז"כל"מבוקש למחוק את המילה  – 2שורה 

55' עמ77
סעיף , הסכם- ' נספח ג

10.1
לא יחול שינוי במסמכי המכרז"או עקיפה"מבוקש למחוק את המילים  – 3שורה 

55' עמ78
סעיף , הסכם- ' נספח ג

10.1
לא יחול שינוי במסמכי המכרז"הסבירים"מבוקש להוסיף " המעשיים"לאחר המילה  – 7שורה 

55' עמ79
סעיף , הסכם- ' נספח ג

10.2
לא יחול שינוי במסמכי המכרז"כל"מבוקש למחוק את המילה  – 1שורה 

55' עמ80
סעיף , הסכם- ' נספח ג

10.2
לא יחול שינוי במסמכי המכרז"מכל סיבה שהיא"מבוקש למחוק את המילים  – 1שורה 



55' עמ81
סעיף , הסכם- ' נספח ג

10.2

מובהר כי פטור כאמור לא יחול על : "מבוקש להוסיף בסיפא

או מחדל /הוצאה או נזק אשר נגרמו כתוצאה ממעשה ו, תשלום

השירותים ניתנים בחצריו של המזמין )" או מי מטעמו/של המזמין ו

היה ויגרם נזק לספק או . תחת נהליו ותחת השגחתו הבלעדית

בשל מעשים או מחדלים של המזמין וכל מי ' לעובדיו או לצד ג

(לא תוטל אחריות זו בשום מקרה על הספק– מטעמו 

לא יחול שינוי במסמכי המכרז

55' עמ82
סעיף , הסכם- ' נספח ג

10.3
לא יחול שינוי במסמכי המכרז"או עקיפה"מבוקש למחוק את המילים  – 1שורה 

55' עמ83
סעיף , הסכם- ' נספח ג

10.3
לא יחול שינוי במסמכי המכרז"שנגרמו" מבוקש לשנות " שיגרמו" במקום 5שורה 

55' עמ84
סעיף , הסכם- ' נספח ג

10.3

ובלבד כי נפסקו בפסק דין שביצועו לא : "מבוקש להוסיף בסיפא

המזמין יודיע לספק אודות כל תביעה שיקבל מתובע כלשהו . עוכב

המזמין לא יתפשר בהליך כאמור . וייתן לספק הזדמנות להתגונן

"זאת כתנאי לשיפוי כאמור, ללא הסכמת הספק

.נוסח הסעיף נותר בעינו. הבקשה נדחית

55' עמ85
סעיף , הסכם- ' נספח ג

10.4
לא יחול שינוי במסמכי המכרז"כל"מבוקש למחוק את המילים  – 1שורה 

55' עמ86
סעיף , הסכם- ' נספח ג

10.4

" מכל סיבה שהיא הנובעים"מבוקש למחוק את המילים  – 1שורה 

"כתוצאה"ולהוסיף ממקום את המיליה 
לא יחול שינוי במסמכי המכרז

55' עמ87
סעיף , הסכם- ' נספח ג

10.4
לא יחול שינוי במסמכי המכרז"או עקיפה"מבוקש למחוק את המילים  – 2שורה 

55' עמ88
סעיף , הסכם- ' נספח ג

10.4

ובלבד כי נפסקו בפסק דין שביצועו לא : "מבוקש להוסיף בסיפא

המזמין יודיע לספק אודות כל תביעה שיקבל מתובע כלשהו . עוכב

המזמין לא יתפשר בהליך כאמור . וייתן לספק הזדמנות להתגונן

"זאת כתנאי לשיפוי כאמור, ללא הסכמת הספק

.נוסח הסעיף נותר בעינו. הבקשה נדחית

55' עמ89
סעיף , הסכם- ' נספח ג

10.5
לא יחול שינוי במסמכי המכרז"כל"מבוקש למחוק את המילה " – 1שורה 

55' עמ90
סעיף , הסכם- ' נספח ג

10.5

 7בתוך "במילים " בהקדם"מבוקש להחליף את המילה  – 3שורה 

"ימים מקבלת הודעת המזמין מראש ובכתב על כך
לא יחול שינוי במסמכי המכרז

55' עמ91
סעיף , הסכם- ' נספח ג

10.5
לא יחול שינוי במסמכי המכרז"בכפוף להצגת אסמכתאות מתאימות: "מבוקש להוסיף בסיפא

55' עמ92
סעיף , הסכם- ' נספח ג

11.1
לא יחול שינוי במסמכי המכרז"כל"מבוקש למחוק את המילה  – 1שורה 

55' עמ93
סעיף , הסכם- ' נספח ג

11.1

מובהר כי פטור כאמור לא יחול על נזק : "מבוקש להוסיף בסיפא

"או מי מטעמו/או מחדל של המזמין ו/אשר יגרם כתוצאה ממעשה ו
לא יחול שינוי במסמכי המכרז



55' עמ94
סעיף , הסכם- ' נספח ג

11.2
לא יחול שינוי במסמכי המכרז"או/יקבל המזמין פניה ו"מבוקש למחוק את המילים  – 2שורה 

55' עמ95
סעיף , הסכם- ' נספח ג

11.2

על פי פסק דין "מבוקש להוסיף " יחויב"לאחר המילה  – 2שורה 

"שביצועו לא עוכב
לא יחול שינוי במסמכי המכרז

55' עמ96
סעיף , הסכם- ' נספח ג

12.3.4

נבקש לשנות את פרק הזמן המוזכר בסעיף מרבעון לשנה 

.כמקובל בישראל
לא יחול שינוי במסמכי המכרז

57' עמ97
סעיף , הסכם- ' נספח ג

13.2

בסעיף זה מצוין כי על תמחור המציע לכלול עלויות של שכר 

לא ברור מדוע , מאחר והפעילות היא במסגרת בית החולים. דירה

ד"יש התייחסות למרכזי שכ

יש הוצאות שכירות של משרדים ושל המוקד, כי לרוב

57' עמ98
סעיף , הסכם- ' נספח ג

13.2

בסעיף מצוין כי התמחור צריך לכלול עלויות של רכישת ציוד 

נבקש הבהרתכם באיזה ציוד מדובר, וטפסים

כל ציוד שיאפשר  לבצע את השירותים על הצד הטוב 

ביותר

57' עמ99
סעיף , הסכם- ' נספח ג

14.4

מבוקש להבהיר כי היה ויחול שינוי רגולאטורי כלשהו אשר יש לו 

אזי תעודכן התמורה המגיעה לספק , השלכה על שכר העובדים

.בהתאם לאחוז השינוי  החל מיום כניסתו לפועל

קיימת הצמדה על שכר המינימום

58' עמ100
סעיף ,הסכם- ' נספח ג

16.1

תוך מתן הסבר מנומק : "נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים

".ובכתב ומראש בגין העילה לקיזוז
לא יחול שינוי במסמכי המכרז

59' עמ101
סעיף , הסכם- ' נספח ג

17.2.1

מבוקש להוסיף " ערכאה מוסמכת"לאחר המילים  – 2שורה 

"שביצועו לא עוכב"
לא יחול שינוי במסמכי המכרז

59' עמ102
סעיף , הסכם- ' נספח ג

17.2.1

המזמין יודיע לספק אודות כל תביעה : "מבוקש להוסיף בסיפא

המזמין לא . שיקבל מתובע כלשהו וייתן לספק הזדמנות להתגונן

זאת כתנאי לשיפוי , יתפשר בהליך כאמור ללא הסכמת הספק

"כאמור

.נוסח הסעיף נותר בעינו. הבקשה נדחית



60-61' עמ103
סעיף , הסכם- ' נספח ג

19.1.3

הסעיף כולל סעיפי משנה ובהם פירוט קנסות ופיצויים שיוטלו על 

ובסכום , עיון בפירוט התרחישים. מפעילה בתרחישים שונים

הפיצויים בגין כל תרחיש מעלה שגובה הפיצויים גבוה בצורה 

בחלק מהסעיפים קיים אזכור שבמידה , ניכרת ואינו מקובל  וכן

ותרחיש מסיום מתבצע זה מהווה הפרה יסודית של תנאי 

חגים ומועדים קיים סיכוי סביר , בימי שבת, לדוגמא. ההסכם

ולפי האמור . שעובד יאחר למשמרת בהתראה מראש של שעתיים

 המפעילה תספוג בשל כך קנס בגובה 19.1.3.1.1לעיל בסעיף 

עובד - דוגמא נוספת הינה אי הופעה של עובד ללא תג . ח" ש250

נבקש לשנות , לפיכך. ח"ש (!) 400תסב למפעילה קנס בגובה  

את הסעיף ולקבוע מדדי פיצויים בגין תרחישים רציונליים בלבד 

וכן להוסיף לסעיפים יכולת ,(למשל בנושא אי תשלום לעובד)

.למפעילה לתקן תקלות בטרם השתת הקנסות

לא יחול שינוי במסמכי המכרז

61' עמ104
סעיף , הסכם- ' נספח ג

19.3

בלתי מקובל בישראל לחלט ערבות . נבקש למחוק את הסעיף

ביצוע שניתנה כעירבון להפעלה של הפעילות נשוא המכרז לצורך 

באמור לעיל בסעיף אין למפעילה שום , כמו כן. תשלום בגין קנסות

.יכולת התגוננות בטרם חילוט הערבות

לא יחול שינוי במסמכי המכרז

61' עמ105
סעיף , הסכם- ' נספח ג

19.4

במידה ונקבע : נבקש להוסיף בסוף את הסעיף את המילים

".בהכרעה משפטית בלבד
לא יחול שינוי במסמכי המכרז

61' עמ106
סעיף , הסכם- ' נספח ג

20.1

, "המרכז הגריאטרי שיקומי פלימן: "נבקש להוסיף לאחר המילים

, כמו כן". בהתאם להרחבי השיפוי המפורטים מטה: "את המילים

את הביטוחים הכוללים את כל : "נבקש למחוק את המילים

את : "ולרשום במקומם את המילים". הכיסויים והתנאים הנדרשים

 חתום על 2'אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ג

".ידי המבטח

לא יחול שינוי במסמכי המכרז

61' עמ107
סעיף , הסכם- ' נספח ג

19.1

לשביעות רצונו של "מבוקש למחוק את המילים  – 1שורה 

לפי הוראות הסכם זה והמכרז ולא "ולהחליפן במילים " המזמין

" ימים מקבלת הודעת המזמין בכתב14תיקן הפרתו בתוך 

לא יחול שינוי במסמכי המכרז

61' עמ108
סעיף , הסכם- ' נספח ג

19.1.3

– מבוקש לבטל דרישה זו לפיצוי מוסכם משום שאינה מידתית 

לחילופין . בידי המזמין ערבות בנקאית ובנוסף סעדים על פי דין

בטרם יושת הפיצוי המוסכם תינתן לספק זכות "מבקש להוסיף כי 

או הזדמנות לתיקון ההפרה /טיעון ושימוע בפני נציגי המזמין ו

."שבגינה מבוקש להטיל את הפיצוי ככל וניתן

לא יחול שינוי במסמכי המכרז



62' עמ109
סעיף , הסכם- ' נספח ג

20.3.7
".והפועלים מטעמו: "נבקש למחוק את המילים

קבלן מכתב הצהרה /לחילופין יציג הספק. לא מקובל

כל השירותים "חתום המופנה למשרד בו הוא מצהיר כי 

' הניתנים על ידו למשרד במסגרת מכרז פומבי מס

 לאספקת שירותי שמירה על חולים עבור 02/2018

ניתנים על ידי עובדיו או , שיקומי פלימן-המרכז הגריאטרי

, מנהליו ואין הוא מעסיק בשום מקרה  פרילנסרים

ואז ניתן לקבל את " קבלני משנה ועובדיהם, קבלנים

.המחיקה

62' עמ110
סעיף , הסכם- ' נספח ג

20.4.5

ככל שיש בהם כדי : "נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים

".להשפיע על התחייבותיו על פי הסכם זה
לא יחול שינוי במסמכי המכרז

62' עמ111
סעיף , הסכם- ' נספח ג

20.5

העתקי הפוליסות מאושרות על ידי : "נבקש למחוק את המילים

".המבטח או
לא יחול שינוי במסמכי המכרז

62' עמ112
סעיף , הסכם- ' נספח ג

20.6

ולרשום ". וכל עוד אחריותו קיימת: "נבקש למחוק את המילים

לעניין ביטוח אחריות מקצועית הספק : "במקומם את המילים

 3מתחייב להמשיך ולהחזיק בביטוח למשך תקופה נוספת של 

".שנים לאחר מועד תום ההסכם

לא יחול שינוי במסמכי המכרז

62' עמ113
סעיף , הסכם- ' נספח ג

20.7

העתקי הפוליסות מאושרות על ידי : "נבקש למחוק את המילים

".שבועיים: "נבקש למחוק את המילה, כמו כן".  המבטח או
לא יחול שינוי במסמכי המכרז

63' עמ114
סעיף , הסכם- ' נספח ג

23.2

היות ואינו סביר . נבקש להפחית את גובה הפיצוי המוזכר בסעיף

.ומקובל בישראל בתרחיש המתואר בסעיף
לא יחול שינוי במסמכי המכרז

63' עמ115
סעיף , הסכם- ' נספח ג

23.2

ח בגין " ש50,000סעיף זה מטיל חובת פיצויים מוסכמים בסך 

. הפרה של סעיפים הנחשבים כיסודיים בחוזה גם ללא הוכחת נזק

נבקש הבהרתכם , כמעט כל הסעיפים בחוזה הוגדרו כיסודיים

.בעניין

לא יחול שינוי במסמכי המכרז

63' עמ117
סעיף , הסכם- ' נספח ג

23.2

בידי המזמין סעדים על פי דין וכן . מבוקש לבטל הדרישה לפיצויים

.ערבות בנקאית
לא יחול שינוי במסמכי המכרז

63' עמ118
סעיף , הסכם- ' נספח ג

23.2

 14"במילים " זמן סביר"מבוקש להחליף את המילים  – 3שורה 

"ימים
לא יחול שינוי במסמכי המכרז

'נספח ד69' עמ119

 מפורטים מרכיבי שכר מינימום ותנאים סוציאליים 69בעמוד 

נכון ")מעיון בטבלה בנספח עולה כי בניגוד לנכתב בנספח . לעובד

הנתונים אינם מעודכנים לשינוי שחל בחודש  (ליום פרסום המכרז

נבקש להבהיר כי במרכיב הפרשה לפנסיה , כמו כן. 2018אפריל 

ושאינו על פי הוראות צו הרחבה . קיים אחוז גבוה יותר מהתקנה

נבקש לתקן את הנספח ולהעמידו לפי השינוי , לפיכך. לפנסיה

2018שבחודש אפריל 

6.5%-מרכיב הפרשה לפנסיה תוקן ל, תוקן

6%-מרכיב הפרשה לפיצויים תוקן ל, תוקן



69' עמ120

פירוט - ' נספח ד

תשלומים ותנאים 

סוציאליים

בכלל חישובי הטבלה לא נלקח בחשבון עדכון קיצור שבוע 

 ₪ 29.12- שכר המינימום ממנו נגזרים שאר הרכיבים. העבודה

.נבקש הבהרתכם. כפי שמופיע ₪ 28.49ולא 

הטבלה תעודכן, מקובל

69' עמ121

פירוט - ' נספח ד

תשלומים ותנאים 

סוציאליים

נכון להיות עומד שכר מינימום . הנתונים בטבלה אינם מעודכנים

בהתאם עתידים להשתנות מכלול הרכיבים .  29.12₪על 

.המפורטים בטבלה 

הטבלה תעודכן, מקובל


