
3.2.1סעיף , 1פרק 19' עמ1

'  בעמ3.2.1שונה על ידכם סעיף , במסגרת עדכון ושינוי מסמכי המכרז

דא עקא כי נראה שהשינוי שבוצע על ידכם בסעיף .  למסמכי המכרז20

 5'  בעמ40נעשה בהתעלם נעשה בהתעלם מן האמור בסעיף , האמור

 או בסמוך לכך 23.8.2018לתשובות ההבהרה שנשלחו על ידכם ביום 

באשר להכשרה הנדרשת מעובדי, ("תשובות ההבהרה:"להלן)

במסגרת תשובות ההבהרה שונה . הספק שיספקו את השירות בפועל

כך שעובדי הספק שיועסקו במתן השירות אינם  , 3.2.1על ידכם סעיף 

נדרשים להיות מסיימי קורס הכשרה בסיסית למטפלים וחלף זאת נרשם 

הכשרת המטפלים תכלול את מכלול הפעילויות הייעודיות :"על ידכם כי

לנשוא המכרז כגון דרישות להכשרת מטפלים כולל התנסות במוסד 

לא נמחקה ,  במסמכי המכרז המעודכנים3.2.1בנוסח סעיף ". מוכר

הדרישה לכך שעובדי הספק שיועסקו במתן השרותים , (נ בשגגה"ככה)

נשוא המכרז יהיו מסיימי קורס הכשרה בסיסית למטפלים לפי תכנית 

נדגיש .  ההכשרה הבסיסית שהוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי

ונבהיר כי קורס בסיסי למטפלים הנדרש על ידי המוסד לביטוח לאומי 

נלמדים בו ,  שעות הכשרה15הינו בן עשרות שעות וכן כולל בנוסף 

,תכנים רבים שאינם נדרשים ואינם קשורים לעבודות נשוא המכרז

עבודת הטיפול )שבחלקן אפילו אסורות לביצוע על ידי השומרים 

לפיכך הצעתנו הינה כי נוסח הסעיף ישונה כך שהמציע . (הסיעודי

יתחייב לקיים הכשרה מקיפה שתכלול את כל נושאים הרלוונטיים 

בהתאם לדרישות , לתפקיד שיבצעו עובדי הספק במסגרת המכרז

לאור האמור לעיל הנכם . והנחיות בית החולים שיימסרו לספק בכתב

 5'  בעמ40מתבקשים לתקן את מסמכי המכרז בהתאם לאמור בסעיף 

בנוסח  . 3.2.1כך שמסעיף  , 23.8.2018לתשובות ההבהרה מיום 

סיום לימודים בקורס הכשרה בסיסית למטפלים :" המכרז יימחקו המילים

או , לפי תכנית ההכשרה הבסיסית שהוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי

סיום לימודים בקורס הכשרה מיוחדת לעובדים זרים לפי תכנית שהוכרה 

או השלמת, על ידי המוסד לביטוח לאומי

".(אחיות ורופאים)תעודה במקצוע הרפואה או הסיעוד 

:  יוחלף בנוסח הבא3.2סעיף , לאחר בחינה חוזרת

 הכשרה 3.2.1:  מטפלים אשר עברו הכשרה כדלקמן

בפעולות שהמרכז הרפואי ידרוש בכתב ומראש ובתיאום 

זאת בכפוף לכך . עם המרכז הרפואי בדבר תכני ההדרכה

 שההכשרה תסתיים לפני תחילת העסקת העובד 

 . באספקת שירותים על פי המכרז

ככל שעובד הוא סטודנט למקצועות , מבלי לגרוע מהאמור

ל לגביו וזאת בכפוף "הרפואה לא יחולו הדרישות הנ

.ח לפי רשימה שמית"לאישור של הגורם המוסמך מביה


