
שאלות הבהרה 

הבהרה/פירוט השאלהסעיף עמוד מספר

כללי1

שעות מוזמנות בשנה האחרונה לפי /נבקש לקבל התפלגות משמרות
, בוקר שבת, לילה שישי, ערב שישי, לילה חול, ערב חול, בוקר חול: משמרות

.ש לילה"ערב שבת ומוצ

זה . מצורף משמרות שבוצעו בחודשים אחרים
אינו מעיד בשום צורה על מה שיהיה בהמשך 

.ובוודאי שאיננו מחייב אותנו

לא ניתן?האם העובדים של הספק יוכלו להשתמש במערך ההסעות של בית החוליםכללי2

כללי3
האם העובדים של הספק יוכלו להשתמש במערכת הנוכחות של בית החולים 

לא ניתן?לצורך החתמת נוכחות 

433.3
מניסיוננו המקצועי שומר אחד לא יכול   להשגיח על , נבקש לתקן את הסעיף 

.יותר ממטופל אחד בו זמנית
ל "הנ, ישנם מטופלים שאפשרי . לא נכון

 מטופלים2לא יותר מ.לשיקול דעתנו 

5266.1.13
נראה שישנו חוסר התאמה בין כמות העובדים שבטבלה לבין כמות העובדים 

 עובדים200רשום .מבוקש להבהיר מהי כמות העובדים - 6.1.1.3שבסעיף 

655.2.1
לא קיים אישור בתוקף למתן שירותי סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי       

בקשתכם מתקבלתהסכם במקום/נבקש להגיש אישור זכייה

766.1.5

נבקש .  לא קיים נסח  עבור עמותה. בסעיף האמור נדרש לצרף נסח חברה
נדרש אישור רישום העמותה במאגר .להבהיר מה נדרש לצרף במידה והמציע הינו עמותה

העמותות אשר ברשם העמותות

81012.1

כרגע אין חפיפה בין . נבקש להתאים את טבלת התעריפים לטבלת המשמרות
הצעת המחיר . הטבלאות מה שמקשה על התמחור ומעוות את הצעת המחיר 

צריכה להיות בהתאם למשמרות השונות בהפרדה הנוכחות לשעות שנעשות 
.בשבת ובלילות

טבלת תעריפים מותאמת להוראות חוק שעות 
ח"עבודה ומנוחה ולא לסידור העבודה בביה

02.07.2020 לאספקת שירותי השגחה על חולים עבור המרכז הגיריאטרי שיקומי פלימן     01/2020' מכרז פומבי מס



"למעט יום כיפור"נבקש להוסיף 9182.1

בית החולים . לא נשנה סעיף זה בהסכם
יעשה מאמץ מאוד גדול שלא לבקש שמירה 

אך איננו יכולים להבטיח זאת, ביום כיפור

10182.11

לטעמנו לא המזמין הוא זה שיכול  , היות ושומרים הינם עובדים של הספק
נבקש לשנות את הסעיף כך .  שעות ברצף8-לתת אישור לשומר לעבוד יותר מ

שבמידה והמזמין צופה כי השמירה הולכת להימשך יותר ממשמרת אחת של 
נבקש להוסיף כי . המזמין יצור קשר עם הספק ויעדכן אותו,  שעות8

ההחלטה האם להשאיר את השומר הקיים או לשלוח שומר חלופי הינה של 
מקובל.לא של המזמין, הספק

?באיזה תדירות תינתן? נבקש לדעת מה היקף שעות ההכשרה11193.2

ז כולל "ישלח לו,  שעות 6יום לימודים כ 
תכנים 

משגיח \ההדרכה תהיה חובה על כל מטפל
.בתחילת מתן השירות \

ההדרכה תינתן על חשבון החברה ותכלול 
תמחורה

"י הצוות הרפואי המוסמך"כל סיוע אחר הנדרש ע"נבקש להבהיר מה הכוונה 12204.4

לשינויי תנוחה , ליווי המטופל למכון בדיקה
לשמירה על מטופל שהורד , עם אחות 

לסייע לו , לשירותים יש לעמוד בסמוך 
כל זאת בכפוף למצב -הגשת המזון , באכילה 

.החולה ובהנחיית אחות מוסמכת

תוקן4'  בעמ3.9'  שעות לפי ס3-נבקש לתקן ל13205.2

14205.6

-נבקש להבהיר האם הכוונה שהמזמין יגבה את פנייתו הטלפונית בפקס ואי
במידה וכן נבקש לגבות את הפנייה במייל בלבד לצורך ביצוע מעקב ? מייל

רישומי

ישנה עדיפות לפנייה במייל אולם מתן 
המענה צריך שיהיה לא יאוחר מ חצי שעה 

.לזמן תגובה 

15258.5
נבקש להבהיר האם  וכיצד נדרש  . לעמותה אין בעלים אלא חברי ועד מנהל

שמות הועד המנהל של העמותה?למלא את הסעיף האמור במקרה של עמותה



.לא ברורנבקש להגיש את טבלת הניסיון מודפסת ובהתאם לצורך להוסיף שורות162710

17312.3

כל הנתונים שיימסרו על ידי המציע בהתאם :"מבוקש להוסיף בסוף הסעיף
או להוראות ההסכם שנחתם עם המזמין יישמרו על ידי המזמין /לסעיף זה ו

בסודיות תוך הקפדה על פרטיות עובדי המציע ובכפוף להוראות כל דין 
 והתקנות שהותקנו 1981-א"התשמ, לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות

תוקן, מקובל.מכוחו

18422

נבקש להבהיר כיצד תבוצע השוואת המחיר בין מציעים שעל הצעתם יש 
מ לבין מציעים שהצעתם מהווה מחיר סופי למזמין שכן הם אינו "להוסיף מע

? שכר  ' אך הצעתם כוללת רכיב של מס (ר"מלכ)מ "מחייבים במע

השוואת המחיר תבוצע על המחיר הסופי 
. מ למול מחיר סופי כולל מס שכר"כולל מע

במקרה של עמותה נדרש לצחחן זאת ויבוצע 
את טבלת המחירים יש . מ"חיוב ללא מע

למלא לפי תעריף כולל מס שכר

1950
4.4.11.5.4-
4.4.11.5.1.7

נבקש להבהיר כי ההפרשות לעובד יעשו לאחר שלושת חודשים עבודה 
.רטרואטקיבית 

האם רק בתקופה ראשונה או לאורך . לא ברור
כל התקופה

20514.4.12.1

המצאת אישור  אחת לרבעון מהווה על הספק הכבדה שאינה מוצדקת נבקש 
לחילופין נבקש להמציא אישור כזה אחת לשנה כמקובל ,לבטל דרישה זו

בעבודה מול גופים מוסדיים וממשלתיים
אשור זה מקובל ונדרש גם מספקים 

א לבית החולים"אחריםהנותנים שירותי כ

21515.3.1
הספק יהיה ראשי לסיים את :"מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים

תוקן, מקובל". ימים120פ הסכם זה בהודעה מראש של "ההתקשרות ע

225410.1

נבקש . 2" על פי דין:" נבקש להוסיף את המילים" אחראי: לאחר המילה. 1
פיצויים בכין הפרת חוזה , נזקים כלכליים טהורים: "לגרוע את המילים

אין לשנות ולהוסיף.4" כתוצאה ישירה או עקיפה: "נבקש לגרוע את המילים. 3" וכיוצא בזה

לא מקובל"למעט נזק שיגרם בזדון: "נבקש להוסיף את המילים235410.2



245410.3

נבקש להחליף את . 2" בצורה ישירה או עקיפה: "נבקש לגרוע את המילים. 1
עקב מעשה או מחדל : "במילים" או הוצאות מיותרות אחרות: "המילים

נבקש לגרוע את המילים . 3" רשלני שלו במסגרת ביצוע השירותים
או /או בגלל אי קיומו ו/כתוצאה מהפרת הסכם זה או אחד מסעיפיו ו:"

. 4" או ביצוע העבודות בוצרה בלתי מקצועית/ו, הזנחה,כתוצאה מרשלנות
: ולהוסיף את המילים" לשפות: "במילה" לפצות:" נבקש להחליף את המילה

בכפוף לקבלת פסק דין שלא עוכב ביצועו ובתנאי כי נתנה לספק הזדמנות "
לא מקובל"להתגונן

255410.3+10.4

או שיפוי מהספק /או פיצוי ו/תשלום ו:"מבוקש להוסיף בסוף הסעיפים
למזמין יבוצע בכפוף להכרעה שיפוטית חלוטה המחייבת את הספק לבצע 

לא מקובל.תשלום כאמור

265411.1
למעט במקרה של מעשה או : "מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים

תוקן, מקובל".לרבות רשלנות של המזמין או מי מטעמו לרבות עובדיו, מחדל

275410.4

מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או : "נבקש להחליף את המילים. 1
" מחדליו של הספק כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה

כתוצאה ממעשה או מחדל רשלני של הספק במסגרת מתן : "במילים
מיד עם קבלת הודעה על כך : "נבקש להחליף את המילים. 2" השירותים

בכפוף לקבלת פסק דין שלא עוכב ביצועו ובתנאי כי : ""במילים" מהמזמין
לא מקובל"נתנה לספק הזדמנות להתגונן

285512.3.1

כל הנתונים שיימסרו על ידי המציע בהתאם :"מבוקש להוסיף בסוף הסעיף
או להוראות ההסכם שנחתם עם המזמין יישמרו על ידי המזמין /לסעיף זה ו

בסודיות תוך הקפדה על פרטיות עובדי המציע ובכפוף להוראות כל דין 
 והתקנות שהותקנו 1981-א"התשמ, לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות

ניתן להוסיף. מוסכם.מכוחו

295512.3.4

המצאת אישור  אחת לרבעון מהווה על הספק הכבדה שאינה מוצדקת נבקש 
לחילופין נבקש להמציא אישור כזה אחת לשנה כמקובל ,לבטל דרישה זו

בעבודה מול גופים ממשלתיים
אשור זה מקובל ונדרש גם מספקים 

א לבית החולים"אחריםהנותנים שירותי כ

305714.2.1

נבקש  להוסיף כי תבוצע הצמדה גם בשל שינויים שנגזרים משכר בסיס 
העלאת שיעור ביטוח לאומי מעסיק או שיעור : כדוגמה, וחלים על המעסיק

'הפרשה פנסיונית וכו



316120.1

" מדינת ישראל משרד הבריאות המרכז הגריאטרי  פלימן: "לאחר המילים. 1
. 2" בהתאם להרחבי השיפוי המפורטים מטה:" נבקש להוסיף את המילים
ולהציג : "במילים" ולהציג את הביטוחים: "נבקש להחליף את המילים

אישור עריכת ביטוח בהתאם להוראות המפקח על הביטוח רשות שוק ההון 
"2019-1-6ביטוח וחסכון 

אישור ) 2' מובהר כי  נספח ג. הבקשות נדחות
נמחק ממסמכי המכרז מובהר כי  (הביטוח

אישור ביטוח בגין ביטוחי הספק הזוכה 
שנערכו בהתאם לסעיפי הביטוח שבמכרז 

יוצג בכפוף לחזור המפקח על הביטוח רשות 
"2019-1-6שוק ההון ביטוח וחסכון 

326120.2.1
אחריות על פי :" במילים" אחריותו החוקית:" נבקש להחליף את המילים

הבקשה מתקבלת"או פקודת הנזיקין/חוק למוצרים פגומים ו

.(בנוסח החדש (5) 2סעיף )הבקשה נדחית "למעט רכוש עליו פועלים במישרין: "נבקש להוסיף את המילים336220.3.4

הבקשה נדחית"והפועלים מטעמו: "נבקש לגרוע את המילים346220.3.7

הבקשה נדחית יום30-נבקש להחליף ל356220.4.3

366220.4.5
ככל שיש בהם כדי להשפיע על התחייבויותיו על : "נבקש להוסיף את המילים

הבקשה נדחית"פי הסכם זה

376220.4.8
אולם אין בכך כדי לפגוע בזכויות המבטח על פי : "נבקש להוסיף את המילים
"1981א "חוק חוזה הביטוח התשמ

הבקשה נדחית אולם מובהר כי ביטול 
הסייגים בפוליסות של הספק הזוכה תוך ציון 

לא תהווה הפרה , המלל המבוקש בפוליסה
.של הסכם זה ומקובלת

386320.5
העתקי פוליסות הביטוח מאושרות על ידי : "נבקש לגרוע את המילים

הבקשה נדחית"המבטח

396320.6

ולעניין :" במילים" כל עוד אחריותו קיימת: "נבקש להחליף את המילים. 1
 שנים לאחר מועד תום 3ביטוח אחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של 

מדי :" במילים" מדי שנה בשנה: "נבקש להחליף את המילים. 2". ההסכם
"תקופת ביטוח

ביחס לבקשה . הבקשה הראשונה נדחית
השנייה ראו את נוסח סעיף הביטוח המעודכן 

.בנושא

406320.7
העתקי פוליסות הביטוח מחודשות מאושרות : "נבקש לגרוע את המילים. 1

הבקשות נדחות"שבועיים: "נבקש לגרוע את המילה. 2" וחתומות על ידי המבטח



2'נספח ג4167

מובהר כי לאור התקנות החדשות של המפקח על הביטוח לא ניתן להעביר 
את אישור הביטוח המצורף להסכם זה ובמקומו יועבר אישור בנוסח האחיד 

-2019-1רשות שוק ההון ביטוח וחסכון , התואם לתקנות המפקח על הביטוח
6

נמחק  (אישור הביטוח) 2' מובהר כי  נספח ג
ממסמכי המכרז מובהר כי אישור ביטוח בגין 

ביטוחי הספק הזוכה שנערכו בהתאם 
לסעיפי הביטוח שבמכרז יוצג בכפוף לחזור 
המפקח על הביטוח רשות שוק ההון ביטוח 

"2019-1-6וחסכון 

 אינם רלבנטים לאישור ביטוח ועל כן נבקש לגרוע אותם9-14סעיפים 2'נספח ג4268-69

נמחק  (אישור הביטוח) 2' מובהר כי  נספח ג
ראו נא את סעיף הביטוח המעודכן . במלואו

.שחל ביחס להתקשרות

לא ניתןהם אינם רלוונטיים להסכם זה ומהווים דרישה לא מוצדקת , נבקש לבטל את סעיפי הקנסות436019.1.3

נספח ד4470
בטענה עי אינו נדרש מאחר ולא אחת מופיע בהסכם , נבקש  לבטל את הנספח

לא ניתן.דרישה לעמידה בחוק בכל הנוגע להעסקת העובדים

455917.3
על אף האמור טרם ביצוע קיזוז :"מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים

תוקן, מקובל". ימים7בהודעה מראש של , יודיע על כך המזמין בכתב לספק, כאמור

466423.3
הסכומים אינם . מבוקש להפחית את סכום הפיצויים המוסכמים

לא ניתן.פורפורציונלים ואינם מקובלים בתחום


