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                               11/15/2020                                                           
: לכבוד  

 גב" רויטל סולומון 
עמותה לשירותי רווחה טיפול ורווחה )ע"ר(   -מט"ב   

 רחובות  
 

הנדון: מכרז פומבי מס' 2020/18 להפעלת קהילה תומכת  לקשישים–בעיר   
 אום אל פאחם 

 
 מצו"ב התשובות שלנו על השאלות וההבהרות שלכם לגבי מכרז זה 

:  20-11-12מתאריך    
 

 

 
 

מספר 
 סידורי

מפרסם   -תשובה  פירוט השאלה /הבהרה  סעיף עמוד
 המכרז 

 כללי   כללי   1

 ההגשה מועד את לדחות נבקש
 למציע שיתר יותר מאוחר למועד

 קבלת לאחר הצעתו להכין סביר זמן
 . ההבהרה לשאלות התשובות

 שאלות הגשת בין שנקבע הזמן טווח
 בין הוא ההצעות להגשת ההבהרה

  ספורים ימים
 באופן חדש מועד יקבע כי נבקש

 לאחר סביר זמן למציע שיוותר
 ההבהרה לשאלות התשובות קבלת

 ההשלכות את לבחון מנת על
 לרבות , מהתשובות הנובעות
 על עיותומקצו כלכליות השלכות

 . הצעתו
 
 

 
 מדובר אין. נדחית הבקשה
 אלא, הבהרה בשאלת
 . המכרז תנאי לשינוי בבקשה

 כללי   כללי   2
 החברתית הפעילות מתקיימת היכן

 מקצה העיריה האם? הקהילה שח
 ? כך לצורך מבנה או שטח

 לא

3     
 וכמה סבסוד  מקבלים חברים כמה

 המלא התשלום את  משלימים
 (?בסודס ללא)פרטי באופן

 רובם מקבלים סיבסוד 

 אזרחים ותיקים  60 ? בקהילה ישנם בית  מרותקי כמה כללי   כללי   4

  בגין  תשלום לגבות ניתן האם כללי   כללי   5
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 מעבר)  ושיינתנ  הנוספים השירותים
 ( ?  ס"לתע

 שירותים  עבור לגבות ניתן כן
  ס"בתע מסובסדים לא

 המוקד  שירותי ספק מיהו כללי   כללי   6
 ?  כיום הלחצניםו

 בטייבה   -חברת אלראזי 

 כללי   כללי   7

 מופיע המכרז מסמכי אורך  לכל 
 גם תומכת קהילה להפעלת בנוסף

 נבקש,  חברתי מועדון של הפעלה
 חברתי מועדון באיזה  להבהיר 

 הוא זה  מכרז נושא כאשר, מדובר
 לקשישים תומכת קהילה הפעלת
 שמא או זה  ממכרז חלק הוא והאם
 ?המכרז במסמכי סופר תטעו ישנה

 מועדון  יפתח במכרז  הזוכה
 של  רצונם לשביעות  חברתי

 לפי  הוותיקים האזרחים
 .  המכרז תנאי

לחצני   3 8
 מצוקה  

 להציג הדרישה את לבטל נבקש
  שלישי צד עם הסכמים

 
 מדובר אין. נדחית הבקשה
 אלא, הבהרה בשאלת
 . המכרז תנאי לשינוי בבקשה

 
 
 
 
 

 ו 3 9

 ואיכות בניסיון המפורט האם
 של לפירוט מתייחס השירות

 הקהילה  להפעלת המוצעת התוכנית
 ביחס פירוט מבוקש או המכרז  נושא

 ידי על  כיום המופעלות לקהילות
 ?  המפעיל

 קהילות  בהפעלות נסיון צבר
  הארץ בכל תומכות

 ו 3 10
 לפירוט הדרישה את למחוק נבקש

 ומדובר היות המטפלים מספר של
 .תומכת  קהילה  של שירות על

 הקהילה  בתקני לעמוד יש
  ס "התע לפי התומכת

 ט 3 11

 להמצאת הדרישה את למחוק נבקש
 הבהרות ישיבות של  לפרוטוקו

 התקיימה לא  ידיעתנו למיטב שכיוון
 במסמכי מצוין ולא כזו ישיבה
 הבהרות לישיבת מועד  המכרז

 
 

 הבקשה מתקבלת.  
 

   3-ו  2י'  4 12

 כלב  הדרישה את לבטל  מבוקש
 מניות בעלי  אין שלה לעמותה הנוגע

 העמותות רשם של תדפיס אין וכן
 העמותה  חברי את המפרט

 
 הבקשה מתקבלת.  

 
 

13 6 

ניסיון  
  -ואיכות 

  תאיכו
 ההמלצה  

 לבקרה התייחסות" לבטל נבקש
  מכיוון" הרווחה  משרד י"ע  שנערכה

 בפועל  כזו קיימת לא

 להפעלת בקורת מסמך יציג
 מכתהתו  הקהילה  תוכנית

  הארץ בכל

 אב קהילה  6 14

 האם - א "כ להצגת הדרישה לגבי
  נציג המכרז הגשת שבעת  הכוונה

 שיעבוד  הקהילה אב את לכם
 ?בתכנית

 
 כן  

 ה' 6+7 15

 מבוקש הסעיף בסוף 
 מידע  או/ו שנתונים  ובלבד:"לכתוב

 קשר בעלי  הינם זה בסעיף כאמור
 ". המכרז נשוא לפעילות ישיר

 הבקשה נדחית.  

16 8 4 

 אישור יועבר כי להבהיר נבקש
 להוראות התואם בנוסח ביטוח

 בנוסח ולא הביטוח על המפקח
 עומד אינו אשר במכרז המופיע
 העתקי לא וכן  החדשות  בתקנות

 אין מדובר בשאלת הבהרה 
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 פוליסות 

 החבות. הסעיף את לבטל  מבוקש ג'   4 9 17
 ומידתית  סבירה אינה בסעיף

. הבהרה בשאלת מדובר אין
 תנאי לשינוי בקשה והיז

 המכרז

 ב'  5 9 18

 בסוף להוסיף מבוקש
 לבטל רשאי  יהיה המפעיל:"הסעיף

 הודעה למתן  בכפוף ההתקשרות את
 90 של  לעירייה ובכתב מראש

 ".ימים

. הבהרה בשאלת מדובר אין
 תנאי לשינוי בקשה זוהי

  המכרז

  ה 14 19

 ביטוח לביצוע התחייבות לבטל נא
 יקר בביטוח מדובר. אישיות תאונות
 מדרישות חורג זה. מאוד ומוגבל 

 וכן המפעיל אחריות בנושא ס"תע
 לרשות שעומד פנוי מתקציב גוזל

 היה זו דרישה  אלמלא אשר המפעיל
 פעילות לטובת  אותו להפנות יכול

 זה ביטוח עלות. בקהילה החברים
 בניגוד. קהילה חבר פר₪  70-כ

 בביטוח מדובר אחרים לביטוחים
 בעלויות" להבלע" יכול שלא שמי

 שאז' ג צד  ביטוח כמו אחרים ביטוח
 ביטוח בעלויות  הקהילה של חלקה

 . זניחה הינה  אלו

. הבהרה בשאלת מדובר אין
 תנאי לשינוי בקשה זוהי

  המכרז

20   

 -ח חלק
 הצהרת

 התחייבות
  המשתתף

 באישור המפורטים" למחוק נבקש
  ח "רו אישור נדרש לא" ח"רו

 
. הבהרה תבשאל מדובר אין

 תנאי לשינוי בקשה זוהי
  המכרז

21   

 -ח חלק
 הצהרת

 התחייבות
  המשתתף

 בדבר ח"רו אישור" למחוק נבקש
 מצויינת לא", הסף בתנאי  עמידה
 ו 2 סעיף א בחלק כזו דרישה

. הבהרה בשאלת מדובר אין
 תנאי לשינוי בקשה זוהי

  המכרז

22   

 -ח חלק
 הצהרת

 התחייבות
  המשתתף

 הפעלה אישורי ףלצר נדרש האם
 הבהרתכם נא?  זכייה אישור+

 כן בהחלט 

הסכם    23
   4סעיף 

 לא אשר וג ב נספחים לקבל נבקש
 המכרז  לחוברת צורפו

 התעס בהוראת נמצאות
 24"עמ

 18"ועמ

הסכם    24
   4סעיף 

 מורשה את להחתים נדרש האם
 יםח הנספ כלל כל החתימה

 לצרפם יש או? זה  בסעיף המופיעים
 ?המכרז מסמכיל כנספחים

 מצוינת לא להסכם 4' בס
 על לחתימה  דרישה

 בסעיף  המפורטים הנספחים

הסכם    25
 ד'  6סעיף 

 מועדון איזה על להבהיר נבקש
 חשבונות  הנהלת איזה ועל? מדובר
 ?מדובר  חברתי למועדון נפרדת

 ל"בהנ 7 בסעיף תשובה ראה
 . בתשובות -

 לקהילה חשבונות הנהלת 
 ריה העי דרישת  לפי תומכת

  והמשרד

  -הסכם    26
 ד'  6סעיף 

 את להוסיף  מבוקש הסעיף בסוף
 שמדובר לכך בכפוף והכל" :המילים
 קשר הקשורים במידע או/ ו בנתונים

 ".דנן ההסכם נשוא לפעילות ישיר

 מקובל   -כן 

הסכם    27
 ב'  9סעיף 

 כך הסעיף נוסח את לשנות מבוקש
 ויקבל הועדה עם יתייעץ שהמפעיל

 עובד קליטת לגבי תה דע חוות את
 סביר זה אין. אחר או כזה

( הועדה ד"יו באמצעות) שהעירייה

בהתייעצות עם מחלקת  
 הרווחה  
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 כזה עובד העסקת המפעיל על  תכפה
 שהוא הפעילות במסגרת אחר או

 ."העירייה עבור מנהל

  -הסכם    28
 ג'  27סעיף 

 :"הסעיף  בסוף להוסיף מבוקש
 את לבטל רשאי יהיה המפעיל

 הודעה למתן בכפוף שרותההתק
 90 של  לעירייה ובכתב מראש

 ".ימים

 הבקשה נדחית 



 

5 

 

 

  32הסכם סעיף     29
 ב'

 את להוסיף מבוקש הסעיף בסוף 
 למפעיל תמסר כאמור דרישה :"המילים
 להחלפת המועד טרם ימים 35 בכתב
 לדרישת סבירים נימוקים ובה העובד

 . העובד להחלפת המנהל 

 
 הבקשה נדחית 

  32סעיף   הסכם   30
 ד'

 או/ו  מעובד לבקש ניתן לא הדין פי  על
 המרשם נתוני את לעבודה  מועמד

 להתאים כי מבוקש ולכן, שלו הפלילי
. ל"הנ לאיסור הסעיף הוראות את

 עבירות על מראש ידיעה אין למפעיל
 למעט עובדיו ח"חו שביצעו פליליות

 לבקש ניתן שבגינן מין עבירות של בנושא
 . ישראל ממשטרת אישור

 
 כל לעשות  נדרש

  חוק פ"ע המאמצים
 לא כי לוודא מנת על

 עובדים יתקבלו 
 (ד)32' בס  כמצוין

 33 סעיף - הסכם   31
 'ג 33', ב 33' א

 להוסיף מבוקש" אחראי" המילה  אחרי
 ".דין  פי על :"המילים את

 הבקשה נדחית 
 

  33הסכם סעיף     32
 ד'

 את הסעיף  בסוף להוסיף מבוקש
 כאמור שיפוי או/ו פיצוי:" המילים

 בכפוף המפעיל ידי על ייעשו זה בסעיף
 הליך במסגרת חלוטה שיפוטית להכרעה

 אשר, לו צד היה שהמפעיל משפטי
 ".כאמור בתשלום המפעיל את מחייבת 

 הבקשה נדחית 

 36סעיף  -הסכם    33
 מבוקש ברורים אינם והקשרו  הסעיף
 אילו? מדובר שימוש איזה על. להבהיר

 ?מתקנים

 נדחית הבקשה 
 

 
 

 
 

 

  


