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 3002(3002מכרז מספר מ)

הודעה פומבית בדבר כוונה לערוך מאגר )רשימה( של מעריכים לביצוע מבחני 
 הערכות תלות לזקנים

 עבור המוסד לביטוח לאומי

 תשובות לשאלות הבהרה

 מס'
סעיף 
 במכרז

 שאלה
 תשובה

1.   

 ,קופת חולים מכבי עובד רועי מנחם שמי 
ותק פיזיותרפיסט בוגר אוניברסיטת חיפה עם 

שנים , אחראי תחום התאמות ציוד עזר  8של 
והערכות תפקודיות בביקורי בית 

 6שותפת מול משרד הבריאות מזה  בעבודה 
. עברתי השתלמויות בתחום הגריאטרי  שנים

ובעל ניסיון וזיקה בעבודה עם הגיל 
ברצוני לדעת אם ניתן להגיש מועמדות  השלישי.

  עם רקע כמו שלי ?

ות רק מי שעומד בכל תנאי רשאי להגיש מועמד
 במסמכי ההליך. 5הסף המפורטים בסעיף 

 
 

2.   

ברצוני לברר האם  אני פראמדיק במקצועי,
פראמדיקים מוסמכים עם ניסיון בטיפול כלל 

האוכלוסיות רשאיים להגיש את מועמדותם 
 למכרז הנ"ל ?

רשאי להגיש מועמדות רק מי שעומד בכל תנאי 
 ההליך. במסמכי 5הסף המפורטים בסעיף 

 
 

3.   
בעברי עשיתי הערכות של ביטוח לאומי ברמלה, 
כעת עושה הערכות של חברות ביטוח, האם ניתן 

 להגיש?

תמחק המגבלה בדבר עבודה בשנה האחרונה 
 .בחברת ביטוח או בחברת מימוש זכויות

4.   

.אם אין ברשותי כרגע ספרי חשבונות/עוסק 1
מורשה. האם עלי להכין זאת בשלב ההגשה 

 או ניתן לאחר מכן? למכרז
 
.לא מפורט סיום התקשרות מצד המעריך. כיצד 2

 ואיך מודיעים?
 
 .כשהמעריך יוצא לחופשה? למי ומתי מודיעים?3
 
 
.בהצעת המכרז נאמר מספר פעמים שיש למלא 4

ימי עבודה מיום ההערכה. בהסכם  6דוח עד 
 ימי עבודה. האם זו טעות? 2עצמו כתוב תוך 

ת המועמדות. נא ראו בשלב הגשנדרש לא . 1
 למסמכי ההליך. 6.3סעיף 

 
 
למסמכי  11נא ראו סעיף  -. סיום ההתקשרות 2

 להסכם ההתקשרות. 9ההליך וכן סעיף 
 
, ככל הניתן, עם מנהל . חופשה יש לתאם3

 .מחלקת סיעוד בסניף
 
להסכם  4.6נבהיר: בכל מקרה, כאמור בסעיף . 4

ימים  6ההתקשרות, הערכה יש לבצע בתוך 
עם זאת, . ועד קבלת ההפניה לביצוע הערכהממ

מיום בצוע ההערכה יש להעבירה תוך יומיים 
 להסכם 4.7סעיף  -  בלבד 

5.   

 -שמספרו  מעוניינת להגיש מועמדות למכרז
. למביני הערכות תלות עבור המוסד 2016(2003מ)

לפני כשנה וחצי התחלתי  -לביטוח לאומי. שאילה
ר אחות בתו לאומיתלעבוד בקופת חולים 

לפני כן עשיתי מבחני כניסה  אחראית מרפא,
לתפקיד בנוסף עבדתי בלשכת הבריאות המחוזית 

עד  95והביטוח הלאומי במסגרת חוק סיעוד מי 
 ,האם זה כביל למכרז הזה או לא.98
 

רשאי להגיש מועמדות רק מי שעומד בכל תנאי 
 במסמכי ההליך. 5הסף המפורטים בסעיף 

 
למסמכי ההליך,  5.3 נא תשומת ליבך לסעיף

 5שנים במהלך  3הדורשים ותק מקצועי של 
 השנים האחרונות, בתחומים המפורטים שם. 
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6.   

אני מעוניינת להצטרף למאגר המעריכים עבדתי 
כמרכזת  1998- 1986באחות אחראית בקהילה 

הנושא של חוק ביטוח בריאות כמו כן ישבתי 
ת לאומי ברמלה כרגע עובד בועדות אלה בביטוח 

במסגרת עבודתי אני  ,אסף הרופאבטיפול נמרץ ב
מטפלת בחולים סיעודיים ושיקומם, יש לציין 

בסיסי של בריאות -שאני בעלת לאחר קורס על
 הקהילה.

שאלתי האם כדי להגיש מועמדות למרות 
 למחלקה בה אני עובדת.

רשאי להגיש מועמדות רק מי שעומד בכל תנאי 
 ליך.במסמכי הה 5הסף המפורטים בסעיף 

 
נא תשומת ליבך לכך שעבודה במחלקת טיפול 

הנדרש בהתאם  נמרץ לא עונה על דרישת הניסיון
 .להליך 5.3לסעיף 

 

7.   

 5האם צריך לצרף את האישורים לפי נספח 
}אישור ניכוי מס במקור, אישור מע"מ, טופס 

העברת כספים, ופתיחת תיק כעצמאי. כבר 
 בהצעה הראשונית?, או שבשלב מאוחר יותר

 במכרז

בשלב הגשת המועמדות. נא ראו סעיף נדרש לא 
 למסמכי ההליך. 6.3
 

8.   

 היעדר ניגוד עניינים 5.5סעיף 
ברצוני להגיש את מועמדותי לתפקיד מעריך 

 תלות למכרז הכתוב לעיל.
מעיון בדרישות הסף לקבלה לתפקיד, ראיתי  

שאני עומד בקריטריונים הנדרשים. אני 
של שנה במרכז יום פיזיותרפיסט בעל ניסיון 

לקשיש, חמש שנים  בבית חולים גריאטרי 
, וארבע שנים כאחראי על שם פלימןשיקומי 

בחיפה  מוריהשירות פיזיותרפיה בבית אבות 
 .39פבזנר שבכתובת 

לפני כשנה נרשמתי למכרז הנ"ל ונעניתי בסירוב, 
לפי המכתב שקיבלתי הסיבה הייתה ניגוד 

 בחיפה. מוריהת עניינים בגלל עבודתי בבית אבו
בתי אבות וחברת  "קבוצת מוריה"בבעלות חברת 

סיעוד. ברצוני להבהיר כי אין כל קשר או העברת 
מידע בין בתי האבות לחברת הסיעוד, בין אם 

בנוגע למבקשי השירות או כל מידע אחר. 
החברות אינן מקושרות זו לזו ולעבודתי במוסד 

 אין כל קשר למתרחש בחברת הסיעוד. 
אמין שעבודתי בבית האבות לא תיצור אני מ

 ניגוד עניינים עם עבודה בביטוח הלאומי .
יחד עם זאת, זה תפקיד שמאוד מעניין אותי,  

ויתכן ואוותר על תפקידי בבית אבות לטובת 
תפקיד בביטוח לאומי. ולכן מאחר ולדעתי אני 

עומד בקריטריונים , אני חושב שזה יהיה מן 
ן ובמידה ותראו לנכון הראוי להזמין אותי לראיו

לקבל אותי, ואכן תראו שישנו ניגוד עניינים,  
 אבחר אם לוותר על עבודתי בבית האבות.

 .3ראה תשובה לשאלה 
 

9.   

שלום. אני אחות ומעוניינת להגיש מועמדות 
 . 2016(2003למכרז )

. האם אני מכביאני עובדת כאחות בקופ"ח 
 צריכה להביא ממקום עבודה שלי אישור שאני

 יכולה לעבוד בעבודה נוספת?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

התשובה תלויה בנהלי העבודה במקום עבודתך 
והאם חלה שם חובה לקבלת אישור לעבודה 

 נוספת.
 למכרז  5.7לתשומת לבך סעיף 
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10.   

אני עובדת בביטוח לאומי כמעריכת תלות 
 .ב"ששנים בסניף  4-בסיעוד מזה כ
-שת למכרז החדש שפורסם בהתבקשתי לג

הורדתי את טפסי המכרז מאתר ביטוח  ,30.5.16
 עמודי ההסכם, 7+ 28לאומי שכלל 

 7האם למלא רק את ההסכם  ה היא:להשא
 28-עמודים ולשלוח, או האם למלא גם את ה

 עמודים ?.

 , יש להגיש את כל המסמכים הנדרשים בהליך
 ובהם: ולא רק לחתום על ההסכם ,

נספחים א', ב', ג', ד', כשהם מלאים בכל  (א)
נספח ה'  ;נים הנדרשים בכל נספחהנתו

 ככל הנדרש 7ככל הנדרש  ונספח 

חתום בכל כשהוא הסכם ההתקשרות  (ב)
 ;)נספח ו'( עמוד בראשי תיבות

כל המסמכים הנדרשים להוכחת  (ג)
 5עמידתך בתנאי הסף המפורטים בסעיף 

 להליך.

להסכם )התחייבות לשמירה על  4נספח  (ד)
 סודיות(.

 

11.   

, צויין ש  19מספר  לפי מסמכי המכרז  , בעמוד -1
" לצורך השלמת הליכי הגשת ההצעה למכרז , 

 המציע חייב לחתום על ההסכם  ... " .
 .  19-25הוא בעמודים –ההסכם  -2
  -שהוא חלק מעמודי ההסכם הנ"ל  25בעמוד  -3

בסוף סעיפי ההסכם נכתב " ולראיה באו הצדדים 
 על החתום " .

לאומי  הצדדים צריכים להיות המוסד לביטוח -4
 מצד אחד והמעריך מצד שני .

בפועל נרשם שם בצד אחד חתימות של המשנה  -5
למנכ"ל וראש מינהל גמלאות והחשב של המוסד 

 , ובצד שני נרשם " היועץ " .לביטוח לאומי 
האם הכוונה של היועץ היא למעריך שמציע  -6

למכרז ?? ...  ואם לא אז חתימה בראשי תיבות 
 יכולה להספיק ?? 25עד  19על כל העמודים מ 

יש להגיש את הסכם ההתקשרות כשהוא חתום 
 בכל עמוד בראשי תיבות. 

 . מדובר בטעות סופר והכוונה הינה למעריך.6
 

12.   

האם יש צורך למלא את כל  –. מעריכה ותיקה 1
 טפסי המכרז? או רק את ההסכם.)חוזה(

יש  הערכה שאמורים למלא  –. הערכת המוסד 2
במוסד למעריכים ותיקים, האם המוסד מעביר 

 ישירות את תוצאות ההערכה?
האם יש צורך לשלוח את  –. כמעריכה ותיקה 3

 התעודות?

  יל.לע 10כן. ראי תשובה לשאלה . 1
 
 אין צורך  -. לגבי הערכות קודמות של המוסד 2

 להגישם במסגרת ההצעה. 
 
 . כן.3

 

13.   

עם קורס על בסיסי  ,2006אני אח מוסמך משנת 
 בטיפול נמרץ כללי.

 מעוניין להגיש מועמדות במאגר מעריכים.
אשר שוהים בה כל הזמן  בהתאוששותאני עובד 

ים מטופלים השייכ חוץ מהחולים לאחר ניתוח,
חלק גדול ממטופלים אלה בגיל  לטיפול נמרץ,

 מבוגר.
 ?האם אני יכול לגשת למכרז 

 

 

 5.3.2נא ראה סעיף  -לעניין מחלקת התאוששות 
ככל שיש לך ניסיון נוסף,  למסמכי ההליך.
 , הנך רשאי להגיש מועמדותך.5.3כמפורט בסעיף 

14.   

האם חייב לצרף צילום ת.ז  – 5.1לגבי סעיף. 1
 י תושבת ישראל?שמוכיח שאנ

האם עלי כמעריכה ותיקה משנת  5.2. סעיף 2
,צריכה להביא תעודת רישום שאני אחות  2003

 מוסמכת+מסמכי תארים וקורסים שעברתי?
האם אני כמעריכה ותיקה  5.4. לגבי סעיף 3

 צריכה לעבור ועדת קבלה?
 
 
 
 
 
 

 . כן.1
 
 
 . כן.2
 
 למסמכי ההליך. 6.1.3.2. נא ראי סעיף 3
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האם עלי להביא מהמשטרה  5.6. לגבי סעיף 4

רזים הקודמים העדר רישום פלילי? באחד המכ
היתה דרישה כזו ולאחר שהבאתי מהמשטרה 

 אישור כזה )תמורת תשלום(, אמרו שאין צורך.
, אני מעריכה ותיקה ועברתי  8. לגבי סעיף 5

 2004קורס ייעודי של אש"ל מטעם בטל"א בשנת 
 , האם עלי יהיה לעבור שוב את הקורס?

 )משוב(להסכם? . 6. האם צריך לצרף נספח מס' 6

 
. אין צורך להביא אישור מהמשטרה. יש להגיש 4

 את נספח ג' למסמכי ההליך, כשהוא מלא וחתום. 
 
 למסמכי ההליך. 8.5סעיף  נא ראי. 5
 
 
 . לא.6

15.   

לא מצאתי בקובץ טופס עם פרטי חשבון בנק 
יך להעברת תשלומים. דבר שני, לא ברור לי א

להשיג אישור ממע''מ על המעמד. באתר מס 
 הכנסה לא הצלחתי להשיג אותו.

 .5556120-054טל'  חלפין דמיטריבתודה מראש, 

הפרטים יתבקשו לאחר קבלת הודעה על הכללת 
 המועמד במאגר. 

 
הליך קבלת אישורי מס נמצא באחריותו המלאה 

 של המועמד. 

16.   

 :1שאלה 
 להסכם: 5, נספח 29בעמוד 

: "טופס להעברת כספים )הצהרה( 1 סעיף
 מהו טופס זה, מאיפה משיגים אותו? חתום".

 
 :2שאלה 

 טופס משוב תקופתי:
האם עלינו לשלוח אותו עם ההצעה, או שהסניף 

 שולח עצמאית בצורה מרוכזת את המשובים?
 

 :3שאלה 
במידה ולא  -להסכם  7( ונספח 18נספח ה' )ע"מ 

יינים כי לא רלוונטי, האם כן לשלוח תוך שמצ
 רלוונטי?

 
. אין צורך למלא/להגיש טופס זה בשלב הגשת 1

 המועמדות. 
 
 
 
 
 . אין צורך למלא/להגיש טופס זה.2
 
 
 
 
. אין צורך למלא/להגיש טופס זה בשלב הגשת 3

 המועמדות.
 

17.   

אני מבקשת לדעת איזה טפסים בדיוק צריכים 
להגיש מעריכים ותיקים שכעת נותנים שירות 

ומי )למשל לא ברור לי מה לעשות עם לביטוח לא
זו רק דוגמה  -להסכם "טופס משוב"  6הנספח 

של המשוב או שאנו חייבים לצרף משובים 
 שניתנו לנו במהלך העבודה?(

  
האם יש צורך להוסיף תעודות או שהן נמצאות 

כבר במוסד לביטוח לאומי והדבר מספק את 
 החברה החיצונית שמקיימת את המכרז

 שובהתודה על הת

 
 
 
 

 לעיל.  12-ו 10נא ראו תשובה לשאלות 
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18.   

 1שאלה מס' 
מבקשים לרשום מס'  3בנספח ד' בשורה מס' 

הליך ........ האם הכוונה היא למס' המכרז שהוא 
 או הכוונה  למס' הליך אחר? 2016(2003מ)

 2שאלה מס' 
נספח ו' )הסכם לביצוע מבחני הערכות תלות 

 לזקנים(
בראשי תיבות ליד המגיש מתבקש לחתום 

החתימה של נציג המוסד לביטוח לאומי השאלה 
 שלי מה לגבי מילוי פרטים נוספים בהסכם כמו :

 א. תאריך ההסכם שנערך?
 מ  נספח ו' סניף המוסד? 4.5ב. סעיף 
 המתייחס לתאריך תחילת ההסכם ?  9ג. סעיף 

  3שאלה מס' 
 להסכם  4נספח מס' 

ן תאריך או רק לחתום  בסוף הנספח מבלי לציי
 לרשום תאריך הגשת ההצעה למכרז?

  4שאלה מס' 
לא רלוונטיים בשלב זה  7ונספח מס'  6נספח מס' 

 או שצריך למלא אותם?
  5שאלה מס' 

באוגוסט  כלליתאני מתחיל לעבוד בקופת חולים 
יש צורך לשלוח מסמך מאושר ע"י הרופא   2016

 שאני מתחיל לעבוד אצלו?
 6שאלה מס 

ת ההצעה למכרז האם לשלוח את שאני שולח א
כל המכרז עם כל הניירת או רק את הטפסים 

איזה -הרלוונטיים למכרז  אשר מילאתי אותם
 ניירת להעביר בפקס או במייל. 

וישנם טפסים לא רלוונטיים לגביי  אז לשלוח 
 אותם בכל זאת או לא ?
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אלא רק  . אין צורך למלא את הפרטים בהסכם2

 .לחתום בכל עמוד של ההסכם בראשי תיבות
 
 
 
 
 
 
 
 .לעיל 10נא ראו תשובה לשאלה . 3
 
 
 
 .לעיל 10נכון. נא ראו תשובה לשאלה . 4
 
 
 למסמכי ההליך. 5.7תשומת לבך לסעיף . 5
 
 
 
לעיל. את המסמכים יש  3. ראה תשובה לשאלה 6

להליך  16להגיש בהתאם להוראות סעיף 
 .16.4עיף ובמיוחד בהתאם לס

19.   

אני מעריך ואמור לחתום על הטפסים של 
הביטוח לאומי להעסקת מעריכים , ויש לי כמה 

 שאלות : 
האם צריך לצרף תעודות של תואר ותעודת . 1

 מעריך , והתמחות ??
האם צריך לחתום שוב על חוזה , למרות . 2

 חודשים ??? 3שחתמנו לפני כ 
 
ופתי האם צריך למלאות את טופס משוב תק. 3

 המצורף ?????
 
האם תוכלו לסמן בדיוק איזה טפסים צריך . 4

 לחתום ולשלוח . ??

 
 
 
 . כן. 1
 
 נכון.. 2
 
 
 . אין צורך למלא/להגיש טופס זה.3
 
 
 לעיל. 10נא ראו תשובה לשאלה  .4

 

20.   

לא מצאתי בקובץ טופס עם פרטי חשבון בנק 
להעברת תשלומים. דבר שני, לא ברור לי איך 

ור ממע''מ על המעמד. באתר מס להשיג איש
 הכנסה לא הצלחתי להשיג אותו.

 .054-5556120טל'  חלפין דמיטריבתודה מראש, 

הפרטים יתבקשו לאחר קבלת הודעה על הכללת 
 המועמד במאגר. 

 
נמצא באחריותו המלאה  הליך קבלת אישורי מס

 של המועמד.

21.   

הופנינו ללחוץ  להורדת  19עיינתי בטפסים  בעמוד 
עיינתי   20-26סכם , הורדתי את ההסכם עמודים הה

הכול ברור לעט  לראיה באו הצדדים על החתום  
במקום שמעריך אמור לחתום לפי הבנתי  רשום היועץ 

אם כך אפה עלי לחתום .  אם אפשר להבהיר אזה 
עמודים לשלוח לכם  כולל התעודות אישור ניהול 

  .אפשר לפרט  פנקסים  אם

 
 

 לעיל.  12-ו 10, 7לות נא ראו תשובה לשא
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