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 להפעלת תוכניות טרום שיקום לחיזוק מיומנויות תעסוקתיות – 9201(0320מ)מענה לשאלות המציעים במכרז הנדון: 

שהתקבלו עד לתאריך  לשאלות ההבהרההכולל תשובות "( המוסד" –המוסד לביטוח לאומי )להלן מסמך הבהרות של רצ"ב  .א
5.9.2019. 

בלתי נפרד מתנאי והוראות המכרז ומההסכם שייחתם בין הצדדים. יש  מהוות חלק ובהר בזאת, כי הבהרות המוסד הרצ"במ .ב
 על ידי מורשי החתימה של המציע.של המסמך הרצ"ב, חתום  לצרף להצעה תדפיס

 
 בברכה, 
 ענבר דוד 

 אגף השיקום 
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מס' סעיף  מס"ד

 /במכרז

 בהסכם/

 בנספח

 התשובה השאלה

1 0.1 

 

ספים בהתחשב בעובדה מבוקש לדחות את מועד ההגשה בשבועיים נו

שבין מועד המענה על שאלות ההבהרה למועד ההגשה חלים חגי תשרי 

 וישנם מעט מאוד ימי עבודה.

 12:00שעה   6.11.2019מועד ההגשה ידחה לתאריך 

2 
0.2.2.2 

האם ניתן להגיש הצעה במענה אחד )חוברת הצעה אחת( לשלושת 
עי, מתחמים, האזורים, כשעבור כל אזור כמובן יוגש צוות מקצו

 מעסיקים וכו' כנדרש?

לא. לכל אזור אליו מוגשת ההצעה יש להגיש מעטפה נפרדת עם כל 
 מסמכי המכרז.

3 

 

 כן תכניות במקביל אצל אותו ספק?  2האם יתכן מצב בו יתקיימו  0.2.3.2

נבקש הבהרה, ברחל בתך הקטנה, למה כוונתכם  –"המציע מפעיל"  0.2.5 4
ונה על כל הדרישות המפורטות ופועל בהווה במפעיל. האם מתחם הע

 למטרות שאינן תכניות שיקום, עונה על דרישתכם?
מפעיל כיום, טרם הגשת ההצעה, תכניות  עצמואם כוונתכם שהמציע 

מתחמים מסוימים בכל אזור, הרי שמראש  3-שיקום )או אחרות( ב
המכרז מפלה ומונע מגופים העונים על כל דרישות הסף האחרות 

 ש הצעה.להגי

המציע מוכיח שברשותו מתחם שירות בכל אחת מהערים 
בהתאם לאיזור הגיאוגרפי אליו  הגיש   2.3.2המפורטות בסעיף 

הצעתו. במידה ויזכה , המציע מתחייב להפעיל  מתחמים אלו 
לצורכי מטרת המכרז. למען הסר ספק אין  הכוונה שבמתחמים 

  אלו פועלות כיום תכניות שיקום.

ין במפורש התחייבות להפעלת המתחם ניתן, בלבד שבהסכם תצו האם המציע יכול להציג מתחם שירות באמצעות הסכם מותנה? 0.2.5 5
 במקרה של זכיה. 

  על ההסכם להחתם ולהיות מצורף להצעת הספק.
ההסכם המותנה ייחתם בין הצדדים טרם המועד האחרון להגשת 

 המכרז.
לאחר המועד האחרון  מובהר: לא תינתן השלמה של הסכם מותנה

 להגשת הצעות המכרז.
קבוצה בעלת נכות דומה או לקות לה מכנה  –אוכלוסייה ייעודית  למה הכוונה "אוכלוסייה ייעודית"? 0.2.6 6

תכנית טרום  –משותף  הזקוקים למענה סגרגטיבי וייחודי לדוג' 
 .שיקום לאנשים עם עיוורון/ לאנשים על הרצף האוטיסטי
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מס' סעיף  מס"ד

 /במכרז

 בהסכם/

 בנספח

 התשובה השאלה

יש לצרף את ההסכמים)בעלות/שכירות/קבלן משנה( של מתחמי האם  0.4.7 7
 השירותים המוצעים?

 .4.7לא, די בהצהרה בחתימה עו"ד כמצוין בנספח 

8 0.4.7 

 

מבוקש להבהיר כי המציע יכול לעמוד בדרישה זו באמצעות התקשרות 

עם קבלן משנה המקיים דרישה זו בעצמו )מפעיל מתחם שירותים 

 כאמור(. 

 ר. אין שינוי בנוסח המכרזהסעיף ברו

הסכמי שכירות  2מבקשים אפשרות להגיש מתקן אחד באזור  ועוד  0.4.7 9

 מתקנים בפועל  3למיתקנים כחלופה להצגת 

 הסעיף ברור. אין שינוי בנוסח המכרז

 האם ניתן להגיש מתקנים קיימים שלא פעילים במועד הגשת ההצעה. 0.4.7 10

 

 הפעיל אותם לאחר הזכייה.כן, בתנאי שהמציע מתחייב ל

מבקשים אפשרות להגיש  מתקנים בכל אזור לפי בחירה מרשימת  0.4.7 11

  1.2.1.1 - 2.3.2במקום מסעיף  2הסניפים הראשיים בנספח 

  אין שינוי בנוסח המכרז

גיש הצהרה חתומה על ידיו המציע י 0.4.12בהתאם לסעיף ולנספח  האם יש לצרף את ההסכמים עם הארגונים התעסוקתיים? 0.4.12 12
 ומאושרת ע"י עו"ד לעניין הסכמים, אין צורך לצרף ההסכמים .

על מנת לאפשר התנסויות במגוון משרות רחב ככל הניתן אנו מבקשים  0.4.12 13
לאפשר הגדרה של ארגון תעסוקתי כבעל תחום אחד של התנסות 

 תעסוקתית תחת קורת גג אחת.

  אין שינוי בנוסח המכרז

מבוקשת הבהרה כי הארגון מתחייב לקלוט את מקבל השירות כחלק  0.4.12 14
 מההתנסות התעסוקתית ולא כעובד מן המניין.

 האם המפעיל משלם שכר למקבל השירות? אם כן, מהו?

של המשתתפים  -בארגון תעסוקתי -מדובר בהתנסות תעסוקתית 
א בתוכנית השיקום, לצורך פיתוח וחיזוק מיומנויות עבודה ול

 עבודה בשכר. 
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מבוקש להבהיר האם מלבד מנהל שירות אזורי הצוות המוגש לכל  0.4.13 15

 אזור נדרש להיות שונה מהאזורים האחרים?

 

 

 כן  
 
 
 
 
  

 
 

ע'  16
סעיף   ,12

0.4.13 

האם אפשר לאייש  -עו"סים  3כולל   מצוין שהצוות הבכיר בכל אזור,
 בתפקיד זה מרפאים בעיסוק?

 לא 

מסעיף זה משתמע שעל החברה המבטחת לחתום בשלב הגשת ההצעה  0.5.6 17
אין למלא בשלב זה מאום. האם  5.6.1ואילו בנספח  5.6רק על נספח 

 נכון?

 כן.

 למען הסר ספק, האם לא נדרשת ערבות הגשה? 0.5.9 18
 

 לא נדרשת ערבות הגשה. 

צעת מחיר שונה מענים נפרדים האם ניתן להגיש ה 3במידה ויש להגיש  0.5.10 19
 לכל אזור?

 כן.

האם יש להגיש במצורף להצעה על נספחיה החתומים, גם את כל  0.5.12 20
 (?1-96חוברת המכרז עצמו חתום בראשי תיבות על כל עמוד )

 כן
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 /במכרז

 בהסכם/

 בנספח
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בלבד שעליו יש לחתום  0.6.5האם הכוונה ב"מסמך זה" לסעיף  0.6.5.7 21
יש להגיש את כל  ולהגישו מצורף להצעה? במידה וכן, האם בנוסף

 חיובית? 9המכרז חתום, במידה והשאלה על מס"ד 

שעליו להיות חתום בעת הגשת הצעת   5.8הכוונה לחוזה שבנספח 
 המכרז

יום מראש" מבוקש להוסיף "ובנימוק סיבת  60לאחר המילים  – 3שורה  0.8.8.1 22

 ההפסקה"

 אין שינוי בנוסח המכרז

 מקובל יום מרישומה" 14: "ולא הסיר ההכרזה בתוך מבוקש להוסיף בסיפא 0.8.8.2.5 23

24 0.8.9.3 

 
  מבוקשת הבהרה לגבי התנאים והדרישות בהם ידרשו לעמוד

 קבלני המשנה.

כתב "באחריות המציע לדאוג כי כל קבלני המשנה עימם יתקשר 

 לצורך מתן השירותים... יעמדו בתנאים ובדרישות...".

 הסעיף ברור.

א נזכה במכרז, האם גם אז הצעתנו הינה "רכושו של במידה ול 0.12.2 25
המוסד"? האם המוסד רשאי להשתמש בהצעתנו או בחלקים ממנה 

 לצורך הפעלת מכרז זה גם אם הצעתנו לא התקבלה?

 הסעיף ברור.

מה הכוונה בנימוקים מפורטים? מדוע בקשה שסעיפים מסוימים  0.12.3 26
 בהצעה יהיו חסויים אינה מספיקה?

 ברור. הסעיף

, 29ע'  27
סעיף 
2.1.2 

האם  -הסעיף מפרט את תכני התכנית האישית של מקבל השירות 
 התכנים יכולים להיות מועברים באופן קבוצתי?

 כן , בהתאם לצרכי  המשתתפים בתכנית.
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28 2.1.2.4 
 

בדוגמאות לארגונים העונים לקריטריונים חסר מגוון רחב של מסגרות 
 ותי הסעדה ועוד. רשת חנויות, מפעל, שר –

מבוקש לאשר כי מסגרות תעסוקה אלו תואמות את רוח המכרז 
 סביבות עבודה שונות עבור כל משתתף. 3ובתנאי שהן כוללות לפחות 

הדוגמאות באו לייצג מקומות עבודה אשר תחת קורת גג אחת 
מעסיקים עובדים מתחומי מומחיות  מגוונים הדורשים מיומנויות 

 מגוונות ושונות במהותן.בסביבות עבודה  ןשונות במהותתעסוקה 
כל מקום העסקה העומד בקריטריונים אלו בהתאם למפורט בסעיף 

 ניתן להציג. 04.12

, 29ע'  29
סעיף 

2.1.2.4 

של מקבל השירות במהלך   מה המעמד החוקי ) בהקשר לדיני עבודה(
ההתנסויות? האם מקבל שכר? מהו הכיסוי הביטוחי במהלך 

 ההתנסות?
 

לעיל. על המציע לבחון את נושא הכיסוי  14ה תשובה לשאלה רא
 טוחי במישרין מול חברת הביטוח שלו.,יהב

מבוקש כי החלוקה בין שני הזוכים בכל אזור תהיה כך שכל אחד יקבל  2.1.4 30
 לפחות שליש מהמקרים.

בשנה הראשונה למכרז  עובדי השיקום יחלקו באופן שוויוני עד 
השירות בין הספקים. לאחר מכן החלוקה כמה שניתן את מקבלי 

 תהא בהתאם לשירות שיינתן ע"י הספק ושביעות הרצון ממנו.
31 2.3 

 1סעיף 
האם נכון לקבוע על פי התכנית המבוקשת כי המורים המקצועיים 

 לתכנית? 3-ילמדו רק מהשבוע ה
המורים ייקחו  חלק פעיל  מסדנאות  ההסתגלות  בשבועיים 

מנת להכיר את מקבלי השירות, לתאם ציפיות,  הראשונים  זאת על 
להקשיב וללמוד את צרכיהם  הייחודיים  ולהתאים את תכני 

 הלימוד בהתאם לאופי הקבוצה וצרכיה.
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32 2.3 
 1סעיף 

 למה הכוונה בקבוצה טיפולית ועבודה טיפולית פרטנית? 
 האם זה נעשה ע"י העובד/ת הסוציאלי/ת? -ובהמשך לכך

קבוצה של חברי התכנית הנפגשת אחת לשבוע   – קבוצה טיפולית
בהנחיית ויוזמת העובדת הסוציאלית  המלווה את  החברים  
במתחם. מדובר בקבוצת תמיכה שמטרתה ללוות ולתמוך רגשית  

 בחברי הקבוצה  במהלך התכנית.
על מנחה הקבוצה   לסייע לחברים בעיבוד השינויים שחווים ומתן  

מנות תעסוקתיות  להשתלבות  כלים  להסתגלות ופיתוח מיו
 בעבודה בשוק החופשי. 

שיחה פרטנית של מקבל השירות עם  – עבודה טיפולית פרטנית
העובדת הסוציאלית המלווה את התכנית ואת חברי הקבוצה.  
מטרת השיחה  מרחב לעבודה על חסמים/קשיים אישיים, מקורות 

ח כשירות כוח וחוזק , נקודות לשיפור והצבת יעדים אישיים לפיתו
 ומסוגלות תעסוקתית להשתלב בעבודה בשוק החופשי

  
השיחה תהייה אחת לשבוע לפחות ובהתאם לצורך של מקבל 

 השירות  ניתן להגדיל את התדירות.
 3חודשים , התמהיל הוא עדיין  4-האם במידה והתוכנית נמשכת מעל ל 2.3.1 33

 ימי התנסות תעסוקתית? 2-ימי לימוד ו

 

 כן  

  2.3בהתאם למתודולוגיה וכמצוין בסעיף  מאיזה שבוע מתחילים שלב חיזוק מיומנויות התקשוב?  2.3.1 34

35 2.3.2    1 .
 מיקום

 

 כן האם ניתן להגיש מתחם בנוף הגליל ולא בנצרת?
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36 2.3.2    3 .
תכולת 

 המתחם
,  3.1מס"ד 

3.2 

 כן האם כיתת המחשבים יכולה לשמש גם ככיתת לימוד?

37 2.3.2   3 .
תכולת 

 המתחם
מערכות 
הגברה 

מותאמו
 ת

האם, ניתן לצייד את הכיתה/ות במערכת הגברה רק במידה ובקבוצה 
 ספציפית ישנם גם כבדי שמיעה?

 לא

38 2.3.2    3 .
תכולת 

 המתחם
מערכת 
דיווח 
 שעות

 לא האם ניתן להשתמש בדיווח באפליקציה באמצעות סמארטפון? 

תקין מערכת הגברה לכבדי שמיעה. אולם נדרש לה – 5הערה  3ס' 2.3.2 39
כתוב כי המוסד יממן הנגשות לאנשים עם לקות  2.3.3.3בסעיף 

 שמיעה. האם המוסד יממן את מערכת ההגברה?

באחריות המציע לדאוג להתקנת מערכת הגברה המותאמת ללקויי 
שמיעה, בהתאם לדרישות תכולת המתחם, לצורך הנגשת הכיתה 

 לאנשים עם מוגבלות.
תתף בתוכנית עם לקות שמיעה הלומד בתכנית ונתמך בשפת מש

סימנים ו/או תמלול, המוסד יישא בעליות תמלול ותרגום לשפת 
 סימנים לסטודנט. 
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, 33ע'  40
סעיף 

.1.3(2.3.2.
1.3) 

במהלך תקופת ההתקשרות יוכל המוסד לדרוש מהזוכה להקים מתחמי 
ההוצאות הכרוכות האם יינתן שיפוי בגין  -אספקת שירותים נוספים" 

 בכך?
 

 לא

לאחר המילה " הזוכה " מבוקש להוסיף " לרבות על ידי עדכון  2שורה  2.3.3.1 41
 והוספה לתמורה  המגיעה לזוכה בהתאם לאופן השינוי" 

 אין שינוי בנוסח  המכרז

מבוקשת הבהרה כי המוסד יממן את ההנגשות הנדרשות גם במקומות  2.3.3.3 42
 ת.ההתנסות התעסוקתי

נבקש לקבוע רף כלשהו לעלות מימון של שירותי הקראות שעל המציע 
 לתמחר.

תמלול ותרגום לשפת סימנים ימומן ע"י הביטוח הלאומי למקבלי 
התכנית וכוללות הן את  כל השירות עם לקות שמיעה  למשך

 הלימודים בכיתה והן את  תקופת ההתנסות התעסוקתית.
 

קבלי שירות התכנית המוסד יישא גם בהוצאות הקראות למ
 שידרשו לכך מחמת הלקות.

 
נדרשות לחלק מן האנשים הנגשות נוספות מעבר להנגשות המופיעות  2.3.3.3 43

בסעיף זה בשל קשיים בשפה )הנגשת שפת הדיבור לערבית, אמהרית, 
רוסית למועמדים לעבודה שאינם דוברים עברית(. מדובר על לימודי 

 אינטנסיבית.  מקצועות, כתיבה וקריאה בצורה
 השאלה: מי אמור לשאת בעלות של הנגשות אלו?

 אין שינוי בנוסח המכרז.
על הספק  לדאוג לנגישות תרבותית במקרים בהם קבוצת אנשים 

 דוברת שפה זרה. לדוג' קבוצת דוברי אמהרית.
 

להבנתנו "ינייד" הוא לאפשר מעבר מהתנסות להתנסות ולא להסיע  2.3.3.4 44
 שורכם. בפועל. אנא אי

נכון, הכוונה  לשלב את מקבל השירות בעמדת העבודה המתאימה  
 ביותר לכישוריו ולמגבלתו  באופן  המיטבי שניתן.

האם ניתן לשלב מקבל שירות במקום התנסות שלא הוגש בהצעה  2.3.3.11 45
למכרז, במידה והצוות המקצועי מצא שמקום זה תואם יותר את 

 כישוריו המקצועיים?

נאי שמקום ההתנסות החדש יעמוד בכל תנאי המכרז ובדגש כן, ובת
 2.3.3.12סעיף 

האם יכול להיות מלווה התנסות תעסוקתית אחד למס' מתחמים  2.3.3.12 46
 באותו אזור?

 לא 
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47 

2.3.3.12 

האם בוגר קורס רכזי השמה ומדריכים שיקומיים שאינו אקדמאי אך 
ש כמלווה התנסות עומד בדרישות הניסיון של התפקיד יכול לשמ

 תעסוקתית?

 5.1.1ראה דרישות ההשכלה למלווה התנסות תעסוקתית בנספח 

במתחמי  GPSהאם ניתן להשתמש במנגנון החתמה מבוסס מקום  2.3.3.16 48
 השירות?

 לא.

49 

2.3.3.16.1 

האם קיימת סנקציה מצד המוסד לביטוח לאומי כנגד מקבלי שרות 
ציפה, כגון, יציאה מוקדמת או שנוכחותם בתכנית חלקית ואינה ר

 איחורים, היעדרויות רבות וכו'?
לחילופין, האם הזוכה יפוצה בגין היעדרות של מקבל השרות מסיבות 

 שאינן תלויות בזוכה?

התאם לשעות , מובהר כי תשלום שכר הלימוד לזוכה הינו בלא
 הנוכחות בפועל של מקבל השירות.

מדובר באנשים שעוברים הכשרה בכדי להגיע למסוגלות בסיסית  2.3.3.16.1 50
/ לא יחתימו כמו  וייתכנו מגוון מצבים בהם לא יזכרו להחתים כרטיס

 שצריך ועוד.

במקרים בהם מקבל השירות שכח לחתום באמצעות שעון, בדומה 
לימים שבהם מקבל השירות נמצא בהתנסות תעסוקתית, יש לדווח 
אודות הנוכחות ע"ג טופס ייעודי שיוגדר ע"י נציג המוסד וייחתמו 

 על ידי מקבל השירות ונציג הזוכה.

 הישיבות והכנסים שעל המציע לממן ?  מהו היקף ההדרכות, 3.4.4 51
 נבקש לקבל אומדן כלכלי.

המוסד לביטוח לאומי מממן כנסים וישיבות אלו שמטרתם הטמעת 
המכרז  קביעת נהלי  עבודה, הכרות עם גורמי העבודה. מפגשים 

מפגשים אזוריים /ארציים  4אלו יתקיימו   בשנה הראשונה  עד  
 ומהשנה השנייה עד שני מפגשים.

יש להגיש החשבונית בצמידות לדוח הנוכחות החודשי  מידי חודש  אנא פרטו אופן הגשת החשבונית 3.5.1 52
של מקבל השירות . על גבי החשבונית יש לפרט  שם מלא,  ת.ז., 
חודש שירות, סה"כ שעות נוכחות חודשיות כולל במתחם 

 הלימודים ובהתנסות התעסוקתית כפול תעריף שעתי.
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לחודש[ הינו תאריך מוקדם מאוד הן להוצאת חשבון  5ועד שנקבע ]המ 3.5.1 53
חודשי והן לצירוף דוח נוכחות, מכיוון שמקבלי השירות יעבירו גם דוח 

 ידני )בגין התנסויות(. 
 לחודש העוקב לפחות. -10מבוקש לעדכן ל

 מקובל.

מבוקש להבהיר האם החשבון החודשי יהיה על בסיס סך שעות  3.6.2 54
 ות בפועל או על בסיס מסמך הזכאות שמנפיק נציג המוסד?ההשתתפ

תשלום שכר הלימוד בהתאם לדוח נוכחות בפועל של מקבל השירות 
 .ולא בהתאם לתכנית שאושרה בתחילת התהליך

55 

, 2נספח 
רשימת 
סניפים 
 ראשיים

סניפים  8מיקום מבנים: באזור הצפון, לדוגמא, מצוינים בטבלה 
 סניפי משנה.ראשיים של בטל"א וכן 

השאלה: האם ניתן להגיש מבנים כמבנים ראשיים, בכל אחת מן הערים 
בהן מופיעים סניפי בטל"א ראשיים, ולאו דווקא בשלושת הערים 

 (, )כנ"ל בכלל האזורים(.33שצוינו באזור )בעמ' 

 אין שינוי בנוסח המכרז

56 

 , למשלנבקש אפשרות להציג אתרים סמוכים לאתרים שפורטו בנספח 2נספח 
 נבקש להוסיף את העיר סכנין לרשימת האתרים האפשריים

 נבקש להוסיף את העיר רעננה לרשימת האתרים האפשריים ועוד
 

ניתן להוסיף מתחמים נוספים מעבר לנדרש  בכל איזור בהתאם 
 , מתחמים נוספים  יקבלו ביטוי בציון האיכות 2.3.2לסעיף 
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57 

 -2נספח 

רשימת 

–אזורים 

אזור מס' 

2 

, ישנה הפרדה בין העיר תל אביב ליפו, 2, אזור מס' 45בטבלה בעמוד 
האם ניתן להציג את המתחם בעיר יפו ולא בעיר תל אביב לצורך 

 עמידה בתנאי הסף?

 לא

 נדרשת חתימת המציע בלבד. נדרשת חתימת מציע ועו"ד? 4.10אנא הבהרתכם האם בנספח  4.10נספח  58

 4.13נספח  59

אזורי יכול לשמש כמנהל שלושה אזורים במידה האם מנהל שירות 
 ונציע הצעה לכל האזורים?

 5.1כן, כמצוין בנספח 

 4.13נספח  60
האם מנהל תכניות והדרכה באזור מסוים יכול לשמש גם כמלווה 

התנסות תעסוקתית באחד מהמתחמים באזור אחר, במידה והוא עונה 
 על דרישות שני התפקידים?

 לא 
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לאחר המילה " הציבור" מבוקש להוסיף  ו/או מידע  2שורה  4והואיל  4.15נספח  61
 שהיה בידיעתי עובר לתחילת העבודה "

 אין שינוי בנוסח המכרז

, 71ע'  62
 5.1נספח 

לכל מתחם  1"  לכל אזור " / 1כאשר מצוין מספר עובדים מינימאלי "
 משרה? 100%" למה הכוונה? האם הכוונה ל

י הספק ובתנאי שיינתן מענה לצרכים היקף המשרה יקבע על יד
 לביצוע העבודה באופן המיטבי

האם תואר שני בתחום הנדרש, כאשר התואר הראשון בתחום אחר,  5.1נספח  62
 עומד בדרישות המכרז?

 אין שינוי בנוסח המכרז

64 

 5.1נספח 

ידוע לנו כי במכללות/אוניברסיטאות אנשי צוות ההוראה בנושאי 
תמטיקה אינם חייבים להיות בעלי תעודת הוראה יישומי מחשב או מ

אלא מספיק תואר אקדמי בלבד. האם ניסיון בהוראה מספר שנים, לצד 
 תואר אקדמי, יכול להתקבל במקום תעודת הוראה?

 אין שינוי בנוסח המכרז. 

, 5.1נספח  65
 5)סעיף 

 בטבלה(

האם בתפקיד "מורה להוראה מתקנת" הכוונה היא גם למורה לחינוך 
 מיוחד?

 הסעיף ברור. 

 5.1נספח  66
  1סעיף 

על מנת לאפשר למנהלים צעירים ומוכשרים להיקלט לתפקיד אנו 
 שנים. 3מבקשים לאפשר ניסיון של שנה במקום 

 אין שינוי בנוסח המכרז

נספח  67

5.1.1 

 

האם ניתן להגיש  נספח זה  לאחר הזכייה במכרז לשם אישור הצוות 

 כרז.ולא בתהליך המועמדות למ

 לא 
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 5.1נספח  68
 3סעיף 

על מנת לאפשר לעובדים סוציאליים  צעירים ומוכשרים להיקלט 
 שנים. 3לתפקיד אנו מבקשים לאפשר ניסיון של שנה במקום 

 אין שינוי בנוסח המכרז

 5.1נספח  69
סעיפים 

4,5,6 

על מנת לאפשר למורים צעירים ומוכשרים להיקלט לתפקיד אנו 
 של מורים ללא ניסיון. מבקשים לאפשר הגשה 

 אין שינוי בנוסח המכרז

 5.1נספח  70
 7סעיף 

על מנת לאפשר למלווי התנסות תעסוקתית צעירים ומוכשרים ללא 
ניסיון להיקלט לתפקיד אנו מבקשים לאפשר הגשה של מלווי התנסות 

 תעסוקתית בשנת הניסיון הראשונה שלהם.

 אין שינוי בנוסח המכרז

 5.1נספח  71
 7סעיף 

מבקשים לאפשר למלווי התנסות תעסוקתית ללא תואר  או קורס 
 שנות וותק להיקלט לתפקיד. 4רכזי השמה אך בעלי 

 לא מקובל.

 75עמוד  72
נספח 
5.6.1 

לא ניתן להקים פוליסת ביטוח חבות מעבידים ללא מגבלת  .1
אחריות. נבקש לקבוע  מה יהיה גבול האחריות בכיסוי של 

 חבות מעבידים. 
 
 

כי במקום המילים "על פי דין" יהיה רשום "על פי דין נבקש  .2
 ישראלי".           

 ליון למקרה ולתקופת  הביטוח ימ 20. גבול האחריות 1
 
 
 מאושר   .2
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נספח  73
5.6.1 
, 1סעיף 
 3שורה 

 
 -5שורה 

האם ניתן למחוק את המילה "כל" מהמילה "לכל" כך שהמשפט 
 יהיה: ביטוח זה לא כפוף להגבלה...?

 
 
 אם ניתן להוסיף בסוף המשפט: "בגין מעשי ומחדלי המבוטח"?ה

 מקובל
 
 

 לא מאושר

נספח  74
5.6.1 
, 3סעיף 

סעיף ב' 
 2שורה 

 מאושר יום מראש? 60האם ניתן למחוק את המילה "לפחות" לפני המשפט 

 5.7נספח  75
 1סעיף 

עמודים" האם  12 -פוינט מודפסת ב-נרשם ש"הזוכה יגיש מצגת פאוור
 ה שהמציע יגיש מצגת?  הכוונ

 הכוונה למציע .  –טעות סופר 

: אנחנו עמותה, מלכ"ר, לא מזדכים על מע"מ. באיזה אופן הצעת מחיר 5.10סעיף  76
 על העמותה להגיש את הצעת המחיר ביחס לחברות בע"מ ? 

הצעת המחיר המוגשת למכרז כוללת את כל  -כאמור, בעמותות 
ללא מע"מ כפי שקובע החוק. נודה העלויות והמיסים החלות עליהן 

 להבהרה בנדון.
 

 השוואת הצעות המחיר יעשו בתוספת מע"מ, 
במידה ומגיש ההצעה הוא עמותה אשר לה יש פטור ממע"מ אולם 

לנושא המכרז, אזי על העמותה לצרף הצהרה כי היא פטורה 
 ממע"מ לנושא המכרז.

 
וב כמוזכר לעיל, השוואת המחיר חישרה הבמידה והוגשה הצ
 0תוספת יעמוד על 

 
מובהר כי הצעת המחיר הינה סופית והמוסד לא ישלם לספק 

 ,ממע" בתוספת עלויות נוספות מעבר להצעת המחיר שהגיש 
    מ."אשר לא תשולם לה תוספת המעעמותה  למעט 

 92עמוד  77
 5.10נספח 

לפי הנספח יש להציג את הצעת המחיר ללא מע"מ. נבקש להבהיר כי 
ואת ההצעות תיעשה לפי הכלל הידוע בדיני מכרזים של העלות השו

קרי עלות ההצעה בתוספת כל מס החל על המציע  –הכוללת למזמין 
  לרבות מע"מ.

  76ראה תשובה לשאלה 
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מס' סעיף  מס"ד

 /במכרז

 בהסכם/

 בנספח

 התשובה השאלה

 .3על המציע לחתום על ההצהרה מתחת לסעיף  חסר מקום לחתימת המצהיר. 5.11נספח  78

נספח  79
5.7.1-

מתודולוגי
 ה

עמודים, האם תמונות המתחם הן חלק ממגבלת  12 -ה לישנה הגבל
 העמודים?

 כן

  6נספח  80
 2סעיף 

 אין שינוי בנוסח המכרז   4-6במקום  2-4לאפשר וותק של 

  6נספח  81
 3סעיף 

 15%על מנת לאפשר תמחור סביר אנו מבקשים לאפשר ניקוד מלא של 
 מתחמים בערים שונות. 4על 

 אין שינוי בנוסח המכרז

  6נספח  82
 5סעיף 

על מנת לאפשר מגוון רחב ככל שניתן של משרות להתנסות. אנו 
 3על  20% –תחומי התנסות ו  2עבור  10%מבקשים לאפשר ניקוד של 

 תחומי התנסות. 

 אין שינוי בנוסח המכרז

 –הסכם  83

4.5 

 ח המכרזאין שינוי בנוס מבוקש להחליף את המילה "אחריות" במילים "על פי דין" – 1שורה 

 –הסכם  84

4.6 

 מבוקש למחוק את המילה "בלבד" – 2שורה 

מבוקש להחליף את המילים "הבלעדית והמוחלטת" במילים  – 2שורה 

 "על פי דין"

 אין שינוי בנוסח המכרז

 –הסכם  85

4.7 

לאחר המילה " נגדו" מבוקש להוסיף " הקשורה במישרין  1שורה 

 לשירותים נשוא הסכם זה" 

וק את המשפט " ו/או מי מטעמו בעילת רשלנות מקצועית מבוקש למח

 ו/או התלויה ועומדת נגדו ו/או מי מטעמו ו/או"

 אין שינוי בנוסח המכרז
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מס' סעיף  מס"ד

 /במכרז

 בהסכם/

 בנספח

 התשובה השאלה

 3ימי עבודה " מבוקש לכתוב "תוך ולא יאוחר מ  12במקום "  9שורה  5.1הסכם  86

 ימים מיום קבלתה"

ר לעיל בסיפא מבוקש להוסיף " המוסד לא יתפשר בכל תביעה כאמו

מבלי לקבל את הסכמת הספק לפשרה מראש ובכתב וזאת כתנאי 

 לשיפוי כאמור."

 אין שינוי בנוסח המכרז

 –הסכם  87

7.5 

לאחר המילים "שבועיים מראש" מבוקש להוסיף "ובלבד כי  – 3שורה 

 הספק לא תיקן הפרתו בפרק הזמן האמור"

 אין שינוי בנוסח המכרז

 –הסכם  88

7.6 

 אין שינוי בנוסח המכרז ש למחוק את המילים "גם אם אינו קשור להסכם זה"מבוק - 2שורה 

 -הסכם 89

8.5 

 מבוקש פירוט אודות קרנות העובדים שנכללות בסעיף זה.
 האם נדרש הזוכה להחיל את צו ההרחבה של העו"ס?

 כן.

 –הסכם  90

8.6 

לאחר המילים "חויב המוסד" מבוקש להוסיף "בפסק דין  – 1שורה 

 עו לא עוכב"שביצו

 לאחר המילים "דרישה ראשונה" מבוקש להוסיף "בכתב" – 2שורה 

מבוקש להוסיף בסיפא: "המוסד יודיע לספק אודות כל תביעה שיקבל 

מתובע כלשהו וייתן לספק הזדמנות להתגונן. המוסד לא יתפשר בהליך 

 כאמור ללא הסכמת הספק מראש ובכתב, זאת כתנאי לשיפוי כאמור"

 נוסח המכרזאין שינוי ב

לעניין אחריות, מבוקש להוסיף לחוזה סעיף כי הספק אינו אחראי  11הסכם  91

 לאיכות עבודת מקבלי השירות במסגרת ההתנסויות.

 אין שינוי בנוסח המכרז
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מס' סעיף  מס"ד

 /במכרז

 בהסכם/

 בנספח

 התשובה השאלה

 –הסכם  92

11.1 

לאחר המילה "באחריות" מבוקש להוסיף "על פי דין". מבוקש  – 1שורה 

 למחוק את המילים "כל"

 בנוסח המכרזאין שינוי 

 –הסכם  93

11.2 

כפי  13.5)ולא ל 11.1 -מבוקש להחליף את מס' הסעיף ל – 4שורה 

 שכתוב(

מבוקש להוסיף בסיפא: "המוסד יודיע לספק אודות כל תביעה שיקבל 

מתובע כלשהו וייתן לספק הזדמנות להתגונן. המוסד לא יתפשר בהליך 

 לשיפוי כאמור"כאמור ללא הסכמת הספק מראש ובכתב, זאת כתנאי 

 אין שינוי בנוסח המכרז

 –הסכם  94

12.1 

 אין שינוי בנוסח המכרז מבוקש להוסיף בסיפא: "על פי הסכם זה"

 –הסכם  95

12.2 

מבוקש להוסיף בסיפא: " ויעניק לספק זכות טיעון ושימוע בפני נציגי 

המוסד ו/או הזדמנות לתיקון ההפרה שבגינה מבוקש לבצע קיזוז 

 כאמור"

 שינוי בנוסח המכרזאין 

הסכם  96

13.1 

לאחר המילה " המוסד" מבוקש להוסיף " למעט אם נקבע  2שורה 

אחרת במסמכי המכרז" )למשל שימוש בקבלני משנה אשר הותר 

 במכרז( 

 אין שינוי בנוסח המכרז

הסכם  97

13.2 

מבוקש להוסיף בסיפא " ובלבד שזכויות הספק לא תפגענה כתוצאה 

לספק בכתב אודות הסבה ו/או המחאה כאמור  מכך. המוסד יודיע

 בסמוך לביצוען"  

 אין שינוי בנוסח המכרז
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מס' סעיף  מס"ד

 /במכרז

 בהסכם/

 בנספח

 התשובה השאלה

הסכם  98

15.3 

במקום " ללא צורך בנימוק/הסבר כלשהו" מבוקש לכתוב "  2שורה 

 בצירוף נימוקים " 

 אין שינוי בנוסח המכרז

 –הסכם  99

17.2 

בידי  –מבוקש לבטל דרישה זו לפיצוי מוסכם משום שאינה מידתית 

המוסד ערבות בנקאית ובנוסף סעדים על פי דין. לחילופין מבקש 

להוסיף כי "בטרם יושת הפיצוי המוסכם תינתן לספק זכות טיעון 

ושימוע בפני נציגי המוסד ו/או הזדמנות לתיקון ההפרה שבגינה מבוקש 

 להטיל את הפיצוי ככל וניתן."

 אין שינוי בהגדרות המכרז

 קש למחוק את המילה:" כל" לפי המילה:" דין" נב -1שורה  .א 18.1 100

נבקש לרשום לאחר המילים:" מתחייב לעשות " את  -2שורה  .ב

 המילים:" באמצעותו ו/או באמצעות מי מטעמו"  

 אין שינוי בנוסח המכרז

נבקש למחוק את המילים:" על הספק יהיה להסדיר ביטוח לקבוע  18.2 101

למנוע הפסד לו, למוסד ולצד סכומים לביטוח כפי הסיכון, על נמת 

 שלישי כלשהו" 

 אין שינוי בנוסח המכרז

נבקש לרשום במקום במילים:" הביטוחים הנוספים" את המילים:"  18.3 102

 ביטוחי הרכוש" 

 מקובל
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מס' סעיף  מס"ד

 /במכרז

 בהסכם/

 בנספח

 התשובה השאלה

נבקש לרשום במקום המילים:" הספק יהיה אחראי לכך שנותני  .א 18.4 103

רות עם השירותים" את המילים:" הספק יחיל בהסכמי ההתקש

 נותני השירותים " 

נבקש למחוק בסיפא את המילים:" בביטוחים אלו ירשם המוסד  .ב

 כמבוטח נוסף" 

נבקש להוסיף לסיפא את המילים:" בהתאם להיקף וסוג  .ג

 ההתקשרות"

 

 אין שינוי בנוסח המכרז

נבקש לרשום במקום המילים:" הספק יהיה אחראי לכך שנותני  18.5 104

הספק יחיל בהסכמי ההתקשרות עם נותני  השירותים" את המילים:"

 השירותים "

 אין שינוי בנוסח המכרז

ימי עבודה לפני" את המילים:"  14א. נבקש לרשום במקום המילים:"  18.7 105

 עם"

 

נבקש לרשום בסיפא את המילים:" או העתק האישור המקורי חתום ב.

 לתקופת ביטוח נוספת."

 כל עוד ההסכם בתוקף"ג. נבקש לרשום בסיפא את המילים:"  

 א. אין שינוי בנוסח המכרז
 
 
 

 מקובל ב.
   
 
 

 אין שינוי בנוסח המכרז .ג
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מס' סעיף  מס"ד

 /במכרז

 בהסכם/

 בנספח

 התשובה השאלה

 –הסכם  106

18.12 

 –הסכם 

18.13 

 מבוקש למחוק את המילה "לבדו" – 1שורה  .א

 לאחר המילה "אחראי" מבוקש להוסיף "על פי דין" – 1שורה  .ב

 אין שינוי בנוסח המכרז .א

 מקובל .ב

מקום המילים:" ע"פ הביטוחים הנ"ל " את המילים:" נבקש לרשום ב 18.14 107

 על פי ביטוח הרכוש הנערכים על ידו"

 אין שינוי בנוסח המכרז

אישור  108

קיום 

ביטוחים 

נספח 

5.6.1 - 

 -1סעיף 

ביטוח 

אחריות 

כלפי צד 

 שלישי

נבקש לרשום במקום המילים:" לכלול" את המילים:"  4שורה  .א

 לשפות" 

ום המילים:" בשם המבוטח" את נבקש לרשום במק -4שורה  .ב

 המילים:" בגין מעשי ו/או מחדלי החברה" 

 כרזמאין שינוי בנוסח בא. 
 
 

 אין שינוי בנוסח המכרזב.
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מס' סעיף  מס"ד

 /במכרז

 בהסכם/

 בנספח

 התשובה השאלה

אישור  109

קיום 

ביטוחים 

נספח 

5.6.1 - 

 2סעיף 

ביטוח 

אחריות 

 מעבידים

נבקש לרשום במקום המילים:" על פי דין" את  -1שורה  .א

ין ]נוסח חדש[ ו/או חוק המילים:" על פי פקודת הנזיק

 "1980-האחריות למוצרים פגומים תש"ם

נבקש לרשום לאחר המילים:" מכל סוג" את  -1 -שורה .ב

 המילים:" היה ויחשבו לעובדי החברה" 

נבקש לרשום במקום המילים:" לכלול" את המילים:"  -1שורה  .ג

 לשפות" 

נבקש לרשום במקום המילים:" יתבע על ידי מי  -2שורה  .ד

על ידי החברה" את המילים:" יחשב כמעביד של  המועסקים

 עובדי החברה.

נבקש להוסיף לסיפא של הסעיף את המילים:" גבלות  .ה

 למקרה ולתקופה"  ₪ 20,000,000אחריות:" 

  מקובל .א

 
 מקובל .ב

 
 
 

 אין שינוי בנוסח המכרז .ג

 
 מקובל .ד

 
 ה. מקובל          

     

אישור  110

קיום 

בטוחים 

נספח 

5.6.1- 

 ב 3סעיף 

ש לרשום במקום המילים:" לא תצומצמנה" את המילים:" נבק .א

 לא ישונו לרעה" 

 נבקש למחוק את המילה :" לפחות"  .ב

 מקובל .א

 
 אין שינוי בנוסח המכרז .ג
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מס' סעיף  מס"ד

 /במכרז

 בהסכם/

 בנספח

 התשובה השאלה

אישור  111

קיום 

ביטוחים 

נספח 

5.6.1 - 

נבקש להוסיף את חותמת המבטח באישור עם המילים: " למען הסר 

טוח זה כלולים בגבלות ספק, גבולות האחריות המפורטים באישור בי

האחריות הכלליים של המבוטח על פי פוליסות הביטוח שהוצאו לו ולא 

 בנוסף להם."

 מקובל

 עו"סים? 3האם מחושבים רק  –מתחמים  5באם מציע מציג  – 2ס"ק  6נספח  112

 

 

 

מתחמים ומעלה בערים שונות שממוקמים  5האם נדרש להציג  – 3ס"ק 

 פים ראשיים ו/או סניפי משנה ? אך ורק לפי האתרים שהם סני

 3מתחמים, במידה ולספק יש יותר מ 3המוסד יבחן רק  :2ק "ס
מתחמים על הספק לציין את המתחמים אותם הוא מבקש לבחון 

המתחמים הראשונים  3לטובת סעיף זה ובמידה ולא ציין יבחנו 
 שציין בהצעתו

 
 
המתחמים הנוספים יהיו רק באזור גיאוגרפי בו יש סניף  :3ק "ס

המציע לדאוג כי בכל ל ע ראשי או סניף משנה  של ביטוח לאומי.
 במתחם. א כנדרש"מתחם יהא כ

שאלה  113

 כללית

 נודה לקבלת טווח שעות המוגדרות בפוליסה למקבל שירות וכן הערכה
 למס שעות בכל אזור.

 שעות ביום. 6ימים בשבוע,  5שעות שבועיות ,  30 

שאלה  114

 כללית

 ?  Wordהאם ניתן לקבל את קובץ המכרז ב
 

 לא
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מס' סעיף  מס"ד

 /במכרז

 בהסכם/

 בנספח

 התשובה השאלה

שאלה  115

 כללית

יש צורך בידע ייחודי לצורך  -לגבי אנשים עם לקות ראיה ועיוורון 

צגי  הכשרות מחשבים בשימוש בעזרים טכנולוגיים )תוכנות קורא מסך,

ברייל, מנועי דיבור, טמ"סים(. בנוסף, התכנים של מיומנויות למידה 

)עברית, אנגלית, מתמטיקה( דורשים ידע בברייל, שימוש במחשבים עם 

טכנולוגיה מסייעת, מתודולוגיות למידה ייחודיות וסילבוס מיוחד. 

זאת, מאחר ולכל אדם לקות ראיה שונה וצורך שונה בעזרים, כך שישנה 

על תכנית הלימוד המותאמת ספציפית לאותו אדם. כמו כן השפעה 

הלימוד לאנשים עם עיוורון אינו פרונטלי ודורש למידה פרטנית בקבוצה 

 אנשים.  6קטנה של עד 

 כיצד הנ"ל בא לידי ביטוי במסגרת התכנית המוצעת?

 השאלה כללית מידי.
 

המכרז  מיועד להפעלת תכניות שיקום לחיזוק מיומנויות 
 יות.תעסוקת

שאלה  116

 כללית

האם הספק נדרש להציג צוות מומחה של מורים להכשרות נגישות 
לאנשים עם עיוורון )ידע בהוראת ברייל, ידע בהוראת שימוש 

 בטכנולוגיה מסייעת(?

 כוח האדם הנדרש ותחומי מומחיותו מפורטים בהרחבה במכרז.

שאלה  117

 כללית

וע כי התנסות תעסוקתית לגבי אנשים עם לקות ראיה או עיוורון יד

דורשת בדיקות נגישות )טכנולוגית/סביבת העבודה( ולעיתים גם 

  –הנגשות ספציפיות 

 האם נדרש להציג מומחיות זו במסגרת המכרז?

 כוח האדם הנדרש ותחומי מומחיותו מפורטים בהרחבה במכרז.

שאלה  118

 כללית

בעל מחזור בדבר מחזור עסקי לפיו " על המציע להיות   0.4.3סעיף 
מיליון" מהווה תנאי מפלה ופוגע בערך השוויון  4לפחות  .עסקי שנתי..

וחוסם זכות מארגונים ותיקים ומנוסים לגשת למכרז. אבקש לשנות 
 את הסעיף

 אין שינוי בתנאי המכרז
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