
 
 המוסד לביטוח לאומי 

 
   2015( 2015)ממספר  מכרז 

 לאומי  דיאגנוסטיים ואבחונים נוירו פסיכולוגיים עבור המוסד לביטוח -לביצוע אבחונים פסיכו
 

 וקובץ שאלות ותשובות  בדבר שינויים במכרזד לביטוח לאומי סמטעם המוהודעה 
 

 המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת כי ערך שינויים במכרז שבנדון, וזאת כדלקמן:

סקה ישאר י. המשך הפ"פסיכולוג קליני מומחה או פסיכולוג שיקומי מומחה"ירשם  "פסיכולוג קליני"במכרז יתוקן כדלקמן: במקום  9.7.2.1סעיף  .1

 ככתוב במכרז.

 רק לנושא זה. מועמדות גישויכול להתשומת לב: פסיכולוג שיקומי יכול לבצע רק אבחונים נוירופסיכולוגים 

 ישתנה וירשם כדלקמן: 17.2סעיף  .2

 :"בחינת ההצעות תעשה לפי המבחן הבא"

 איכות 70%

 מחיר 30%

 ."כללי(מהציון  70%בדיקת איכות )"הכותר ישתנה כדלקמן:  17.4.2סעיף  .3

 "מהציון הכללי( 70%בדיקת הצעת המחיר )–שלב ג' "בכותר ישתנה:   17.4.3סעיף  .4

מומחה הרשום בפנקס "ותר רק הנוסח של ווי "או בעלי היתר לעסוק בפסיכולוגיה"תשמט התוספת  9.7.3.1, 9.7.2.1, 9.7.1.1בסעיפים  .5

 ."הפסיכולוגים

 .1977, 1997בכל מקום שצויין חוק הפסיכולוגים תשל"ז יבוא במקום  .6

 לנספח א" ובמקומם ירשם "בנספח א". 10סיפא במכרז ימחקו המילים "בסעיף  9.7בסעיף  .7
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 .לחץ כאן -ן מעודכהצהרה העיון בנוסח הל – במכרז( 22מצורפת בזו נוסח הצהרת מציע מאבחן מעודכן )עמוד  .8

עם כל האבחונים אותם ביצע במהלך  C.D  יירשם בנוסף, אחת לחודש יעביר המאבחן 6.4בסעיף  "מפרט השירותים הנדרש" 2-בפרק ה 6בסעיף  .9

 את הדיווח יצרף לחשבונית אותה הוא מוסר בסניףהחודש. 

 

ולצרפם להצעתו כשהם  לעיל( 8המעודכן )שבסעיף להדפיס הודעה זו, את מסמך התשובות לשאלות ההבהרה, ואת נוסח הצהרת המציע על המציע 

 חתומים בראשי תיבות בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.btl.gov.il/About/tenders/Documents/M(2015)2015-HZHRA(SHOOT).pdf
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  שאלות ותשובות 
 

 
 במכרז, סעיף מס"ד

בנספחים או 
 בחוזה

 תשובה שאלה

1 9.7.2.1
-

9.7.2.3 

לביצוע אבחונים אלו יש  בדרישות הנדרשות  במכרז
 התייחסות לפסיכולוגים קליניים בלבד.

ממודרים לא ברור מדוע הפסיכולוגים השיקומיים 
 במכרז זה בסעיפים אשר לעיל. 

ברצוני להביא לידיעתך כי הפסיכולוגים השיקומיים 
 כולל תהליך  כחלק מדרישות תואר שנילומדים 

התמחות שבו הם נדרשים לערוך אבחונים 
 ולילדים.נוירופסיכולוגיים למבוגרים 

הפסיכולוגים השיקומיים מעצם יתרה מכך, 
לימודיהם והכשרתם מיומנים ורשאים לערוך גם 

 .אבחונים פסיכודיאגנוסטיים למבוגרים וילדים
מבקש את בדיקתכם המחודשת של הקריטריונים 

  המקצועיים והתייחסותכם לערעור זה. 
 

דרישות כח האדם שונו. יש לעיין 
 בזה.בהודעת ההבהרה המצורפת 

מדירה ומבטלת את  9.7.1.דרשית הסף בסעיף 1 במכרז 9.7.1 2
האפשרות להגשת מועמדות למכרז על ידי פסיכולוגים 
 שיקומיים  ומהווה להבנתנו פגיעה בחוק הפסיכולוגים.

. מבקשים לעדכן את התעריפון שאבחונים ינתנו על 2
 . ידי פסיכולוג שיקומי, רפואי או קליני

 
 
 

האדם שונו. יש לעיין  דרישות כח
 בהודעת ההבהרה המצורפת בזה.
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3 9.7.1.1
-2 

על פי ההכשרה של הפסיכולוגים השיקומיים יש גם  במכרז

להם מומחיות בביצוע האבחונים הפסיכודיאגנוסטיים  

מה עוד שבחלק מתוכניות בזמן הלימודים ההכשרה 

 היא משותפת לפסיכולוגים הקליניים והשיקומיים. 

ההתמחות של הפסיכולוגים השיקומיים כוללת את 

 המבחנים  הפסיכודאגנוסטיים  הנדרשים למרכז.

מבקשים לאפשר  מתן שירותי אבחון על פי  סעיף 

 זה גם לפסיכולוגים השיקומיים.

 

דרישות כח האדם שונו.  יש לעיין 
 בהודעת ההבהרה המצורפת בזה.

4 9.7.2.1
-2 

י מתבצע על ידי פסיכולוג האבחון  הנוירופסיכולוג במכרז

שיקומי מומחה מה עוד  שבכל תוכנית לימודים 

אקדמית לתואר שני בפסיכולוגיה שיקומית  הלימודים 

כוללים את התחום הנוירופסיכולוגי ועל כך הם נבחנים 

 בבחינות ההתמחות.

מבקשים לאפשר מתן שירותי אבחון על פי סעיף זה 

 גם לפסיכולוגים שיקומיים

 

האדם שונו.  יש לעיין  דרישות כח
 בהודעת ההבהרה המצורפת בזה.

5 9.7.3.1
-2 

אבחון פסיכודיאגנוסטי לילדים מתבצע גם על ידי  במכרז

הפסיכולוג השיקומי  אשר הכשרתו במסגרת לימודיו 

 האקדמיים כוללת מיקוד ילדים. 

מבקשים לאפשר מתן שירותי אבחון על פי סעיף זה 
 גם לפסיכולוגים שיקומיים.

לא ניתן לשנות. פסיכולוג שיקומי 
 מבצע רק אבחונים נוירו פסיכולוגים.

 הקליניהאם למכרז יכולים לגשת רק מומחים בתחום  במכרז  6
יכולים   החינוכי וההתפתחותיאו שגם מומחים בתחום 

 לגשת למכרז?
 

מומחים בתחום החינוכי וההתפתחותי 
 אינם יכולים לגשת למכרז זה.
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מתמחים )בליווי הדרכה כמובן( יכולים לגשת האם גם  במכרז  7
 למכרז?

 

מתמחים אינם יכולים לגשת למכרז 
 זה.

החזר נסיעות: יש סתירה מסוימת בנספח ב' )טופס  במכרז  8
כתוב שהצעת המחיר  1בסעיף  –הצעת המחיר( 

כתוב  2.. וכו'. לעומת זאת בסעיף נסיעותכוללת... 
גם בסעיף  שמקבלים נוסף החזר נסיעות. )כך כתוב

במכרז(. מה נכון? מקבלים החזר נסיעות נוסף  13.4
 לתשלום על האבחון, או לא?

 

אין סתירה, הצעת המחיר כוללת גם 
את החזר הנסיעות. בתנאים מסויימים 

ינתן החזר הוצאות נסיעה הקבוע 
 13.9.2בהוראות תק"מ 

9 9.7.1.1
-

9.7.2.1 

 ..."או בעל היתר לעסוק בפסיכולוגיה"... במכרז

האם חלק זה של הסעיף מאשר ביצוע אבחונים על 
ידי פסיכולוגים בתהליך התמחות בכלל? מה באשר 
 לפסיכולוגים הנמצאים בתהליך התמחות שיקומית?

מתמחים אינם יכולים לגשת למכרז 
 זה. 

10 9.7.1.2
-

9.7.2.2 

 ..."שנים 3בעל ניסיון מוכח של "... במכרז
חתומים על האבחון, האם כיוון שמדריכים מקצועיים 

סעיף זה מאפשר להציג את ניסיונם רב השנים 
 כאסמכתא לאיכות התוצאות?

דרישת הניסיון המוכח של שלוש שנים 
 צריכה להתקיים במאבחן ולא במדריך.

 ..."האבחונים יערכו ע"י המאבחנים המוצעים בלבד" במכרז 3.1.1 11
מהי מידת הגמישות בנוגע לתחלופה בצוות 

 המאבחנים )עקב מחלה, חופשת לידה, וכד'(?

 להסכם ההתקשרות. 5.3ראה סעיף 

 ..."משך הזמן מיום ביצוע האבחון ועד קבלת הדו"ח"... במכרז 5.1.1 12
מפאת הזמן המוקדש במכרז לכתיבת הדו"ח, האם 
משתמע מסעיף זה שהדו"ח חייב להיות לקוני? מה 

מידת הגמישות בנוגע לזמן הגשה במקרה של 
 אבחונים מורכבים מאוד?

 

אופן הדיווח וכתיבת הדו"ח מפורט 
 .15, בעמוד 6בסעיף 

במידה של אבחונים מורכבים יש 
 לתאם מול הסניף.
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במידה והגוף המציע הינו עמותה/ארגון, העבודה בה  במכרז 9.7 13
נעשית על ידי צוותים של פסיכולוגים, האם נדרש לציין 

מעורבים בביצוע את שמות הפסיכולוגים הבכירים ה
 האבחון?

בנוסף לכך ומתוקף העובדה כי בארגון יש תחלופה של 
פסיכולוגים העוסקים באבחון נוירופסיכולוגי האם ניתן 

יהיה לאורך השנים להוסיף אנשי צוות לביצוע 
 האבחונים.

יש לציין את שמות המאבחנים 
 המוצעים למכרז.

לעניין הוספת/החלפת מאבחנים, ראה 
 לעיל. 11תשובה לשאלה 

יחד עם   ,"פסיכולוג קליני מומחה"בנוסח המכרז רשום  במכרז 9.7.2.1 14
זאת מדובר במכרז לביצוע אבחונים נוירופסיכולוגיים. 

האם פסיכולוגים שיקומיים אשר הוכשרו בתחום 
הנוירופסיכולוגיה במהלך לימודיהם ועוסקים בתחום 
זה במהלך הכשרתם יכולים להגיש הצעות למכרז? 

כמו כן האם הם יקבלו את אותה התייחסות כמו 
 ?פסיכולוגים קליניים בבחינת הצעותיהם

 

דרישות כח האדם שונו.  יש לעיין 
 בהודעת ההבהרה המצורפת בזה.

מי נכלל תחת ההגדרה "בעלי היתר לעסוק  במכרז 9.7.1.1 15
 בפסיכולוגיה ?

למכתב  5ההגדרה תמחק, ראה סעיף 
 ההבהרה.

מבקשת לבדוק האם ניתן להעסיק מתמחים לקראת  במכרז  16
  סוף התמחותם תחת הדרכה

 .7ראה תשובה לשאלה 

 המגיש מאבחן חותם זו הצהרה על כי לוודא נבקש במכרז 9.7 17
 תאגיד חותם לא זו הצהרה על וכי ישיר באופן הצעה

 מצרף מאבחן המגיש תאגיד שהרי ,מאבחן המגיש
 שמצוין כפי )עצמאי או/ו שכיר מאבחן עבור( אישורים

 17.4.2.1 בסעיף
 

ובס'  17.4.2.1הדרישה הקבועה בס' 
 מנהל מקצועילאישור –בנספח א'  9.7

 מבוטלת.  -שכירעבור מאבחן 
  לחץ כאן. –לנוסח הצהרה מעודכן 

http://www.btl.gov.il/About/tenders/Documents/M(2015)2015-HZHRA(SHOOT).pdf
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 נספח 18
 4'א

 9.6 בסעיף המציע של הצהרה מצוינת ח"רו באישור נספחים
 לכמות מתייחס 9.6 סעיף ,זאת עם יחד .'א לנספח

 .עצמו המציע של ולא המוצע המאבחן של האבחונים
 לכמות ח"רו אישור את לשנות יש כי נראה ,לכן

 .המציע של ולא המוצע המאבחן של האבחונים
 

ורק אין שינוי. אישור רו"ח נדרש אך 
 עבור מציע שהינו מאבחן עצמאי.

פרסמתם מכרז לגבי ביצוע אבחונים נוירופסיכולוגים    19
ופסיכודידקטים ופתחתם את המכרז עבור פסיכולוגים 

קליניים בלבד. מדובר בטעות. פסיכולגים קליניים 
ולא אבחון נוירו  לומדים אבחון פסיכודיאגנוסטי

אותו לומדים רק נוירופסיכולוגים שיקומיים  -פסיכולוגי
וניתן להסתכל בסילבוסים של המגמות השונות כדי 

 להבין נקודה זאת. 

דרישות כח האדם שונו.  יש לעיין 
 בהודעת ההבהרה המצורפת בזה.


