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 תשובה שאלה מס' שאלה

ברצוני לדעת האם ניתן לגשת למכרז רק עבור   .1
 הדפסת העיתון ללא עריכה ?

 

 לא

 אבקש הבהרה לגבי דרישות הביטוחים במכרז.  .2
על פניו סכומי הביטוח מתאימים יותר לפרויקטים 

 מיליוני שקליםבשווי 
 ולא עשרות אלפי שקלים.

 

ביטוח אחריות מעבידים יהיה בגבולות 
 אחריות באחת מהאפשרויות כדלקמן:

למקרה .   ₪  6,000,000  א .
 לתקופת הביטוח. ₪ 20,000,000

למקרה ולתקופת  ₪ 20,000,000ב. 
 הביטוח.

כמו כן, האם אנחנו נדרשים להמציא נתונים על   .3
 שאנחנו עובדים אתם, הפרילנסרים

דוגמת מעצב גראפי, עורכת לשונית, בית דפוס, חברת 
 דיוור?

 

 לא, פרט לעורך.

נדרש "...ניסיון של חמש שנים  0.4.2.4בתנאי סף מס'   .4

האחרונות בעריכה  לפחות בשמונה השנים הקלנדריות

ו/או כתיבה מקצועית ו/או כתיבה עיתונאית בתחומי 

הגרונטולוגיה / פסיכולוגיה / רווחה / חינוך / מדעי הרוח 

 /מדעי החברה ובעל תואר אקדמאי ראשון".

. נדרש המציע לצרף 0.4.2.6, בסעיף לעומת זאת

להצעתו שלוש דוגמאות של עיתונים מקצועיים אותם ערך 

אחד השנים הקלנדריות האחרונות אשר  והפיק בשלוש

-ובהיקף שלא נמוך מ מהם לפחות בתחום הגרונטולוגיה

 5000-עמודים לכל גיליון ובתפוצה שאינה פוחתת מ 16

 יחידות. 

סותר למעשה את הניסיון הרחב  0.4.2.6סעיף 

ומקטין באופן משמעותי  0.4.2.4המבוקש בתנאי סף 

נע, כי סעיף את מספר המציעים האפשרי. לא מן הנמ

 –ישאיר ברשימת המציעים מציע אחד בלבד  0.4.2.6

מציע אשר נתן לכם את השירות המבוקש בעבר או 

 מציע שמכוונים לזכייתו.

של  לדעתנו המקצועית ונוכח ניסיונה הרב והמשמעותי

שהביעה רצונה להגיש הצעתה למכרז, לא ברור  מרשתי

מדוע תנאי סף זה נדרש באופן כל כך ספציפי, אשר ללא 

ספק מגביל מאד את מספר המציעים ועומד בסתירה לחוק 

 חובת המכרזים. 

כידוע, הרציונל העומד בחקיקת החוק הינו עידוד הגדלת 

כמות המציעים בהליכי מכרז, על אחת כמה וכמה כאשר 

 בכסף ציבורי. עסקינן 

עמדתנו המקצועית הינה, כי אדם אשר ערך עיתונים  

בתפוצה ארצית, במסגרתה ערך גם כתבות בתחום 

הגרנטולוגיה, כמו גם בתחומים אחרים המפורטים בסעיף 

, מתאים אף הוא לביצוע המבוקש במסגרת 0.4.2.4

 המכרז.

 אין שינוי בדרישות הסף.
תנאי הסף נקבעו בהתאם לצרכי המוסד 

רב השנים בתחום הפקת עיתון  וניסיונו
 למבוטחיו בני הגיל השלישי.

תיות נקבעו הינן מיד הדרישותמשכך, 
 וסבירות.

ישנם מס' מציעים פוטנציאלים אשר 
 ביכולתם לעמוד בדרישות המכרז.

כי הפקת עיתון בתחום הגיל השלישי  יצוין
אינה דומה לכתיבת מאמר/מאמרים בודדים 

 בנושא זה.
רבה למוסד למידת  כמו כן קיימת חשיבות

הניסיון הדרושה הן לגבי הגודל העיתון והן 
 לגבי גודל הפצתו.
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 16-עמודים ל 12לא ברור אף מהו ההבדל הגדול בין 

ידת החשיבות והמשמעות של היקף התפוצה עמודים, ומ

    יח'( 5000המבוקש )

נראה, כי צירוף הדוגמאות לא צריך להיות חלק מתנאי 

הסף, אלא די בהצהרה המבוקשת כאמור בסיפה לסעיף 

0.4.2.6 . 

לפיו, המציע יצרף להצעתו  מבוקש שינוי בתנאי הסף

שלוש דוגמאות של עיתונים מקצועיים, שיש בהם כתיבה 

צועית או עיתונאית בתחומים המפורטים בתנאי סף מס' מק

, אשר ערך והפיק בשמונה השנים האחרונות 0.4.2.4

.(, יציין את מספר 0.4.2.4)מס' השנים האמור בסעיף 

 העמודים של העיתון ואת התפוצה.

לפיה הדרישה לתואר ראשון איננה  מבוקשת הבהרה

, וניתן להציג 0.4.2.4באחד מהתחומים המנויים בסעיף 

   תעודת תואר ראשון מכל פקולטה.

. נקבע כי "המחיר שיוצע יהיה עבור 0.6.4.3בתנאי מס'   .5

 עמודים".  4

-נקבע כי ההפקה וההדפסה תהיה "בכ 2.3.1.4בתנאי מס' 

 עמודים". 20

נקבע כי ביטוח לאומי מתחייב כי ב"כל  2.3.2בתנאי מס' 

 עמודים בגיליון". 16גיליון יהיו לפחות 

, לפיה, התשלום שישולם למציע נבקש לקבל הבהרה

יהיה בכפולות של הצעתו, ובהתאמה למספר העמודים 

 ובעיגול כלפי מעלה. 

 16במילים אחרות, התשלום בגין הפקה והדפסה של 

עמודים, תהיה הכפלה של גובה הצעת המציע כפול ארבע 

עמודים,  18ואילו כאשר מדובר בהפקה והדפסה של 

פלה של גובה הצעת התשלום שישולם למציע יהיה הכ

 המציע כפול חמש.

 אין שינוי בתנאי הסף.
 

בתיאור השירותים הנדרשים  2.3במפרט המיוחד בסעיף   .6

נכתב "כתיבה מקצועית בתחום הגרנטולוגיה / פסיכולוגיה 

 / עבודה סוציאלית / מדעי החברה והרוח".

מפורטים : "בתחומי הגרנטולוגיה   0.4.2.4בתנאי סף מס' 

ה / רווחה / חינוך / מדעי הרוח / מדעי / פסיכולוגי

 החברה". 

נשמטו רווחה וחינוך  2.3מכאן שבמפרט המיוחד בסעיף 

 והוספה הדרישה לעבודה סוציאלית. 

לפיו, הדרישות במפרט המיוחד יהיו זהות  מבוקש שינוי

 לתנאי הסף של המכרז

 מקובל.

ברכיב הערכת התועלת )איכות( של המכרז, במדד האיכות   .7

( ניתן ניקוד "על כל תעודה 1של השכלת העורך )סעיף 

מקצועית בתחומים : הגרנטולוגיה / פסיכולוגיה / רווחה / 

 נקודות".  4 –חינוך 

נדרש ניסיון בתחומי  0.4.2.4בתנאי סף מס' 

י הרוח / פסיכולוגיה / רווחה / חינוך / מדע  הגרנטולוגיה/

 מדעי החברה ובעל תואר אקדמאי ראשון.

 אין שינוי
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לפיו, במדד האיכות ייכללו כל התחומים  מבוקש שינוי

 . 0.4.2.4המפורטים בסעיף 

ונבהיר, במדד האיכות נכלל תחום עבודה סוציאלית 

ולא נכללו במדד  0.4.2.4שאיננו מאוזכר בתנאי הסף מס' 

 האיכות תחומי רווחה וחינוך שאוזכרו בתנאי הסף

     המאוזכר.

מה משמעות מתן ניקוד על "תעודה  מבוקשת הבהרה

מקצועית", שאיננה דרישה במסגרת תנאי הסף שבסעיף 

0.4.2.4.   

לפיו הדרישה לתואר ראשון, כאמור בסעף מבוקש שינוי 

יהיה מכל פקולטה, ולא רק בתחומים בהם נדרש  0.4.2.4

 להציג ניסיון בכתיבה.

ברכיב התועלת של המכרז במדד האיכות ניתן ניקוד של   .8

נקודות! למספר הגיליונות שהופקו, נערכו או נכתבו  50

השנים האחרונות  10-מקצועית והופצו ע"י המציע ב

 עמ'." 16המכילים לפחות 

נקודות  50לדעתנו המקצועית, ניסוח סעיף זה והענקת עד 

אשר  –בד למציע, ישאיר ברשימת המציעים מציע אחד בל

 נתן לכם את השירות בעבר או מציע שמכוונים לזכייתו.

הפנייה היתה  – 0.2.1נבקש להפנות לעניין זה לסעיף 

, ולתנאי הסף מס' להפקת עיתוןלעניין קבלת הצעות מחיר 

לפיו הניסיון הנדרש הינו של עריכה ו/או כתיבה  0.4.2.4

 מקצועית ו/או כתיבה עיתונאית. מכאן שזהו עיקרו של

 המכרז. 

לפיו, מדד האיכות יעניק משקל משמעותי  מבוקש שינוי

לשירותי הכתיבה והעריכה ולאו דווקא להפצה, שלא 

מהווה תנאי סף והרי לא מן הנמנע כי יהיו מציעים בעלי 

הניסיון הנדרש בכתיבה ובעריכה, ולאו דווקא בהפצה 

שייתכן ונעשתה על ידי גורם אחר. מכאן שאין להוריד 

 ליתן ניקוד למציע שיציג ניסיון בהפצה.  ניקוד או

 

לפיו, תתבצע התאמה בין תקופת הזמן  מבוקש שינוי

הנקובה במדד האיכות )עשר שנים האחרונות( לבין 

)שמונה שנים  0.4.2.4התקופה הנקובה בתנאי סף מס' 

האחרונות(, באופן שבו יידרש להציג ניסיון של שלוש 

     שנים במהלך עשר השנים האחרונות.

 

 אין שינוי בתנאי המכרז

  


