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 כמפורט) מופחת מינימום שכר או/ו: "בסיפא להוסיף מבוקש 1.7 2 א 1
 (השירותים במפרט 7.2.7.5 בסעיף

שינוי בנוסח המכרז,  שכר מקבל השירות לא יפחת משכר  אין 
  מינימום.

 כיוון: שלוחות 65+  סניפים 23 א"לבטל -א"בטל ושלוחות סניפים 6 4 ג 2
 משמעותית השפעה לכך יש, מסניפים שלוחות 3 פי כמעט שישנן

 מקסימלי היקף יש האם. והנסיעות הנדרשים העובדים היקף על
 ? להגדיר שניתן

בכל הסניפים הראשיים ובעשרה סניפי  יינתנוהשיקום  שירותי
 ,יפו, הרצליה, הגליל נוףמשנה: קריית שמונה, צפת, עכו, 

 .אילת, גת קרייתירושלים ,  מזרח  ,שדרות

 יחודיים במסלולים, פעולה בתוכניות הכוונה האם -פעולה תוכניות 10 4 ג 3

 מהמתווים שונים להיות שיכולים האוכלוסיות של לשילובם

 ? זה במכרז הרשומים

 המכרז בנוסח שינוי אין

 לרבות, זה בשלב ידועה אינה שעלותם לשירותים מפנה הסעיף 13 4 ג 4
 . הדרישה את למחוק מבוקש". וירטואלית הדמייה"

  דוגמא הינה" וירטואלית הדמייה,  " שינוי בנוסח המכרז אין
 .דרישה אינה אך יםיטכנולוג באמצעים לשימוש

 זה האם, מאינטקים השמות יותר ישובים 7 ב היו 2019 בשנת 14 5  ג 5

 למה, וכן במידה?  קודמת משנה אינטקים בסיס על מהשמות נובע

 ? 2017 ושנת 2018 בשנת נצפת לא זו תופעה

 מקבל נתוני כמוהצלחות בהשמה מושפעות מגורמים רבים  
 תעסוקה ומקורות, ההשמה עובד וניסיון מיומנויות, השירות
  .באיזור

 בסעיף המוצגת בטבלה כמו 2021 חציון עבור נתונים לקבל נבקש 14 5 ג 6

  זה

 עדיין לא סופיים ולא ניתן לקבלם 2021הנתונים לשנת  

. 2021-ו 2020 לשנים עדכניים נתונים למציעים לפרסם מבוקש 14 5 ג 7
 הרב הזמן בגלל גם רלוונטיים אינם 2018-2019 של הנתונים

 .הכמויות את משמעותית שהפחיתה הקורונה בגלל וגם שעבר

שינוי בנוסח המכרז. שוק העבודה חוזר לשגרה ומדובר   אין
 במכרז ארוך טווח. 

 מספר בדבר שבמכרז בטבלאות הנתון כי המשרד הבהרת נבקש 14 5 ג 8
 להם שנמצאה מועמדים הם" והשמה ליווי" לשלב שעברו האנשים

 . חודש לפחות ועבדו עבודה

 כן

 תוכל ההתקשרות תקופת שבמקסימום היא המשמעות האם 16 5  ג 9

 ? שנים 8 להיות

 כן

 לזוכה תהא ולא זה מועד להאריך הבלעדי דעתו שיקול לפי: כתוב 16.2 5  ג 10

  גייס הזוכה כי ברור, ההסכם חתימת מרגע....  טענה כל

 ימים. 90-תקופת ההתארגנות לא תחרוג מ ,מקובל
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 45 של תקופה. המנהלים ואת הנדרשים העובדים את לשורותיו    
 הסיטואציה זאת עם, התארגנות כתקופת סבירים נראים יום

 להביא יכולה, הגבלה ללא זו תקופה להאריך יכול א"שבטל
 תקופה להגביל ניתן לא מדוע. לזוכה קטנים לא כלכליים לנזקים

   ? זו

 

 למכרז 1 בסעיף המפורטות ההגדרות": הינו 21 סעיף נוסח . תיקון מבוקש. שגיאה מופיעה בסעיף 21 6 ג 11
על סעיף זה , אלא אם קיימת הגדרה מפורשת אחרת  םג יחולו

 ."בתנאי הסף

 שגם מהן שמשתמע משום בסוגריים המילים את למחוק מבוקש 22.1.4 7 ג 12
 שנתיים לה מלאו שטרם משום תקין אישור לה שאין עמותה

 . למכרז לגשת יכולה
 . הסעיף כוונת זו לא כי ברי

 המכרז בנוסח שינוי אין

" בעלויות" המילה לאחר האחרונה בשורה השניה בפסקה 22.1.4.2 7 ג 13
 ". דלעיל המציע" להוסיף מבוקש
 את דלעיל למציע ישלם לא והמוסד" להוסיף מבוקש בסיפא

 ". מ"המע עלות

 מקובל

בשונה מסעיפי "התרשמות" אחרים  – 5ג' מס' רכיב  רכיב 41.2 12 ג 14
בסעיף זה ניתן לקבוע אמת מידה כמותית. מבוקש להמיר את 

אמת המידה לפרמטר כמותי ולקבוע את הרכיבים אשר יקנו 
 למציע את הניקוד המירבי. 

 וחלקו כמותי שחלקו בסעיף מדובר, המכרז בנוסח שינוי אין
 איכותית הערכה

 המופיע לנוסח זהה יהא זה סעיף שנוסח מבוקש הזהירות למען 43 19 ג 15
 . עניין באותו 7 בעמוד

  השאלה אינה ברורה, אין שינוי בנוסח המכרז.

 על האנושי ההון בתחום שנים 40-מ למעלה הפועלת חברה אנו 20 6 ד 16
 במשק האנוש משאבי פעילות תחומי כל את מקיפה, רבדיו כל

, והשמה גיוס אבחון שירותי במתן היתר בין ועוסקת הישראלי
. המכרז נשוא השירותים תחומי בכלל כאמור רב ניסיון ובעלת
 קידום מכרז בהפעלת שנים 6 מעל של ניסיון לחברה, לכך מעבר

 רחב מכרז, העבודה משרד מטעם ייחודית לאוכלוסייה תעסוקתי
 רבה מורכבות ובעל היקף

המציע לעמוד בעצמו בתנאי הסף  על, המכרז בנוסח שינוי אין
בכך כדי לגרוע מהאמור בתנאי המכרז  איןהמפורטים במכרז. 

 לעניין העסקת קבלני משנה, ככל שמצוין כי ניתן. 
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בשנה  מלש"ח 12-בתפעולו, תוך ניהול סניפים בפריסה ארצית, ניהול תקציב של למעלה מ    

ועבודה שוטפת מול משרד ממשלתי הן בפן הפיננסי, לרבות תהליכי בקרה ותשלומים והן 

 מהותי של מתן שירותי אבחון גיוס והשמה רחבי היקף לאוכלוסייה ייחודית. -בפן התפעולי

במכרזים דומים לאוכלוסיות ייחודיות שפורסמו על ידי משרדי הממשלה השונים לאורך 

המכרז וחשיבותו, ניתנה אפשרות להגשת הצעה על ידי מציעים השנים, בשל מורכבות 

במשותף, מתוך ראיה והבנה כי בתחום נשוא המכרז ייתכן ונדרש שילוב של יותר מגוף 

אחד, לצורך הגברת וחיזוק המומחיות והמקצועיות של הגופים המשותפים, הן לשם עמידה 

לכך, ניתנה האפשרות להצגת בדרישות המכרז והן לשם הפעלתו בפועל עם הזכיה. מעבר 

עמידה בתנאי הסף וכן בניקוד האיכות באמצעות כל אחד מהמציעים במשותף, בהתאם 

לתחום מומחיותם, מתוך הבנה כאמור שלכל אחד תרומה ייחודית משלו לשם הצלחת 

 המכרז. 

במסגרת הוראות המכרז נראה כי לא מתאפשרת הגשת המכרז למציעים במשותף ויחד עם 

כתוב בבירור כי ניתן לזכות בניקוד זה באמצעות המציע או  13וד האיכות בעמוד זאת בניק

 בשל הצגת שיתוף פעולה עסקי של המציע עם גוף שלישי.

לאור האמור, ועל מנת שתוגשם תכלית דיני המכרזים, תוך מתן אפשרות שווה לכלל 

העדפה למציעים המציעים בעלי הניסיון הרלוונטי להגיש את הצעתם למכרז זה, ללא מתן 

 מסוימים, נבקש כי:

עושה המכרז יאפשר הגשת הצעה למכרז על ידי מציעים במשותף, לשם מקסום  .1

היכולות המקצועיות במכרז, ובתוך כך יאפשר עמידה בתנאי הסף על ידי כל אחד 

מהמציעים, ביחס לסעיפים השונים בתנאי הסף, תוך ציון המציע הרלוונטי העומד 

 בתנאי הסף.

ככל שלא תתקבל בקשתנו כאמור להגשת הצעות על ידי מציעים במשותף, נבקש כי  .2

 לכל הפחות תתאפשר עמידה בתנאי הסף באמצעות שיתופי פעולה עסקיים 
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 13עם צדדי ג' כפי שנכתב מפורשות בטבלת האיכות בעמוד     

של דבר גם קבלן משנה או  כאמור, כאשר צדדי ג' הללו יהוו בסופו

 נותן שירותי משנה למציע בהפעלת המכרז, בשל תחום מומחיותו.

קבלת אחת מהחלופות המנויות לעיל תאפשר למציעים נוספים 
בעלי ניסיון רב, כחברתנו, להגיש את הצעתם למכרז תוך מימוש 
עיקרון השוויון בדיני המכרזים ומתוך ראיה מקצועית נכונה לפיה 

עלות המקצועיות של הגופים המגישים את הצעתם מקסום התו
יחד כאמור או לכל הפחות אפשרות לשיתופי פעולה במסגרת 

 המכרז, יביא להפעלה המיטבית של המכרז.

 

לחבור לקבלני משנה אשר אינם  רשאינבקש להוסיף כי המציע  20 6 ד 17

ניגשים ישירות או עם גורם אחר למכרז זה. וזאת בהתאם לרשום 

) כוח אדם בעל מומחיות באוכלוסיות  38ע"מ  15.1.5.1 בסעיף

 מיוחדות (

 
אין שינוי בנוסח המכרז, אין בכך כדי לגרוע מהאמור בתנאי 

 המכרז לעניין העסקת קבלני משנה, ככל שמצוין כי ניתן
 
 

במכרז מבוקש להצהיר, כי למציע ניסיון במתן שירותי השמה  26 8 ד 18

אחוז לפחות מהמוסד לביטוח  20לאנשים עם מוגבלות בעלי 

 לאומי, משרד הביטחון או משרד הבריאות.

ואולם, מדובר בדרישה הכוללת מידע שהוא מידע אשר אינו 

היבטים, ואף חל איסור חוקי בבדיקת נתון  2-בידיעת המעסיק מ

 זה בטרם קבלת מועמד לעבודה באופן בו מדובר במציע 

לגשת למכרז זה, אין שינוי בנוסח המכרז. אחד מתנאי הסף 
שירותי השמה  –ניסיון מוכח  של המציע הינו לב ליבו של המכרז 

 לאנשים עם מוגבלות.
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 שאינן נתונים בגין ורק אך במכרז מלהתמודד מנוע ניסיון בעל    

 :בשליטתו ואינם בידיעתו

 העובד בידיעת מצוי ואשר, במהותו החסוי ואישי רפואי מידע .א

 אליו למעסיק מידע לחשוף נדרש או מחויב אינו והוא בלבד

 .מועמדותו את מגיש הוא

 הגנת חוק לרבות) מוחלט איסור חל אשר, במידע מדובר .ב

 זה שיקול לבחון המעסיק על( הזדמנויות שוויון וחוק הפרטיות

 כמובן) השוטפת בהעסקתו או לעבודה מועמד בקבלה כשיקול

 (. הצפוי לתפקיד במישרין קשור אינו עוד כל

 

 המעסיק בידיעת אינו אשר, מידע לקבלת זו דרישה משמעות

 מגבלות מבחינת המעסיק בידיעת להיות יכול ואינו למעשה הלכה

 ניסיון בעל, ממעסיק המונעת, סבירה בלתי דרישה הינה, הדין

 הטעם מן במכרז מלהתמודד, עובדים אלפי והעסקת בגיוס עשיר

 ממנו המנועות, הדין בהוראות אלא, במעסיק כלל תלוי שאינו

 .  לעבודה עובד קבלת בעת זה נתון מלבדוק

 בידיעת ורק אך מצוי זה מסוג מידע הנראה ככל, האמור נוכח

  .המכרז נשוא הפעילות של הנוכחי המפעיל

 זכות מעניק אשר שוויוני ובלתי סביר בלתי סף בתנאי מדובר

 המידע ברשותם רק אשר, בלבד הנוכחיים למפעילים כניסה

 השוויונית בזכות והפוגע(, הרלוונטיות הרשויות מלבד)
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ובתחרותיות הנדרשת המאפשרת למציעים נוספים, אשר צברו     
 ניסיון מתאים בשירותים הנדרשים להשתתף במכרז.

בכדי למנוע יתרון בלתי סביר ובלתי שוויוני למפעילים הנוכחיים 
 ובכדי להבטיח תחרותיות 

ולמנוע פסילה של חברות בעלות ניסיון רב בשירותים הנדרשים 
למכרז זה, מבוקש למחוק תנאי הסף , הדורש הצגת נתון חסוי, 

רפואי ואישי אשר אינו מצוי בידיעת המתמודדים במכרז, כך 
בעלות ניסיון עתיר שנים במתן שירותי השמה שחברות אשר 

 למגוון אוכלוסיות להתמודד במכרז.
הותרת תנאי הסף על כנם אינה עולה בקנה אחד עם יסודות דיני 

המכרזים ועם הערכים עליהם מושתתת זכותו של כל מציע 
בעל הניסיון הנדרש ולאו דווקא  –במכרז, המאפשרת לכל מציע 

שביצע את השירותים עד כה, להתמודד באופן שווה מול המציע 
 שהפעיל את השירותים טרם פרסום המכרז.   

 

 

האם המציע יכול להציג עובדי השמה של ארגון איתו הוא עושה  30 9 ד 19
 שת"פ ?

 כן
 

נראה כי נפלה טעות סופר בהפניה לנספח. אנא הבהרתכם כי  30.1 9 ד 20

 (.7הכוונה היא לנספח ב')

 (7מדובר בטעות סופר, ההפניה הנכונה היא לנספח ב' )
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 41.1.5 11 ה 21
 איכות רכיבי תנקד המכרזים וועדת ככל. זה סעיף למחוק נבקש
  מסחרי סוד לחשוף עלולה חשיפתם אשר

 לעניין חיסיון ההצעות.  מנגנון כולללמסמכי המכרז  67 סעיף

 יבוטל.  41.1.5 סעיף

 נהריה, וסביבתה צפת כוונתכם למה להבהרתכם נודה  'ג רכיב 12 ה 22
 היישובים רדיוס /לפירוט נודה, וסביבתה ועפולה וסביבתה
 .לעיל המפורטים הערים ליד הנמצאים

/  נהריה לערים בסמיכות הנמצאים הספק של שירות סניפיל הכוונה
 .עפולה /צפת

 ממספר לשנות ויש משנה רכיב במספור טעות נפלה כי נראה ה רכיב 13 ה 23
 .10 למספר 11

 מקובל

 המוסד מתבסס עליהם הקריטריונים מהם הבהרה נבקש ד 13 ה 24
 ?0-8 המומחיות רמות את לנקד בבואו לאומי לביטוח

 (6)'ג נספח ראה

 ותק צריך האם. סניפים פריסת פירוט – 7 מספר משנה רכיב 41.5.3 15 ה 25

 כסניף יחשב שהסניף מנת על, פתיחתו מיום לסניף מינימלי

 ?האיכות רכיב הוכחת לצורך פעיל

 

היקף מתן השירותים  "תשתנה לנוסח הבא:( 4) ג נספחהכותרת ב
 ".2019 , 2018,2017באיזורים פריפריאליים בכל אחת מהשנים 

 .2019, 2018, 2017 לכל אחת מהשנים  נפרדבעמוד יש למלא דוח 
 .כמו"כ בכותרות בתוך הטבלה  ימחקו המילים ב"ממוצע"

יילקחו בחשבון סך היקפי הפעילות בכל שנה   איכותלטובת חישוב ה
 .3חלקי 

 את ולמחוק ביטוחים קיום אישור בהמצאת להסתפק נבקש .א 51.1 20 ו 26

 .פוליסות להמצאת הדרישה

 :נבקש האמור לאור

 ".ו הפוליסות: "המילים את למחוק .1.א

 ".בתוכנו: "במילה" בתוכנם: "המילה את להחליף .2.א

 את הסעיף בסוף להוסיף, נבקש תידחה לעיל והבקשה ככל

 בו במקרה רק ביטוח פוליסות להמצאת יידרש המציע: "המילים

 המציע למוסד הנדרש המידע את הביטוחים קיום באישור אין

 נשוא להתקשרות הרלוונטיים הפוליסות חלקי להעברת יידרש

 ".להסכם 9.11 לסעיף ובהתאם בלבד זה הסכם

 אין שינוי בנוסח המכרז
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-20 ו 27
21 

 קיום אישור בהמצאת ולהסתפק זה סעיף למחוק נבקש .א 51.3

 . הספק של חוזית והתחייבות חתום ביטוחים

: המילים לאחר להוסיף נבקש, תידחה לעיל והבקשה ככל

 9 סעיף פי על: "המילים את" הנדרשים הביטוח הסדרי"

 ".להסכם

 
 המכרז בנוסח שינוי אין

 לאחר יעשה הערבות חילוט כי מוסכם: בסיפא להוסיף נבקש. א 51.4.2 21 ו 28

 תיקן לא הזוכה כי ובלבד הזוכה למציע יום 14 של התראה מתן

 "האמור הזמן בפרק הפרתו

 "הישירים" להוסיף מבוקש" הנזקים" המילה לאחר – 6 שורה. ב

 המכרז בנוסח שינוי אין
 

 21 ז 29
56 

 אנא. המכרז במספר סופר טעות נפלה כי נראה – 4 שורה
 פומבי מכרז: "לציין יש החיצונית המעטפה גבי על כי הבהרתכם

 שירותים נותני לבחירת 2021( 2021)מ' מס שלבי דו
 "מוגבלויות עם אנשים של החופשי בשוק בעבודה להשתלבות

' מס שלבי דו פומבי"מכרז המעטפה יש לציין  עלבטעות סופר,  מדובר
 בשוק בעבודה להשתלבות שירותים נותני לבחירת 2021( 2021)מ

" אולם מציע שיציין את המספר מוגבלויות עם אנשים של החופשי
  השגוי, לא יהיה בכך כדי לפסול ו/או להשפיע על הצעתו. 

 24 ח 30
67.8 

 לפגוע או/ו מקצועי או/ו מסחרי סוד לחשוף עלולה חשיפתם
 הדנים מסמכים של חסיונם על לשמור שיש הרי, הפרט בצנעת

 .כאמור ברכיבים

 שינוי בנוסח המכרז.  אין
 על להצביע המציעים של באפשרותם, לעיל מהאמור לגרוע מבלי

 לתנאי 67 שבסעיף למנגנון בהתאם וזאתבהצעתם,  הסודיים החלקים
 .המכרז

 נספח 31

 א

26 
7.1 

 לצורך האינטייק שלב סיום על בכתב אישור לקבל מבקשים אנו
 .תשלום אישור

 

 שלב סיוםטופס  על   לדווח זוכהה באחריותשינוי בנוסח המכרז.  אין
 .לסניף תשלום דרישת ולהעביר, השלב בתנאי עמידה לאחרהאינטייק  

 נספח 32  
  א

 עם קורה מה - ההשמה לתוכנית השירות מקבל של קבלתו אי 7.1 26
 של שירות לקבל ממשיך?  לתוכנית התקבל שלא השירות מקבל
 ? השיקום עובד

 כן

 נספח 33 
 א

 במילוי או בהפניה האם" ? זכויות במיצוי סיוע"ב הכוונה למה 7.2.2.2 27
 ? רלוונטיים גורמים לאותם והגעה הטפסים

 ימחקו המילים " במיצוי זכויות".  7.2.2.2בסעיף 
. יובהר כי אין בסיוע האמור כדי טפסים סיוע במילוי הדרכה הסיוע הינו

 בפעולות שיוחדו במקצועות ע"פ דיןלפגוע 
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 נספח 34 
  א

 \ פרטני בלימוד הכוונה האם - חברתיות ברשתות שימוש לימוד 7.2.2.7 27

 ? קורס \ סדנאי
 פרטני וליווי למידה תהליך

 

 נספח 35 
  א

 ההתמקדות מדוע – ציבוריים עבודה דורשי למאגרי הצטרפות 7.2.2.9 28
 עסקיים מידע למאגרי לצרף ניתן לא האם?  ציבוריים במאגרים

 .. ? וכו ALLJOBS כגון

שינוי בנוסח המכרז. הצטרפות למאגרי דורשי עבודה של  נציבות  אין
שירות המדינה  כחלק מיישום ייצוג הולם הינה פרוצדורה מורכבת יותר 

ומקבל השירות נזקק ליותר סיוע. אין מניעה להצטרף גם למאגרי 
 עבודה של המגזר הפרטי.  

 נספח 36 
 א

 באוכלוסיות מדובר? האחרונות שנים 3 ב עבדו שלא מדוע 7.2.7.2 28
 ולא ש"ש 21 מ פחות של משרה היקף עבד אם מה מורכבות

 ? עבודה במקום מעמד החזיקו לא ואם? ליותר מסוגל/מעוניין

 המכרז בנוסח שינוי אין

 נספח  37 
 א

 חיפוש שלב של מוצלח סיום על בכתב אישור לקבל מבקשים אנו 7.2.7.6 29
 .תשלום אישור לצורך והשמה

 

 שלב סיום טופס  על  לדווח הזוכה באחריות. המכרז בנוסח שינוי אין
 תשלום דרישת ולהעביר, השלב בתנאי עמידה לאחר והשמה חיפוש
 .לסניף

 נספח 38 
  א

29 
7.2.8 

 לקבל זכאי עצמו בכוחות עבודה שמצא שירות מקבל האם
 השירות עבור מלא תשלום יקבל והספק ומעקב ליווי של שירות

? 

 .השיקום עובד"ד בשק, כן

 נספח 39  
 א

29 
7.2.8 

 חיפוש שלב של מוצלח סיום על בכתב אישור לקבל מבקשים אנו
 10% של תשלום אישור לצורך והשמה

 המכרז בנוסח שינוי  אין

 נספח 40  
 א

29 
7.2.8 

 ומעקב ליווי לשלב המשך על בכתב אישור לקבל מבקשים אנו
 . הוחלט וכך במידה

 המכרז בנוסח שינוי איו

 נספח 41  
 א

30 
8 

 ליווי שלב של מוצלח סיום על בכתב אישור לקבל מבקשים אנו
 .תשלום אישור לצורך ומעקב

 

 שלב סיום טופס  על  לדווח הזוכה באחריות. המכרז בנוסח שינוי אין
 תשלום דרישת ולהעביר, השלב בתנאי עמידה לאחר" ומעקב"ליווי 
 .לסניף

 

 נספח 42  
 א

31 
9.2.3 

 עדיף, בפרילנסר מדובר אם, חיים קורות בניית - פרילנסרים
 חיים קורות מאשר עסקי פרופיל לבנות לו לסייע

 מקובל

 נספח 43  
 א

 עדיף, לפרילנסרים נכון לא נראה, השמה המושג - פרילנסרים 9.2.10 31

 ות-לקוח במציאת להשתמש

 מקבל השתלבות לתהליך היא ההתייחסות -  9.2.9 לסעיף הכוונה אם
 (.לקוחות עם עבודה)   כפרילנסר בעבודה השירות
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 נספח 44 
  א

 חיפוש שלב של מוצלח סיום על בכתב אישור לקבל מבקשים אנו 9.2.13 32
 .תשלום אישור לצורך והשמה

 

. באחריות הזוכה לדווח  על  טופס  המכרז בנוסח שינוי אין
סיום שלב "חיפוש והשמה" לאחר עמידה בתנאי השלב, 

 ולהעביר דרישת תשלום לסניף.
 

 נספח 45 
  א

 להוסיף נבקש – משרה לחצי ערך שווה בשכר פרילנס עובד 9.2.13 32
 9.4 בסעיף שמצוין כפי מינימום בשכר

 מקובל

 נספח 46 
  א

 לקוח לפחות אצל עבודה קבלת: להגדרה הצעה - פרילנסרים 9.2.13.1 32
 עבודה חודש של בהיקף אחד

 המכרז בנוסח שינוי אין

 נספח 47 
 א

 לעוסק חשבונית להצגת בכפוף: להגדרה הצעה - פרילנסרים 9.2.13.3 32
 מס יועץ או ח"לרו אישור או פטור לעוסק קבלה או מורשה

 מקובל

 נספח 48 
  א

 עצמו בכוחות למצוא מצליח הוא אם נמדדת עצמאי של ההצלחה 9.2.14 32
 עבודה כל, הנדרשים התנאים 3 ומולאו שבמידה מכאן, לקוחות

 צריך לא ולכן. הצלחה מהווה עצמו בכוחות ימצא שהפרילנסר
 למצוא לו שעזרו או בעצמו מצא שהפרילנסר עבודות בין להפריד

 המכרז בנוסח שינוי אין

 נספח 49 
  א

 חיפוש שלב של מוצלח סיום על בכתב אישור לקבל מבקשים אנו 9.2.14 32
 10% של תשלום אישור לצורך והשמה

 המכרז בנוסח שינוי אין

 נספח 50 
  א

 ומעקב ליווי לשלב המשך על בכתב אישור לקבל מבקשים אנו 9.2.14 32
 .הוחלט וכך במידה

 המכרז בנוסח שינוי אין

 נספח 51 
 א

 תהיה העבודה מציאת רפרילנס של הליווי בתהליך לרוב 9.2.14 32
 עלול שירותיו את משווק אחר שמישהו ופרילנס מאחר עצמאית
 בקידום המושקעת הליווי עבודת, זאת עם. מקצועי כלא להיתפס
 על. לשכיר עבודה ממציאת יותר רבה לרוב רפרילנס של מקצועי

התרשם שנעשתה  השיקום שעובד" הנוסח את לשנות נבקש כן
 על רשאי המוסד יהיה משמעותית עבודה ההשמה ספק ידי על
 עלות את לספק לשלם לאשר השיקום עובד דעת שיקול פי

 .   המלאה ההשמה

 המכרז בנוסח שינוי אין
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 נספח 52 
  א

 ליווי שלב של מוצלח סיום על בכתב אישור לקבל מבקשים אנו 9.4 32
 .תשלום אישור לצורך ומעקב

 טופס  על  לדווח הזוכה באחריות. המכרז בנוסח שינוי אין
, השלב בתנאי עמידה לאחר" ומעקב"ליווי  שלב סיום

 .לסניף תשלום דרישת ולהעביר

 נספח 53 
  א

 המוצג מהמבנה ושונים מותאמים עבודה תהליכי להציע מותר האם 10 33
 ? האוכלוסיות כלל עבור

 לא

 נספח 54 
  א

 מעל/  55 גיל מעל אוכלוסיה  של השמה בונוס האם לדעת נבקש 10.1 33
/  האוטיסטי הרצף על לפחות נכות 20%/  רפואית נכות 65%

 יהיה שערכו כך והשמה חיפוש שלב בסוף ישולם ייחודית אוכלוסיה
45% ? 

 .מוצלחת  השמה  לאחר רק  ישולם"בונוס"   ספק הסר למען

 נספח 55 
  א

/  55 גיל מעל אוכלוסיה  של ההשמה בונוס של ערכו מה לדעת נבקש 10.2 33
/  האוטיסטי הרצף על לפחות נכות 20%/  רפואית נכות 65% מעל

 ? חוזרת השמה של במקרה, ייחודית אוכלוסיה

 כן

 נספח 56 
  א

 והשמה חיפוש שלב בהצלחה שסיים שירות מקבל האם לדעת נבקש 10.3 33
 מ פחות לאחר הספק אותו אצל לשרות וחזר משרות יצא, הספק אצל
 .חודשים 24

"  השמה שלבי של חוזרות פעולות" של הגדרות במסגרת יטופל האם
 ? מוצלחת השמה עבור רק תמורה יקבל והספק

 

 כן

 נספח 57 
  א

 6 של קצוב בזמן והשמה החיפוש שלב את לתחום מבקשים אנו 10.4 33
 .חודשים

 .שירות לסיים. עבודה מקום מציאת אי של במקרה, זה זמן לאחר
 מקבל ואת הספק את המחייב יעיל השמה תהליך ליצור מנת על זאת

 .השירות
 

 המכרז בנוסח שינוי אין

 נספח 58 
  א

 תוצאה ללא ההשמה תהליך הפסקת של שבמקרה להבהיר נבקש 10.4 33
 תהליך ביצוע בגין לתמורה זכאי יהיה עדיין הספק השמה של

 '(ה בנספח כמפורט) האינטייק

 בביצוע ועמד במידה אינטייק עבור לתשלום זכאי יהא הספק
"  לידי  הושלם ההשמה תהליך  בטרם ועוד  זה שלב תנאי

 "מוצלחת השמה

 נספח 59 
 א

 עבור חיצוני לגורם ישלם הספק כי היא הכוונה האם הבהרה נבקש 11.3 34
 בכפוף לאומי לביטוח מהמוסד החזר ויקבל הטכנולוגיות ההתאמות
 .10% של בהפחתה מדוע הבהרה בנוסף נבקש, כן ואם? לחשבונית

על הספק לשלם לגורם החיצוני עבור ההתאמות הטכנולוגיות 
ולקבל החזר בכפוף להצגת חשבונית. לעניין גובה ההחזר 

 המקסימאלי, אין שינוי במסמכי המכרז.
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 נספח 60
  א

 הנדרשים השרות מבקשי כמות אודות אינפורמציה לספק נבקש 11.3 34

 .בגינן הכרוכות והעלויות טכנולוגיות להתאמות

 עיוורון עם אנשים אוכלוסיית בעיקר קטנה  בקבוצה מדובר
 כי הערכתנו, דרכינו השמה שירותי  קיבלו לא היום שעד
 .בשנה בודדים יהיו ספק לכל

 נספח 61
 א

 משך את המציין חונכות לשירות הפניה טופס לקבל מבקשים אנו 12.8 35

 לצורך זאת. הנדרשות החודשיות השעות והיקף השירות זמן

 .חודשיים תשלום אישורי

במכרז יקבלו טופס זה  הזוכיםעובדי השיקום ו , מקובל
 .המכרז ליישום ההתארגנות בתקופת

 

 נספח 62
  א

 להוסיף מבוקש" שהיא סיבה" המילים לאחר – 1 שורה. א 12.12 35

 הליך לנהל לספק לאפשר מנת על" )בכתב מנומקת בהודעה"

 (החונך מול כדין שימוע

 המילה ולאחר", מיד" המילה את למחוק מבוקש – 2 שורה. ב

 "הדין להוראות בהתאם" להוסיף" המוסד"

 מקובל. א
   המכרז בנוסח שינוי אין. ב

נספח  63
 א

38 16   סעיף זה מגלם עלויות ניכרות שאינן ברורות די הצורך מנוסח
 הסעיף. 

  פער המידע הנובע מנוסחו העמום של הסעיף עלול להביא
מציעים שונים לתמחר באופן שונה את הסעיף עד כדי שלא 
ניתן יהיה להשוות בין הצעתו של מציע א' להצעתו של מציע 

 ב'. 

 חודש / בשנה מבוקש לקבוע רף מירבי של עלות פרסום ב
 למדיה חברתית על מנת שכל המציעים 'ישחקו באותו מגרש'. 

  כמו כן מבוקש למחוק את סמכותו החד צדדית של המוסד
 לדרוש את הגדלת הפרסומים לפי שיקול דעת המשרד. 

  המכרז הוא מכרז תפוקות ]תוצרים[ ואינו מכרז תשומות
ל לפי ]עלויות המשולמות לספק לפי ביצוע[. המוסד אינו יכו

שיקול דעתו להשית על הזוכה הוצאות רק משום ש"לדעת 
 זוכה ההמוסד" כמות הפרסומים אינה מספיקה. 

ימדד מול היעדים הכמותיים שנקבעו במכרז ולא מול אמות מידה 

 בלתי מדידות כמו זו המצויה בסעיף.

  
אין שינוי בנוסח המכרז, במטרה  להגדיל שיעור 

 ת בשוק החופשי.השתתפותם של אנשים עם מוגבלו
מצופה מהספק להיות פרואקטיבי ובעל נוכחות משמעותית 

ומשפיעה ברשתות החברתיות במדיות השונות בהם 
נמצאים אנשים עם מוגבלות,  כך שייתפס ככתובת מקצועית 

 עבורם בנושא שוק העבודה.
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 נספח 64
 א

39 16.4.1  מקצועי ידע מאגר" פירוש מה ?" 

 המאגר את יבנה מי ? 

 המאגר יכלול מה ? 

 הרלוונטי התוכן בשדה מומחים של העסקתם תדרש האם 
 ?הדרוש המידע לאיתור

 שוק בנושא מומחיות בעל להיות צריך למכרז מועמדות המגיש ספק
וכן יכולת והבנה גבוהים  למיצוב גוף ידע ולהובלת תהליכים  העבודה

עליו  ליזום איתור אוכלוסיית   ברשת.  באמצעות המדיה החברתית 
שמועמדים פוטנציאלים  זאת על מנת  מומחיותוהיעד ולהנכיח את 

 וכן בעבודה להשתלבות זכאותם למימוש ויוכלו לפנות באמצעות
 16רט בסעיף כמפו פוטנציאלים מעסיקים איתור

 נספח 65 
 א

39 16.8  מהזוכה המצופה הפרסומים היקף מה ? 

 מה של"? זמנים לוחות" פירוש מה? 

 (8' )ג בנספח שהציג לאסטרטגיה בהתאם 

 ומועדים לפרסום מרגע  לדוג' תדירות הפרסום –זמנים  לוחות
 זכייתו

 נספח 66 
 7ג

. פעיל שעדיין 2018 משנת החל השמה פרויקט להציג נבקש  24
 תהליך דורשת אילו ייחודיות אוכלוסיות עם העבודה מניסיוננו
 . מראש ידוע בזמן להגדירו ניתן לא ולכן סובייקטיבי התאמה

 .לשאלה תואם אינו והעמוד הסעיף מיקום
 המכרז בנוסח שינוי אין(9רכיב ד' ) 13היא לעמ'  הכוונהש ככל 

 נספח  67 
 7ג

 לקבל נבקש,  וכן במידה?  ארצית הינה 390 הכמות האם  24
 גיאוגרפיים לאזורים חלוקה

 .לשאלה תואם אינו והעמוד הסעיף מיקום
 

 נספח 68 
  ה

 מ הנוכחי המכרז למספר בהתאם הנדון כותרת את לתקן יש  41
(2021)2021. 

 מקובל

 נספח 69 
 ה

– בטבלה  המצוין למוסד עלויות לאומדן המספר נקבע כיצד טבלה 41
 ? 390  בגובה

לטובת הערכת היקף התשלומים לספק. המקדם במקדם  מדובר
במכרז  14סעיף בטבלה שבנבנה ע"ס הנתונים השנתיים שהוצגו 

כל שלב, והחלק היחסי היקפי מקבלי השירות  בחלוקת אומדן  לפי
  .לתשלום

 נספח 70 
 ה

41 3  בטבלה אך" מהשלבים אחד לכל" נכתב הטבלה בכותרת 
 . הבהרה מבוקשת. אחד שלב רק אלא שלבים אין

 אחד לזוכה הוא" 390" המספר האם ? 

  " :לכל בכותרת הטבלה הראשונה שבנספח ה' ימחקו המילים  
אחד מהשלבים בתהליך ההשמה המפורטים  "  ובמקומם 

כך   ולל ליווי ומעקב( "כייכתב: "  עבור עלות השמה מלאה )
שהכותרת החדשה תהא : המציע ינקוב מחיר עבור עלות 

 מעקב(, בטבלה שלהלן. כולל ליווי והשמה מלאה  )

 כן 

 נספח 71 
 ה

41 -  שני של סכימה האם? המציעים בין ההשוואה תבוצע כיצד 
 ?ה"הסכ

 המכרז לגוף 43 סעיף ראה
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 מקובל הנוכחי המכרז למספר לתקן יש- 3 שורה 1 והואיל 43 ו נספח 72 

 .המכרז בנוסח שינוי אין ". כסתירה ייחשב... ההוראה תכריע" למחוק מבוקש 1.4 44 ו נספח 73 

 ". אותו לייצג ועליו" למחוק מבוקש 3.3 44 ו נספח 74 
 את לו מספק הוא אלא השירות מקבל של מייצגו אינו הזוכה

 . המכרז נשוא השירותים

 ימחקהסעיף 

 בהתאם" לכתוב מבוקש" המוסד של... בנאמנות" במקום 3.6 45 ו נספח 75 
 ". וההסכם המכרז לדרישות

 מבוקש" גבוהה מקצועית ברמה, נאותה באיכות" במקום
 ". וההסכם המכרז לדרישות בהתאם" לכתוב

 המכרז בנוסח שינוי אין

 היום הנותן ספק כי יבהיר המוסד כי נבקש - עניינים ניגוד 3.9 45  ו נספח 76 
 להתמודד יכול ואינו עניינים בניגוד נמצא שיקום טרום שרותי
 שלספק מהעובדה היתר בין נובע העניינים ניגוד. זה במכרז

 השמה בשירותי לבחור האדם על להשפיע אינטרס יהיה
 המתאימה הבחירה תהיה לא שזו אף על זה מכרז במסגרת

 מתאים לא לשרות שיופנה לאדם עוול יעשה בכך. עבורו ביותר
 לנו ידוע. אחרים המשך לשירותי מופנה להיות במקום ליכולותיו

 בפועל אך להפנות המוסמך הוא השיקום עובד רשמית כי
 השיקום עובד של החלטתו על הספק של השפעה יכולת קיימת

 .עצמו האדם של וגם

 .המכרז בנוסח שינוי אין

 טרום שירותי ספק כי יבהיר המוסד כי נבקש – בשוויון פגיעה 3.9 45  ו נספח 77
 העניק שלהם לאנשים השמה שירותי לספק יוכל לא שיקום
 שוויונית לא חלוקה למנוע מנת על זאת. שיקום טרום שירותי
 . הספק של עצמית והפנייה

  המכרז בנוסח שינוי אין

 המכרז בנוסח שינוי אין . שלילי מדד יחול לא כי להבהיר מבוקש 4.6 46 ו נספח 78

 ככל כי מתחייב המוסד" הלשון בזו 5.5 סעיף להוסיף מבוקש - 47 ו נספח 79
 את יבטיח שהמוסד הרי המוסד בחצרות שירותים שיבוצעו

 הספק וכי דין כל פי על והגהות הבטיחות תנאי כל של קיומם
 או מחדלו בשל אחרת או נזיקית, ביטוחית חובה בכל יחוב לא

 ". זה בעניין המוסד של רשלנותו

 המכרז בנוסח שינוי אין
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 נספח 80 
 ' ו

 בהתאם" במילים" בלבד" המילה את להחליף מבוקש – 5 שורה 5.2 47

 מהשירותים ניכר שחלק שבעובדה בהתחשב זאת" )הדין להוראות

 '(ג צד ובחצרי בפועל המעסיקים בחצרי מבוצע

 המכרז בנוסח שינוי אין

 נספח 81
  -' ו

47 5.4  על" להוסיף מבוקש" כאמור מילויים אי" המילים לאחר – 2 שורה 

 "הספק ידי

 לא שביצועו דין בפסק קביעה פי על זאת: "בסיפא להוסיף מבוקש 

 ובכתב מראש הספק הסכמת ללא יתפשר לא המוסד. עוכב

 ."לפשרה

 מקובל 
 

 המכרז בנוסח שינוי אין  

 נספח 82
 ' ו

 "דין פי על" במילים" הבלעדי" המילה את להחליף מבוקש – 1 שורה 7.3 48

 "היחיד" המילה את למחוק מבוקש – 1 שורה

 בהתאם" להוסיף מבוקש" בהם לחוב עשוי" המילים לאחר – 2 שורה

 "הדין להוראות

 המכרז בנוסח שינוי אין

 נספח 83
 ' ו

 פי על" להוסיף מבוקש" זה הסכם של" המילים לאחר – 2 שורה 7.5 48

 "עוכב לא שביצועו דין בפסק קביעה

 להוסיף מבוקש" כאמור הקביעה עקב" המילים לאחר – 5 שורה

 "עוכב לא שביצועו דין בפסק"

 במילה" סביר זמן בתוך" המילים את להחליף מבוקש – 7 שורה

 "מיד"

 דרישה או/ו תביעה בכל יתפשר לא הספק: "בסיפא להוסיף מבוקש

 "ובכתב מראש הספק אישור ללא כאמור

 

 

 
 המכרז בנוסח שינוי אין
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 נספח 84   
 ו

 "בלבד" המילה את למחוק מבוקש – 1 שורה 8.2 48
 על" במילים" ובלעדית מלאה" המילים את להחליף מבוקש – 1 שורה

 "דין פי
 פי על" במילים" הבלעדית" המילה את להחליף מבוקש – 3 שורה

 "דין

 המכרז בנוסח שינוי אין
 

 נספח 85
 ו

 "דין פי על" להוסיף מבוקש" אחראי" המיל לאחר – 1 שורה 8.3 48
 "כל" המילה את למחוק מבוקש – 1 שורה
 "בעקיפין או" המילים את למחוק מבוקש – 3 שורה
 רשלנות של במקרה לרבות" המילים את להחליף מבוקש -  4 שורה

 של מחדל או/ו ממעשה כתוצאה נגרמו כי ובלבד" במילים" מחדל או
 "מנהליו או/ו עובדיו או/ו הספק

 המכרז בנוסח שינוי אין

 נספח 86
 ו

 שביצועו דין בפסק" להוסיף מבוקש" יחויב" המילה לאחר – 1 שורה 8.4 49
 "עוכב לא

 דין בפסק" להוסיף מבוקש" לשלם יחויב" המילים לאחר – 3 שורה
 "עוכב לא שביצועו

 "הסבירות" להוסיף מבוקש" וההוצאות" המילה לאחר – 3 שורה

 המכרז בנוסח שינוי אין

 נספח 87  
 ו

 המכרז בנוסח שינוי אין ". ההפסדים כל" למחוק מבוקש 8.4 49

 נספח 88
 ו

 קביעה פי על" להוסיף מבוקש" בהן נשא" המילים לאחר – 4 שורה 8.5 49
 "עוכב לא שביצועו דין בפסק
 במילה" סביר זמן בתוך" המילים את להחליף מבוקש – 6 שורה

 "מיד"
 דרישה או/ו תביעה בכל יתפשר לא הספק: "בסיפא להוסיף מבוקש
 ובכתב מראש הספק אישור ללא כאמור

 
 
 
 
 
 
 

 המכרז בנוסח שינוי אין
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 נספח 89 
 ו

: במילה" לעשות: "המילה את להחליף נבקש-2 שורה .1 9.1 49

 ".לערוך"

: המילים את" ביטוחים: "המילה לפני להוסיף נבקש-2 שורה .2

 ".מטעמו מי באמצעות או/ו באמצעותו"

: במילים" זה בהסכם: "המילים את להחליף נבקש-2 שורה .3
 3 נספח הביטוחים קיום ובאישור זה להסכם 9 בסעיף"

 ".להסכם
 

 מאושר .1
 מאושר .2
 המכרז בנוסח שינוי אין .3

 נספח 90
  ו

 הסכם... לרכוש ביטוח יסדיר הספק: "המילים את למחוק נבקש .א 9.2 49

 . השירותים למתן רלוונטי לא". זה

: המילה את" וציוד לרכוש ביטוח: "המילים לאחר להוסיף 1.ב

 רכוש ולא בלבד רכושו את מבטח שהספק ברור שיהיה". )הספק"

 (.אחרים או המוסד

 רשאי יהיה הספק: "המילים את זה סעיף בסוף להוסיף. 2.ב

, במלואו או בחלקו, זה בסעיף כאמור רכוש ביטוח לערוך שלא

 אשר רכוש לנזק מאחריות המוסד את פוטר הוא כי לכך בכפוף

" מורחב אש" מסוג רכוש פוליסת פי על בגינו לשיפוי זכאי הספק

 אלמלא בגינו לשיפוי זכאי היה או) מקביל נוסח או" ביט" בתנאי

 זה ביטוח הספק ערך אם בין(, בפוליסה העצמיות ההשתתפויות

 לנזק שגרם אדם כלפי יחול לא הפטור. לאו אם ובין בפועל

 ". בזדון

 .אין שינוי בנוסח המכרז .א
 מאושר 1.ב
 כפי שבסוגרים בקטע מלל להוספת בכפוף. מאושר 2.ב

 .בקו מודגש להלן
) או היה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות 

מכל סיבה אחרת שבגינה המבטח או העצמיות בפוליסה 
  ( פטור מתשלום תגמולי ביטוח

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח 91
 ו

 לא) נזק מכל פטור לדרוש נהוג לא. במלואו הסעיף את למחוק נבקש 9.3 49

 (. למשל גוף מנזק לפטור נהוג

 המכרז בנוסח שינוי אין
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נספח  92
 ו

: הבא בסעיף הסעיף את להחליף נבקש, תאושר לא לעיל והבקשה ככל 1א. 9.3 49

 אשר הספק לרכוש נזק בגין המוסד את פוטר שהוא בזה מצהיר הספק"

 רכוש פוליסת פי על בגינו לשיפוי זכאי הספק אשר השירותים לביצוע ישמש

  מסוג

 זכאי היה שהספק או) מקביל נוסח או" ביט" בתנאי" מורחב אש" מסוג

 ערך אם בין(, בפוליסה העצמיות ההשתתפויות אלמלא בגינו לשיפוי

 שגרם אדם לטובת יחול לא הפטור. לאו אם ובין בפועל זה ביטוח הספק

 זכות על ויתור יכלול הביטוח רכוש ביטוח הספק ויערוך ככל. בזדון לנזק

 ".בזדון לנזק שגרם אדם כלפי למעט אך, המוסד כלפי התחלוף

 :נבקש, יאושרו לא לעיל והבקשות ככל .א

 ".מטעמו מי ובשם בשמו: "המילים את למחוק 1.ב

 ".נזק: "המילה לפני" כל: "המילה את למחוק 2.ב

: במילים" כאמור אותם לבטח היה שניתן: "המילים את להחליף 3.ב

 היה או) לו הקיימת הרכוש לפוליסת בהתאם בגינם לשיפוי זכאי שהספק"

 (".בפוליסה העצמית ההשתתפות אלמלא זכאי

 יחול לא כאמור הפטור: "המילים את" גם וכך: "המילים לפני להוסיף 4.ב

 ".בזדון לנזק שגרם אדם לטובת

להחליף את המילים: "וכך גם...מחברות ביטוח" במילים:   פוליסת   5ב.

 המוסד". כלפיהרכוש תכלול ויתור על זכות שיבוב של המבטח 

בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים: "הויתור לא יחול   6ב. 

 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון".

 

 ללא שינוי 1א.

 מבוטלות המילים " ובשם מי מטעמו". 1ב.

 מאושר. 2ב.

 ללא שינוי. 3ב.

לסעיף יתווסף "הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם  4ב.

 לנזק בזדון".

 ללא שינוי. 5ב.

 מאושר. 6ב.
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 נספח 93
 'ו

 ". שלישי ולצד...לקבוע יהיה הספק על: "המילים את למחוק נבקש .א 9.4 49

 על: "המילים את להחליף נבקש, תאושר לא לעיל והבקשה ככל  1.א
 בטענה יבוא לא הספק: "במילים" שלישי ולצד... לקבוע יהיה הספק
 האחריות וגבולות הביטוחי להיקף בקשר המוסד כלפי כלשהי
 ".כאמור

 אין שינוי בנוסח המכרזא. 
 .מאושר 1.א
 

 נספח 94
 'ו

: המילים את" אחראי הספק יהא: "המילים לאחר להוסיף נבקש. א 9.5 49

 ".זה בהסכם האחריות לסעיפי בכפוף"

 ".ובלעדי מלא באופן: "המילים את למחוק נבקש.   ב

 בנוסח המכרזאין שינוי 

 נספח 95
 'ו

49-
50 

 " לבדו"  המילה את למחוק נבקש 1 שורה. א 9.6

 הסכם  פי על: "במילים" דין פי על: "המילים את להחליף נבקש.  ב
 ".זה

 מאושרא.  
 שינוי בנוסח המכרז  אין .ב

 

 נספח 96
 'ו

 המכרז בנוסח שינוי אין ".עם: "במילים" לפני עבודה ימי 14: "המילים את להחליף נבקש 9.7 50

 נספח 97
 'ו

 ".עבודה ימי 14: "המילים את למחוק נבקש .א 9.8 50

 ".בפוליסות או/ו: "המילים את למחוק נבקש .ב

 אין שינוי בנוסח המכרז

 נספח 98
 'ו

 המכרז בנוסח שינוי אין ".הפוליסות או/ו: "המילים את למחוק נבקש .א 9.9 50

נספח  99
 ו'

להמצאת פוליסות ובהתאם למחוק  נבקש לוותר על הדרישה 9.11 50

 סעיף זה.

 אין שינוי בנוסח המכרז

נספח  100
 ו'

נבקש להחליף את המילים: "על פי ההסכם" במילים: "על פי  9.12 50

 3וחים, נספח להסכם או על פי אישור קיום הביט 9סעיף 

 .להסכם, לפי העניין"

 אין שינוי בנוסח המכרז

 " לבדו" מבוקש למחוק 1ורה  ש 9.14   101
 במקום המילה " בפוליסת" מבוקש לכתוב " באישור" 2שורה 

לאחר המילה " הפוליסה" מבוקש להוסיף בתום לב"בסיפא  2שורה 
 לאחר המילה " העצמית" מבוקש להוסיף "בביטוחי הספק"

 אין שינוי בנוסח המכרז
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 נספח 102
 'ו

 למחוק ובהתאם פוליסות להמצאת הדרישה על לוותר נבקש 9.15 50
 . זה בסעיף לפוליסות ההתייחסות את

 אין שינוי בנוסח המכרז 

 נספח 103
 'ו

50-
51 

 .ההתקשרות לסוג רלוונטי אינו שכן זה סעיף למחוק נבקש .א 9.16

 : נבקש, תידחה לעיל והבקשה ככל

 ובהתאם 9.3 בסעיף המופיע הפטור עם זה פטור לשלב  1.א

 . הסעיפים שני לגבי הבהרה לשאלות

 לביצוע המשמש הספק רכוש נזק לגבי רק יחול הפטור כי   2.א 
 בתנאי" מורחב אש" מסוג רכוש בביטוח המבוטח השירותים

 בגינו שיפוי לקבל הספק זכאי שהיה או מקביל נוסח או" ביט"
 שגרם אדם לגבי למעט בפוליסה העצמיות ההשתתפויות אלמלא

 .בזדון לנזק
 ".טענה: "המילה לפני" כל: "המילה את למחוק נבקש  3.א
 או/ו: "במילים" מטעמו הבאים או/ו: "המילים את להחליף  4.א

 ".ומנהליו עובדיו
: במילים" הפוליסה תוכן אלמלא: "המילים את להחליף  5.א
 ".בפוליסה העצמיות ההשתתפויות אלמלא"
 על: "במילים" ל"הנ הביטוחים פי-על: "המילים את להחליף 6.א
 נוסח או" ביט" בתנאי" מורחב אש" מסוג הספק רכוש ביטוח פי

 ".לאו אם ובין בפועל זה ביטוח ערך אם בין, מקביל
 ".שהסדיר אחר ביטוח או/ו: "המילים את למחוק  7.א
 .הסעיף בסוף" לספק: "המילה את למחוק 8.א
 
 
 
 
 

 אין שינוי בנוסח המכרז. א
 אין שינוי בנוסח המכרז 1.א
 אין שינוי בנוסח המכרז 2.א

 מאושר 3א.

 לא מאושר למעט הוספת המלים "למעט חברות שמירה". 4א.

 אין שינוי בנוסח המכרז 5א.

 אין שינוי בנוסח המכרז 6א.

 אין שינוי בנוסח המכרז  7א.

 מאושר 8א.
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 נספח 104
 'ו

 9.2 בסעיף רכוש ביטוח לעריכת הדרישה תימחק ולא ככל .א 9.17 51

 כל אין. הרכוש ביטוח לגבי יחול לא 9.17 סעיף כי נבקש

 .הספק של הרכוש בפוליסת מבוטח יהיה שהמוסד סיבה

 את יכלול לא הספק של רכוש בביטוח המבוטח ששם מאושר

 המוסד

 נספח 105
 'ו

 כלפי... מוותר לפיו סעיף: "המילים את למחוק נבקש .א 9.19 51

 .חבויות בפוליסות מדובר". הספק

 :נבקש, תידחה לעיל והבקשה ככל

" המוסד של מטעמו והבאים: "המילים את להחליף .1.א

 ".המוסד של ומנהליו ועובדיו: "במילים

 ".הספק כלפי: "המילים את למחוק .2.א

 על שנערך ביטוח לכל וקודם: "המילים לאחר להוסיף נבקש .ב

 נשוא השירותים עם בקשר: "המילים את" המוסד ידי

 ".ההסכם

 נבקש למחוק את המילים: "בדואר רשום". .ג

 נבקש למחוק את המילים: "לכל הפחות". .ד

 .30-ב 60נבקש להחליף את המספר   .ה

" המוסד של מטעמו"והבאים   המילים שלאחר מאושר 1.א
 ".שמירה חברות למעט"  יתווסף

 .מאושר 2.א
 
 
 .שינוי ללא.  ב
 .שינוי ללא .ב
 .שינוי ללא .ג
 .שינוי ללא .ד
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 נספח 106
 'ו

 קבלני", "הספק" בגין אחריות: "המילים את להחליף נבקש .א 9.20 51

 ".משנה קבלני בגין הספק אחריות: "במילים"" משנה

" ומסמכים מידע אובדן: "המילים את להחליף נבקש .ב

 20% עד של אחריות גבול בתת מסמכים אובדן: "במילים

 ".בפוליסה האחריות מגבול

 ".הפרט וצנעת: "המילים את למחוק נבקש .ג

 .מאושר .א
 
 

 .אין שינוי בנוסח המכרז .ב
 
 
 
 אין שינוי בנוסח המכרז .ג

 נספח 107
 'ו

 לפני לא אך: "המילים את הסעיף בסוף להוסיף נבקש  9.21.1 51
15.10.2021." 

 אין שינוי בנוסח המכרז

 נספח 108
 'ו

" מוארכת וגילוי ביטוח תקופת: "המילים את להחליף נבקש .א 9.21.2 51

 ".גילוי תקופת: "במילים

 אין שינוי בנוסח המכרז

 נספח 109
 'ו

 כי המכרז עורך לב תשומת נא-זה סעיף למחוק נבקש .א 9.21.3 51

'. ג צד ולא מקצועית אחריות ביטוח בפוליסת מדובר

 הרע לשון, בפרטיות פגיעה בגין כיסוי לכלול הדרישה

 .9.20 בסעיף מופיעה כבר ודיבה

 שינוי בנוסח המכרזאין 
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 נספח 110
 'ו

 עליו החלק למעט: "המילים את הסעיף בסוף להוסיף נבקש .א 9.22 51

 ".במישרין הספק פועל

 אין שינוי בנוסח המכרז

 נספח 111
 'ו

 אין שינוי בנוסח המכרז ".טעות או/ו: "המילים את למחוק נבקש-2 שורה .א 9.24.1 52

 נספח 112
 'ו

 ".למקרה: "במילה" לתובע: "המילה את להחליף נבקש .א 9.25 52

" הספק של הפוליסות כפי: "המילים את להחליף נבקש .ב

 ".₪ 20,000,000: "במילים

 אין שינוי בנוסח המכרז .א
 מאושר .ב

 נספח 113
 'ו

 .זה סעיף למחוק נבקש .א 9.26 52

 :נבקש תאושר לא לעיל והבקשה ככל .1.א

 יהא: "במילים" הספק יערוך: "המילים את להחליף .א.1.א

 ".לערוך הספק רשאי

". לעיל לאמור ובכפוף: "המילים את למחוק נבקש .ב.1.א

 . ברורה אינה הכוונה

 אין שינוי בנוסח המכרז א.1.א
 ההוראות שכל לכך הנה" לעיל" ברישום הכוונה.  ב.1.א

 וביטוח תחלוף על וויתור כגון לעיל המוזכרות לפוליסות בקשר
 .יערוך שהספק הנוספות הפוליסות על גם יחולו, כפל

 נספח 114
 'ו

 גם: "במילים" דין... עוד כל: "המילים את להחליף נבקש .א 9.27 52

 ".ההסכם תקופת תום לאחר שנה למשך

 אין שינוי בנוסח המכרז

 נספח 115
 'ו

, לעיל האמור אף על: "המילים את הסעיף בסוף להוסיף נבקש 9.32 52
, ההסכם של הפרה תהווה לא במועד ביטוח אישור המצאת אי

 להמצאת, בכתב המוסד בקשת ממועד ימים 10 חלפו אם אלא
 ".כאמור אישור

 אין שינוי בנוסח המכרז 

 נספח 116
 ו

 יחול לא זה סעיף כי הצדדים בין מוסכם" להוסיף מבוקש בסיפא 10.1 52
 לרבות, שהיא צורה בכל יגובש או יווצר, שיאסף תוכן כל על

 כתוצאה או/ו במהלכו או/ו זה להסכם בקשר, חברתיות במדיות
 ".   השירות מקבלי לרבות שלישיים צדדים ידי על ממנו

 המכרז בנוסח שינוי אין
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נספח  117
 ו' 

לאחר המילים "שניתן להגן עליו" מבוקש להוסיף  – 1שורה  10.4 53
 "באמצעים סבירים ומקובלים"

במקום המילים " לגורם שאינו קשור ישירות " מבוקש  2שורה 
 לכתוב " אלא לצורך מתן השירותים" 

 המכרז בנוסח שינוי אין

נספח  118
 ו' 

לאחר המילים "זכות יוצרים" מבוקש להוסיף "על ידי  – 2שורה  10.6 53
הספק" מבוקש להוסיף בסיפא: "על פי קביעה בפסק דין 

המשרד לא יתפשר בכל תביעה ו/או דרישה שביצועו לא עוכב. 
 כאמור ללא הסכמת הספק מראש ובכתב"

 

 אין שינוי בנוסח המכרז

נספח  119
 ו 

בזו הלשון: "הצדדים מסכימים כי  10.7מבוקש להוסיף סעיף  - 53
לחוק זכות  35סעיף זה הינו הסכמה אחרת כנדרש בסעיף 

הראשון של וכי המוסד לא יהיה הבעלים  2007-יוצרים, תשס"ח
יצירה שתיווצר אגב או עקב מתן השירותים על ידי הספק אלא 

לאחר שתשולם לספק התמורה המלאה בגין מתן השירותים 
 36להם הוא זכאי. המוסד מצהיר כי לא יחול בין הצדדים סעיף 

 לחוק זכות יוצרים".

 אין שינוי בנוסח המכרז

נספח  120
 ו'

 14כי ניתנה לספק התראה של  מבוקש להוסיף בסיפא: "ובלבד 12.5 54
 יום מראש ובכתב והספק לא תיקן הפרתו בפרק הזמן האמור"

, לאחר המילים "על  נספחיהם 12.5חלקית. בסעיף מקובל 
השונים" יתווספו המילים "ובלבד שניתנה לספק התראה של 

יום מראש ובכתב, והספק לא תיקן את ההפרה בפרק  14
 הזמן האמור" 

נספח  121
 ו

 מדובר בטעות סופר.  מה פירוש "המפורטים להלן"? היכן? 16.1 56
 לנספח ו' תתווסף השורה שלהלן: 16.1בסיפא סעיף 

 –,   14, 12.4, 11, 9, 8, 7, 5, 4.9"המדובר בסעיפים 
 הכוונה לעיל ולא להלן(

נספח  122
 ו

 7מבוקש להוסיף בסיפא: "ובלבד כי ניתנה לספק התראה של  16.1 56
 ובכתב והספק לא תיקן הפרתו בפרק הזמן האמור"ימים מראש 

 לנספח ו'. 16.4ראו האמור בסעיף 

נספח  123
 ו

לאחר המילים "הפרה יסודית" מבוקש להוסיף "ולא  – 1שורה  17.3.1 56
 לעיל" 16.1תיקן הפרתו כמפורט בסעיף 

לאחר המילים "הפרה יסודית" יתווספו המילים "ולא תיקן 
הפרתו, ככל שהמוסד אפשר לספק לתקנה בנסיבות העניין, 

 כאמור להלן". 
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 בכל באשר" המוסד נגד... ספק הסר למען" למחוק מבוקש 17.4 57 ו נספח 124
 של יסוד מושכלות עם בסתירה עומד לעיל האמור הכבוד

 . לערכאות גישה בדבר שיטתנו

 המכרז בנוסח שינוי אין

 3 נספח 125
-להסכם
 אישור

 קיום
 ביטוחים

 אופי 59
 העסקה

 : כך לרשום נבקש האחיד האישור להוראות בהתאם
 שירותים ☒"
אחר: "נותן שירותים להשתלבות בעבודה בשוק החופשי ☒ 

 של אנשים עם מוגבלויות".

 מאושר

 3 נספח 126
-להסכם
 אישור

 קיום
 ביטוחים

 לפני פסקה 59
 סוג"

 "הביטוח

 לביטוח המוסד לשימוש: "הפסקה כל את למחוק נבקש .א

 המלל עם אישור להמציא יכול לא המבטח". בלבד לאומי

 . הזה

  מאושר

 3 נספח 127
-להסכם
 אישור

 קיום
 ביטוחים

 לפני פסקה 59
 סוג"

 "הביטוח

 מספר את לשנות נבקש. המכרז במספר סופר טעות נפלה

 2021(2021)מ -ל המכרז

 מאושר
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 3 נספח 128
-להסכם
 אישור

 קיום
 ביטוחים

 נוסח או: "המילים את" ביט: "המילה לאחר להוסיף נבקש .ב 'ג צד ביטוח 59

 ".אחר מקביל

 את האחריות גבול לאחר להוסיף נבקש-האחריות גבול .ג

 ".הביטוח ולתקופת למקרה: "המילים

 .חבות בביטוח מדובר שכן זה קוד למחוק נבקש-309 קוד .ד

 הכיסוי את תואם אינו הקוד מלל) למחוק נבקש-329 קוד .ה

 פועלים עליו החלק למשל חריגים ישנם לפיו בפוליסה

 מקביל נוסח או לביט התחייבות ניתנת(. במישרין

 על לוותר ניתן כן ועל ידוע זה לעניין הכיסוי במסגרתו

 .הקוד

 .מאושר

 3 נספח 129
-להסכם
 אישור

 קיום
 ביטוחים

 ביטוח 59
 אחריות

 מעבידים

 נוסח או: "המילים את" ביט: "המילה לאחר להוסיף נבקש .א

 ".אחר מקביל

 את האחריות גבול לאחר להוסיף נבקש-האחריות גבול .ב

 ".הביטוח ולתקופת למקרה: "המילים

 .חבות בביטוח מדובר שכן זה קוד למחוק נבקש-309 קוד .ג

 .מאושר .א
 
 

 .מאושר .ב
 
 

 אין שינוי בנוסח המכרז .ג
 

 3 נספח 130
-להסכם
 אישור

 קיום
 ביטוחים

59-
60 

 הערה
 כללית

 לאישור

 הוראות את תואמות לא הקודים מלל/באישור מהדרישות חלק
 לא. הביטוח על הפיקוח ידי על שפורסם כפי האחיד האישור

 ולכן הפיקוח מהוראות החורג ביטוח אישור להמציא ניתן
 .הפיקוח להוראות בהתאם יתוקן שהאישור נבקש

 בלבד" לאומי לביטוח המוסדלשימוש "  שכותרתה הטבלה

 מבוטלת

 3 נספח 131
  -להסכם

59-
60 

 ביטוח
 אחריות

 מקצועית

: המילים את האחריות גבול לאחר להוסיף נבקש-האחריות גבול .א
   ".הביטוח ולתקופת למקרה"

 .חבות בביטוח מדובר שכן זה קוד למחוק נבקש-309 ודק .ב

 מאושר .א
 

 המכרז בנוסח שינוי יןא .ב
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 3נספח  132
-להסכם
אישור 

קיום 
 ביטוחים

ביטול שינוי  60
 הפוליסה

 אין שינוי בנוסח המכרז . 30ב 60נבקש להחליף את המספר 

 4נספח  133
 –להסכם 

התחייבות 
לשמירת 

 סודיות

להחליף את המילה "קפדניים" במילים מבוקש  – 1שורה  3 61
 "סבירים ומקובלים"

לאחר המילה "הדרוש" מבוקש להוסיף "על פי דין  – 1שורה 
 והסביר והמקובל"

 אין שינוי בנוסח המכרז

 4נספח  134
 להסכם 

האם נדרש להגיש חתום על ידי האנשים המנויים בהערת  - 61
 השוליים במועד הגשת ההצעות? 

בשלב הגשת ההצעות, המציעים אינם נדרשים לחתום על 
, כי אם רק בתחתית כל עמוד. רק 4ההצהרה שבנספח 

הזוכים יידרשו לחתום על הצהרה זו, בהתאם לאמור בה 
 לרבות בהערת השוליים. 

 4נספח  135
 –להסכם 

התחייבות 
לשמירת 

 סודיות

 מקובל "אלא בכפוף להוראות הדין" -מבוקש להוסיף בסיפא   6 62

 6נספח  136
 להסכם 

64 -   ?האם נדרש לצרף חתום במועד הגשת ההצעות 

  אינו רלוונטי.  1נוסחו של סעיף  –אם כן 

בשלב הגשת ההצעות, המציעים אינם נדרשים לחתום על 
, כי אם רק בתחתית כל עמוד. רק 6ההתחייבות שבנספח 

להצהרה  1בסעיף  הזוכים יידרשו לחתום על התחייבות זו.
 2021(  2021מ ) -יתוקן מס' המכרז ל 
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 6 נספח 137
 – להסכם

 התחייבות
 להיעדר

 ניגוד
 עניינים

64 1 
 
3 

 מספר את לשנות נבקש. המכרז במספר סופר טעות נפלה
 2021(2021)מ -ל המכרז
 ציבורית חברה על יחול שלא כך הסעיף את לסייג מבוקש

 . הציבור ידי על היתר בין מוחזקות מניותיה אשר

 לשאלה שלעיל. המענה במסגרת התייחסות ראו  1
 

 לעיל לשאלה מענה ראו 3       

 חוברת 138
 ההצעה

65 -  8'ג נספח נשמט האם ? 

 כקובץ ההצעה חוברת את לקבל מבוקש WORD על 
 . הנתונים את בה להשלים יהיה שניתן מנת

 ('קיים ונקרא אסטרטגיה 8נספח ג )שיווקית 

  אין שינוי בנוסח המכרז 

 חוברת 139
 ההצעה

65-
91 

 חוברת של בכותרת המכרז במספר סופר טעות נפלה 
 2021(2021)מ -ל המכרז מספר את לשנות נבקש. ההצעה

 התייחסות קיימת בו המכרז במסמכי מקום בכל – נכון 
במכרז  רמדובה, 2020(2006)מ מכרז' למס

 2021(2021מ)

 הממשלתי מהמשרד רשמי אישור" פירוש מה  6 73 5ב נספח 140
 ? למה אישור"? הרלוונטי

 אחר אישור כל" פירוש מה ?" 

 שירותים במתן ניסיון: " 26 סעיף - הסף בתנאי כמצויין 
 (.5'  )ב לנספח 4  בסעיף וכן" המכרז נושא

 המכרז בנוסח שינוי אין 

להציג את שם העובד ותעודת הזהות שלו  הדרישה  1 75 7ב נספח 141
עלולה לעלות כדי פגיעה בפרטיותו, ביחוד אם הנספח 

 יוצג בפני מציעים שהצעתם לא נבחרה במכרז. 

 לאשר כי שם העובד יוצג בראשי תיבות ותעודת  מבוקש
 ]ספרה ראשונה ואחרונה בלבד[.  חלקיתזהות תוצג 

 יוצג מבוקשת הבהרת המוסד כי הנספח לא  לחילופין
 בפני מציעים שהצעתם לא נבחרה במסגרת זכות העיון. 

 למלאה צורך אין, תימחק.ז ת עמודת. 
 

 יש  בהקשר של שם העובד, המכרז בנוסח שינוי אין
 מלא שםלציין 

 
 

 המכרז לתנאי 67 בסעיף המנגנון ראו. 
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 נספח 142
 (9')ב

 נבקש. הראשונה בפסקה המכרז במספר סופר טעות נפלה  77
 2021(2021)מ -ל המכרז מספר את לשנות

 2021( 2021)מ במכרז מדובר 

 נספח 143
 9ב

77 1  המכרז בנוסח שינוי אין ". כאלה טענות... מנוע ואהיה" למחוק מבוקש. 

 נספח 144
 2ג

83 -  כן ואם עמודים במספר מוגבל לנספח המענה האם 
 ? בכמה

מרווח , 12גודל אות     Arial, פונט  A4עמוד אחד  של  עד
 1.5 -בין שורות לא יפחת מ

 נספח 145
   2' ג

 להוסיף שניתן השורות לכמות מגבלה קיימת האם לדעת נבקש  83
 ? לטבלה

 

מרווח , 12גודל אות     Arial, פונט  A4עמוד אחד  של  עד
 1.5 -בין שורות לא יפחת מ

 נספח 146
 5ג

86 -  כן ואם עמודים במספר מוגבל לנספח המענה האם 
 ?בכמה

 ,12גודל אות     Arial, פונט  A4שלושה עמודים  של  עד
 1.5 -מרווח בין שורות לא יפחת מ

 חוברת 147
 ההצעה

 נספח
   5'ג

 להוסיף שניתן השורות לכמות מגבלה קיימת האם לדעת נבקש  86
 ? לטבלה

 

, 12גודל אות     Arial, פונט  A4שלושה עמודים  של  עד
 1.5 -מרווח בין שורות לא יפחת מ

 נספח 148
 7ג

89 -  כן ואם עמודים במספר מוגבל לנספח המענה האם 
 ?בכמה

, מרווח 12גודל אות     Arial, פונט  A4עמוד אחד  של  עד
 1.5 -בין שורות לא יפחת מ

 מסמכי 149
 מכרז

 לקבל מבקשים אנו  - קריא אינו המכרז מסמכי של הסריקה  
  WORD בקובץ המכרז מסמכי את

מבדיקת המוסד הסריקה קריאה וברורה, לא ניתן לקבל את  
 WORDמסמכי המכרז בקובץ 

 מהמפרט השינויים סימון עם מפרט עותק לקבל מבקשים אנו   כללי 150
 .הקודם

 מקובל לא

 

 

 


