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 פירוט תשובה  פירוט השאלה מס' הסעיף  סידורי

1 
נודה  לקבל את כל חוברת המכרז בקובץ  כללי

WORD  הגשת -לטובת מילוי התצהירים ו
 המענה למכרז

 לא ניתן, אין שינוי במסמכי המכרז.

2 

נא הבהירו כי המוסד לביטוח לאומי נושא  כללי 
בכל סידורי ועלויות האבטחה של שלשת 

 המרכזים הנ"ל 

אחריות סידורי האבטחה מוטלת 
על הספק הזוכה, המוסד לביטוח 

בעלויות אבטחה  לאומי לא ישא
 למרכזים אלו.

באם הספק רואה לנכון להציב 
אבטחה עליו לתמחר זאת בתוך 

 עלות השירותים.

3 

מי  -עלויות של הכשרות והדרכות לצוותים כללי
 נושא בעלויות אלו? 

עובדי ביטוח  2.8בהתאם לסעיף 
לאומי יכשירו את עובדי הספק 

לרבות מזכירים ורופאים ע"י 
 הרצאות.
בזאת כי הספק לא יקבל מובהר 

תוספת תשלום עבור הכשרות 
אנשי הצוות שלו כאמור בסעיף 

2.8.5. 

4 
האם הספק נדרש לפרסם את השירות ?   כללי

 מי נושא בעלויות אלו? 

 למכרז. 2.1.1.4ראה סעיף 

5 

במקרה של מבוטח שלא מגיע / מבטל  כללי
פגישה עם רופא  מומחה מטעם הספק 

)כאשר הרופא כבר הגיע(, נא הבהרתכם  
האם ינתן שיפוי מצד המוסד לביטוח לאומי 

 לספק? 

על הספק להביא בחשבון בעלות 
התיק את ביטולי הפגישות. לא  

ינתן שיפוי מצד המוסד בעבור 
מבוטח שלא הגיע או מבוטח 

 עה.שביטל הג

6 

מקור  1נודה לאישורכם להגיש העתק  כללי
 מדיה מגנטיתהעתקים על  2להצעה ו 

)דיסק און קיי(, כפי הנהוג במכרזי משרדי 
 הממשלה

 לא ניתן, אין שינוי במסמכי המכרז.

8 

0.2.4.1.3/4/5 
  7עמוד 

נודה לקבל אומדנים שביטוח לאומי צופה 
לרכיבי תמורה שנוספו למכרז זה בסעיפים 

 סיוע במילוי טפסים(-הנ"ל )ניתוב תיקים ו
לחלופין, האם יש בידכם נתונים ממרכזים 

 אחרים בנושאים אלו?  

כמות הניתובים תהיה בהתאם 
 לכמות הייעוצים.

9 
אנא הבהרתכם כי יש להציג לפחות פרויקט  0.4.2.3

 אחד לאורך כל התקופה.
יש להציג  0.4.2.3כאמור בסעיף 

ניסיון במתן שירותים רפואיים, 
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ללקוח מוסדי, ציבורי או ממשלתי 
 אחד לפחות.

10 

 
 0.4.2.4.3.1ג'

נבקש לאפשר הצגת מנהל פרויקט שאינו 
מועסק בעת הגשת המכרז אצל המציע,  
אלא מועמד שחתם עם המציע על הסכם 

 עבודה מותנה. 

 המכרז. לא ניתן, אין שינוי במסמכי

11 

אנא הבהרתכם מה תפקיד ה"עובד סוציאלי"  0.6.3נספח 
 והיכן יש להציג את פרטיו ונסיונו.

תפקיד העובד הסוציאלי הינו עבור 
שירותי מיצוי זכויות המוזכרים 

 .2.3.2.6בסעיף 
יש  2.6.1.6לצורך עמידה בסעיף 

להציג קו"ח, תעודת השכלה 
ואסמכתא על היותו רשום באיגוד 

 העובדים הסוציאלים. 

12 
עמוד  2.1.1.5

41 
נא הבהירו על מי מוטלת  האחראיות 

 לביצוע סקר טלפוני

הספק יבצע סקר טלפוני. ביטוח 
לאומי שומר לעצמו את הזכות 

 לבצע אף הוא סקר.

13 

למכרז יש  2.3.4.3בתאם לסעיף  נבקש להבהיר מהי כמות תקני המזכירות   2.6.1.5
מזכירות,הספק  2להעסיק לפחות 

יעמיד מזכירים נוספים לעמידה 
ברמת השירות הנדרשת, מובהר 
כי המוסד לא ישא בעלות נוספת 

 בגין תוספת המזכירים.

14 

3.6.2.4 
כירורגיה 

 אורתופדית

אורתופד א. אנא אישורכם כי גם רופא 
שנים לפחות  5מומחה בעל ניסיון של  

מקבלת ההתמחות עונה לדרישת רופא 
מומחה בסעיף זה )ולאו דווקא מומחה 

 בתחום כירורגיה אורתופדית(.

 מאושר לעניין הניסיון.

  

נספח  87ב. כמו כן , לעדכן את עמוד   
ולהוריד את הדרישה להצגת  0.4.2.4

גם כירורגיה , כפי שאושר על ידכם 
 במכרזים הקודמים בתחום

 נשאר ללא שינוי. 0.4.2.4נספח 

15 

היות והספק הזוכה נדרש לסודיות רפואית,  4.4
האם המערכת נדרשת להיות 

 בתשתית מקומית בישראל? מותקנת

תשתית ישראלית מקומית 
 מאובטחת. 

16 

נבקש להבהיר מהו משך הזמן  הנדרש  4.6.2
לשמירת התיעוד והחומר הנאסף ע"י 

 המבוטח? 

 לאורך כל תקופת הפעילות.

http://www.btl.gov.il/
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17 

עמודת "מקבלי ניידות" מופיעה פעמיים.  נספח א
 נודה להבהרתכם. 

נפלה טעות, העמודה האחרונה 
הינה כמות  מקבלי נכות מעבודה 

ולא מקבלי ניידות, ראו נספח א 
 מתוקן.לאלות תשובות 

18 
ם , -נודה לקבל נתוני תביעות לערים : מז' י נספח א

 טייבה ורהט לשלושת השנים האחרונות 

 אין באפשרותינו להציג נתונים אלו.
בנספח א למכרז מוצג כמות מקבלי 

 גמלאות לשנה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.btl.gov.il/


 
 

                                                                                                

                                                                         
  

 

 מינהל הגמלאות                       
 אגף וועדות רפואיות

 

  
 
 

 91901ירושלים  13 ויצמן  שדרות ,ועדות רפואיותאגף  משרד ראשי
 02-6709642פקס:   02-6709612טלפון:   

 *6050מענה טלפוני:  www.btl.gov.ilכתובתנו באינטרנט: 

 2020 בשנת שהתקבלו נכות תביעות -למפרט המיוחד  אספח נ

, יובהר כי אין בנתון זה משום התחייבות 2020להלן פירוט תביעות שהתקבלו בשנת  

 :בלבד התרשמות לשם נועד זה פירוטמצד הביטוח הלאומי ו

 ילד נכה נכות מעבודה שר"מ נכות כללית סניף

 59,455 56,051 55,095 121,755 סה"כ

 9,265 5,199 6,400 16,402 ירושלים 

 1,267 1,592 1,381 2,781 תל אביב 

 1,968 2,663 2,952 6,965 חיפה 

 1,639 2,055 1,098 2,504 אשדוד 

 1,623 2,097 1,675 3,544 אשקלון 

 5,709 4,962 3,429 7,314 באר שבע 

 2,425 368 1,082 2,950 בני ברק 

 2,455 2,977 2,719 5,627 חדרה 

 1,257 1327 1,803 3,690 חולון 

 2,897 1,973 2,994 7,787 טבריה 

 1,509 1,611 1,955 4,874 יפו 

 2,231 1,575 2,944 6,050 כפר סבא 

 884 1082 938 1,747 כרמיאל 

 2,072 2,328 3,146 6,920 נהריה 

 2,985 5,606 4,648 10,560 נצרת 

 2,128 2,643 1,426 2,531 נתניה 

 1,891 1,803 2,033 4,524 עפולה 

 3,067 2,850 2,394 4,124 פתח תקוה 

 1,309 1,920 1,957 4,045 קריות 

 1,330 1,593 1,902 3,766 ראשון לציון 

 3,189 3,703 3,230 6,640 רחובות 

 4,964 2,952 1,324 2,862 רמלה 

 1,391 1172 1,665 3,548 רמת גן 

 מיוחדים רפואיים שירותים –"מ שר*

 :10/2020-9/2021 לתאריכים המכרז באזורינתוני מקבלי קצבאות 

 סניף
כמות 
 תושבים

מקבלי נכות 
 כללית

מקבלי 
 שר"מ

מקבלי ילד 
 נכה

מקבלי 
 ניידות

מקבלי 
נפגעי 
 עבודה

 280 360 831 596 2035 75,199 רהט
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 2,987 2,571 3,978 3,626 14,396 100,074 חדרה )ראשי(

 225 200 265 314 1095 30,838 באקה אל גרביה

 320 355 450 620 1520 57,297 אום אל פחם

  - 1,400 3,116 2,637 6,887 498,000 מזרח ירושלים

 2,582  -  -  - 2,299 223,596 נתניה )ראשי(

 240 240 385 515 1625 45,265 טייבה

 

 :2020 בשנת מחוזות לפי הבריאות בלשכות שהתקבלו תביעותניידות: 

 אשקלון לשכה
 באר
 שבע

 רמלה נצרת ירושלים חיפה
 תל

 אביב
 עררים "כסה

 כמות
 תביעות

685 1086 1205 1165 2359 2152 1060 9712 2458 
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