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נותני ארגונים ות שבין המוסד לביטוח לאומי לבין רמתחילה ההתקש   1.1.2010 -ב

 .הארגוניםבהתאם להסכמים שנחתמו עם  ,השירותים שזכו במכרז
 

 .חתומים ישלחו לארגונים שזכו במכרז בימים הקרובים  הסכמים
 

מנת להבטיח את רציפות הטיפול בזכאים ולהבטיח שמירה על זכויות סוציאליות של  -על
 :המטפלים להלן הנחיות לתחילת העבודה

 
לטיפול אישי בבית שנחתם עם האירגונים יבוטל ההסכם הישן  1.1.2010 –החל ב  .3

 .עד היוםשזכו במכרז ועבדו עימנו 
 

 
הן ארגונים שעבדו אתנו והן ארגונים )הארגונים שזכו במכרז  (1.1.2010)ממועד זה  .9

 .יהיו כפופים לתנאי ההסכם החדש עליו חתמו( חדשים
 

 
ארגונים מקצועיות זקנים מהיעבירו הוועדות המקומיות  2.2010..2עד  1.1.2010 –מ  .1

 :בהתחשב במספר עקרונותרז שזכו במכ לארגונים במכרז  ונותני שירותים שלא זכ
 
 .דירוג נותני השירותים במכרז לפי הציון המשוקלל .א
 .עדיפות לבקשת הזכאים .ב
 .נותני השירותים שביכולתה לנהל' מס: שיקולים ניהוליים של הועדה כגון .ג

 
 

בתקופת המעבר מתבקשים הארגונים שלא זכו  להמשיך ולספק שירותים לזקנים  .4
 .על הפסקת הטיפול, לגבי כל זקן, חדשה שבטיפולם עד לקבלת הודעה

 
אין להשאיר , המשכיות בעבודה ולהבטיח למטפלים על מנת שלא לפגוע בזקנים  

 .זקן ללא שירותים
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 .להם הם מורגליםאת הזכאים יחד עם המטפלים אנו ממליצים לקלוט  .5
 

 
כולל  ,למטפליםלהסדיר את כל התחייבויותיהם הכספיות  מתבקשים  שלא זכוהארגונים  .6

 .הזכויות הסוציאליות
 

 
 –הארגונים שלא זכו במכרז יעבדו לפי תנאי ההסכם הקיים עמם עד לסיום ההתקשרות  .7

 .2.2010..2 -ב
 

 
 ואיזה מסניפי הודיע למוסד לביטוח לאומיולא , שמספר סניפים שלו זכו בוועדה  ארגון  .8

 הארגון של  ל הסניףיחליט המוסד לביטוח לאומי ע –בפועל לאותה וועדה  םשירותייתן י
 .אליו תשתייך וועדה זו

 
 

הדרכה על כללי העבודה מטעם חוק ביטוח  יקבלו , הארגונים החדשים שזכו במכרז .9
מועד . יהודית שליטא ממונה בכירה באגף הסיעוד' ההדרכה תינתן על ידי גב .סיעוד

 .ההדרכה יתואם עם הארגון
 

 
ביקורי הבקרה והמעקב אצל זקנים הגביר את יידרש לשיקלוט זקנים חדשים  ארגון  .31

 .הקרובהאלה בשנה 
 
 
 

 .אנו מאחלים הצלחה ועבודה בשיתוף פעולה פורה –לארגונים שזכו במכרז 
 

אנו מודים על עבודה משותפת רבת  –לארגונים שעבדו עמנו עד היום ולא זכו במכרז 
 .שנים ומאחלים הצלחה בהמשך דרכם
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