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 נותני שירותים לטיפול אישי בבית
 
 

 
 242אגרת  – 2002( 2032מכרז מס' מ.)הנדון: 

 
 

 .30.1.2012 -האגרת הנ"ל הועברה לנותני השירותים ב
 

 כל האירגונים אכן קיבלו את םתקלה בהעברה, ולא ברור לנו אככל הנראה מאחר והיתה 
 פעם נוספת. האנו שולחים אות  - האיגרת

 
מתאריך מכתבנו זה, דהיינו לא יאוחר יום  14יש להעביר אלינו את המסמכים המבוקשים תוך 

 .22.2.2012 התאריך מ
 
 
 
 
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה,

 
 ארנה זמיר

  סיעודמנהלת אגף 
 
 

 סמנכ"ל גימלאות, המוסד לביטוח לאומי –גב' אילנה שרייבמן  העתק: 
 ראש אגף סיעוד בקהילה, שירותי בריאות כללית –גב' כלנית קיי             
  הרווחהמנהלת השירות לזקן, משרד  –גב' מרים בר גיורא             
 מנהלת תחום סיעוד, המוסד לביטוח לאומי – בושם-גב' רבקה רוזנברג            

 חברי ועדות מקומיות            
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 נותני שירותים לטיפול אישי בבית
 
 

 2112(2112מכרז מס' מ. )הנדון: 
 
 

בחוזה שנחתם עימכם המהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז הנ"ל, החייבתם להעביר למוסד 
 :1/2012 -לביטוח לאומי את המסמכים הבאים, וזאת לא יאוחר מ

 
לפי חוקי עליכם בכל החובות והתשלומים החלים  כםאישור אודות עמידת .1

 כם.עובדי כלפיעם המוסד לביטוח לאומי מתם העבודה, ולפי חוקי החוזה שחת
בידי מורשה חתימה ומאושר על ידי רואה חשבון אישור זה צריך להיות חתום 

 לחוזה(. 55)סעיף 
 

2.  
 . 1.1.2012 -אצלכם נכון ל יםהמועסק על מספר המטפלים/ותדיווח  .א

 
עבורם כספי  תםרשימת עובדים שסיימו עבודתם מכל סיבה שהיא, מבלי שהפקד .ב

)ראה סעיף  1.1.2012 -פיצויים וגמל לביטוח פנסיוני במחצית השנה שקדמה ל
 בחוזה(. 60.2

 
 לצערינו חלק קטן בלבד מנותני השירותים העבירו אלינו מסמכים אלה.

יום  14 -לא יאוחר מבידינו  והם צריכים להיות ,את המסמכיםבדחיפות יש להעביר 
מלהעביר את  מתאריך מכתבנו זה. מי שהעביר את המסמכים יראה עצמו פטור 

 הנדרש באגרת זו.
 

 
 ב ב ר כ ה,

 
 ארנה זמיר

  סיעודמנהלת אגף 
 

 סמנכ"ל גימלאות, המוסד לביטוח לאומי –גב' אילנה שרייבמן  העתק: 
 ראש אגף סיעוד בקהילה, שירותי בריאות כללית –גב' כלנית קיי             
  הרווחהמנהלת השירות לזקן, משרד  –גב' מרים בר גיורא             
 מנהלת תחום סיעוד, המוסד לביטוח לאומי – בושם-גב' רבקה רוזנברג            

 חברי ועדות מקומיות            
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