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 מודעת פרסום

והשירותיםהחברתייםפונהבזאתלקבלתהצעותלמכרזפומביכמפורטלהלן:משרדהעבודה

 שם מכרז פרמס
 המכרז

 ערבות
 בנקאית

שיקומיות -הפעלת מסגרות ארציות טיפוליות 308/2017
מכרז  –ת מוגנות לדרי רחוב ונפגעי התמכרויו

 235/2017משלים למכרז מספר 

 למכרז 2.1.5כמפורט בסעיף 
  06/05/2018בתוקף עד ליום 

 מועדים מקוצרים:

רותעםגמרהליכיהמכרזאועפ"יהחלטתמשרדנו.יתחילתמתןהש .1
כמפורטבמכרזובהתאםלהחלטתמשרדנו.תהיהתקופתההתקשרות .2
יגברעלנוסחנוסחמלאשלהוראותהמכרזובכללזהשלתנאיהסףמפורטים .3 במכרזוהאמורבו

 המודעה.
ניתןלקבלבפקסאתמלואתנאיהסףהמעוגניםבגוףהמכרז. .4
 ניתןלעייןו/אולקבלאתמסמכיהמכרזהחלמיוםפרסומו,באחתהדרכיםהבאות: .5

 .1.5 במזכירות ומכרזיםבמשרדנו, ומשק מנהל אגף ירמיהו ברח' ירושלים,39, הבירה, מגדלי ,
 .02-5085508,בתיאוםמראשבטלפון09:00–15:00ביןהשעות540רמספ,חדר5קומה

 .1.5 בכתובת: באתרwww.mr.gov.ilבאתרמינהלהרכשהממשלתי ,תחתהלשונית"מכרזים"או
 .www.molsa.gov.ilבכתובת:והשירותיםהחברתייםהרווחההעבודהמשרד

הרשמה מקוונת בלבד מציע המעוניין לקבל עדכונים אודות ההליך המכרזי יירשם באמצעות  .6
, תחת לשונית מכרזים, כאשר בהתייחס משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתייםבאתר 

 למכרז הרלוונטי יש להקיש על לשונית "לקבלת עדכונים".
,בתיבתהמכרזים,12:00בשעה  05/02/2018-', הבעד ליום הואלהגשת הצעותהמועדהאחרון .7

משרדהעבודההרווחהב ירמיהו רח' הבירה, במגדלי מיקוד39והשירותיםהחברתיים, ירושלים, ,
בכניסההראשית,אחרידלפקהאבטחה)בקומההראשונה(.91012

 –)שלושה( עותקים  3-המציע להניח ההצעה בתוך תיבת המכרזים. ההצעה תוגש בבאחריות  .8
 . שניים קשיחים ואחד בפורמט דיגיטלי

 הוועדה לא תדון בהצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האחרון.  .9
)באמצעותאתרהאינטרנטשל–שאלותהבהרה .10 מקוון להעבירבאופן אתשאלותההבהרהניתן

שאלות "מילוי ברובריקה הרלוונטי, למכרז בהתייחס נוספים" "פרטים לשונית תחת המשרד,
 המייל: כתובת באמצעות אלקטרוני בדואר או )העברתmichrazim@molsa.gov.ilהבהרה"(

שאלותבדואראלקטרוניתיעשהעלקובץוורדבלבדובפורמטשלטבלהבהתאםלפורמטהמפורסם
 החברתייםבאתר והשירותים הרווחה העבודה ברובריקתמשרד נוספים", "פרטים לשונית תחת ,

."צירוףקובץנספחים"(
.12:00בשעה  08/01/2018-', הבליום עד ע"יהמציעיםלהגשת שאלות הבהרההמועדהאחרון .11
.22/01/2018-', הבליום עד המשרדלשאלותההבהרההואלמתן תשובותהמועדהאחרון .12
 .13 אשר למציעים ורק אך יישלחו הבהרה לשאלות במסמכיתשובות כאמור עדכונים לקבלת נרשמו

 .המכרז
לעקובאחרכלעדכוןלגבימכרזזה,ובכללזהתשובותלשאלותהבהרהבמועדבאחריותהמציעים .14

שנקבעלכךבמסמכיהמכרז,כפישיעודכנובאתרהאינטרנטשלהמשרד.


http://www.mr.gov.il/
http://www.molsa.gov.il/
mailto:michrazim@molsa.gov.il
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 ניםיתוכן עני



2 פרסום מודעת

3 עניינים תוכן

5 כללי.1

5 תאריכים של ריכוז.1.1
5 הנדרשים השירותים פירוט יתתמצ.1.2
7 הגדרות.1.3
10 ההתקשרות תקופת.1.4
11 השירותים למתן התארגנות.1.5

12 סף-תנאי.2

12 כלליים סף תנאי.2.1
15 ספציפיים סף תנאי.2.2
31 נוספות דרישות.2.3

34 והערכתן ההצעות בדיקת.3

34 הסף-סעיפי של בדיקה ':א שלב.3.1
34 ההצעה איכות של הערכה ':ב שלב.3.2
45 הזוכים בחירת ':ג שלב.3.3

47 שונות.4

47 עדכונים לקבלת הרשמה.4.1
47 הבהרה שאלות.4.2
48 ההצעה הגשת.4.3
49 המכרז מסמכי על חתימה.4.4
50 ההצעה תוקף.4.5
50 בעסקים נשים עידוד לענין.4.6
50 זכייתו לאחר ההסכם על הספק חתימת.4.7
51 ביצוע ערבות.4.8
52 קיזוז הוראת.4.9

52 המשרד של זכויותיו.4.10
54 מועדים הארכת.4.11
54 ההצעה ועל המכרז על בעלות.4.12
55 ההתקשרות פרסום.4.13
55 השיפוט סמכות.4.14
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56 עלות.5

57 נספחים.6

57 הכלליים הסף תנאי לפי לצרף המציע שעל מסמכים
58 המידה ואמות הספציפיים הסף תנאי לפי לצרף המציע שעל מסמכים
59 להצעתו לצרף המציע שעל נוספים מסמכים
60 למלא / עליהם לחתום המציע שעל מסמכים

62 שלהם הביצוע ואופן הנדרשים השירותים'א נספח
82 המציע פרטי'ב נספח
83 בהצעה הכלולות המסגרות'ג נספח
84 הצעה ערבות כתב'ד נספח
85 מינימום שכר ותשלום זרים עובדים העסקת בגין הרשעות העדר בדבר הצהרה'ה נספח
87 מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון חוק בהוראות עמידה בדבר הצהרה'ו נספח
89 במכרז הצעות תיאום אי בדבר תצהיר'ז נספח
91 סודיות שמירת'ח נספח
93 הכלליים הסף בתנאי עמידה בדבר המציע והתחייבות הצהרה'ט נספח
96 פליליות בעבירות הרשעה בדבר הצהרה'י נספח
97 מין עברייני של העסקה למניעת החוק בתנאי לעמידה והתחייבות הצהרה'יא נספח
98 הסוציאליים לעובדים ענפי מינימום שכר לתשלום המציע התחייבות'יב נספח
99 ים/למבנה הסף בדרישות לעמידה התחייבות'יג נספח
101 בטיחות בדרישות המוצע המבנה עמידת בדיקת'יד נספח
107 השיקומיים הוסטלים – חירום לזמן מבנים מיגון'טו נספח
109 הלוויין לדירות – חירום לזמן מבנים מיגון'טז נספח
110 שיקומיים הוסטלים– ביטחון בדרישות לעמידה התחייבות'יז נספח
112 לווין דירות – ביטחון בדרישות לעמידה התחייבות'יח נספח
 הוסטלים – איכות ציוני והענקת הסף בתנאי עמידה לבדיקת והמלצות תוקף-בר רישיון ,המציע ניסיון'יט נספח

113 שיקומיים
118 הלוויין דירות – איכות ציוני והענקת הסף בתנאי עמידה לבדיקת והמלצות תוקף-בר רישיון ,המציע ניסיון'כ נספח
123 השיקומיים ההוסטלים – איכות ציוני של והענקה הסף בתנאי עמידה לבדיקת הצוות ניסיון'כא נספח
139 הלוויין דירות – איכות ציוני של והענקה הסף בתנאי עמידה לבדיקת הצוות ניסיון'כב נספח
150 מוצעת עבודה תכנית'כג נספח
155 איכות ציוני של והענקה הסף בתנאי לעמידה שיקומי הוסטל עבור ים/המוצע ים/למבנה בדיקה טופס'כד נספח
158 איכות ציוני של והענקה הסף בתנאי לעמידה לוויין דירת עבור ים/המוצע ים/למבנה בדיקה טופס'כה נספח
161 בהצעה חסויים חלקים'כו נספח
162 במכרז הזוכה לבחירת הגרלה נוהל'כז נספח
163 ההתקשרות הסכם לפרסום הסכמה בדבר הצהרה'כח נספח
165 התקשרות הסכם'כט נספח
190 התקשרות הארכת אישור1'כט נספח
193 ביצוע ערבות כתב2'כט נספח
194 קיזוז הוראת3'כט נספח
196 ביטוחים קיום בדבר אישור4'כט נספח
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 כללי .1

 ריכוז של תאריכים .1.1

 
 פעילות


 תאריך

בנוגע שאלות להעברת האחרון המועד
2.2.5.2)סעיףמבנה/יםהמוצע/יםלמיקוםה
למכרז(

.המשרדמתחייבלהודיע22/01/2017עדליום
המוצע/ים המבנה/ים אודות הממצאים על

 )שבעה(ימיםמיוםקבלתהשאלה7בתוך

הבהרה שאלות להעברת האחרון המועד
ההצעה  ערבותולהעברת העתק של 

לבדיקת המשרד

 12:00בשעה  08/01/2018-עד ליום ב', ה

 22/01/2018-עד ליום ב', ההאחרוןלמענהלשאלותההבהרההמועד

 12:00בשעה  05/02/2018-עד ליום ב', ההמועדהאחרוןלהגשתהצעות

 למכרז 2.1.5כמפורט בסעיף צעהערבותהסכוםתוקףומועד

  06/05/2018בתוקף עד ליום 

 פירוט השירותים הנדרשיםתמצית  .1.2

הרווחה .1.2.1 העבודה משרד החברתיים, והשירותים תקון –אגף לטיפולהשירות

השירותלרווחתפרטומשפחהואגף–בהתמכרויות,אגףשירותיםחברתייםואישיים

חוץביתי–שיקום מבקשלקבלהצעותהשירותלטיפול הפעלתמסגרותארציותל,

.לדרירחובונפגעיהתמכרויותשיקומיותמוגנות-טיפוליות

 .1.2.2 לאתר היא המכרז מטרת ציבוריגופיםשלושה עד פרטיים, יםאו לצורך הפעלת,

טיפוליות ארציות מוגנות-מסגרות שיקומיות התמכרויותעבור ונפגעי רחוב  – דרי

235/2017מכרז משלים למכרז מספר  בגילאי וגברים, נשים עד18, זקנהגיל

 גיל–)לגברים –לנשיםו67עד גיל (62עד ה, כלאחדמסוגי יכולמסגרותכאשר

 כמפורטלהלן:,בכל מיקום בארץשיופעל

מספר  סוג המסגרת פרמס
המסגרות מסוג 
זה שיופעלו לפי 

 המכרז

מספר 
מכסות 

במסגרת 
 אחת

 הערות

שניההוסטליםיופעלו16עד2הוסטלשיקומי .1
עלידיאותוספק

8עד2דירתלוויין .2

מובהר בזאת כי המספרים המצוינים לעיל מהווים אומדן בלבד. המשרד יהיה  .1.2.3

רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכי האוכלוסייה, להוסיף או 
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 המשרד,, לדעת להפחית מהמספרים המצוינים לעיל, ובלבד שלא יהיה בכך

 הכבדה בלתי סבירה על הספק.

למסגרותה .1.2.4 מוגןמטופליםמיועדותלספק הגדיור עד זקנה,תעלטווחארוך, םלגיל

תחתהשגחהאקטיביים,-כחלופהלחזרתםלדרותרחובו/אולשימושבחומריםפסיכו

טיפוליים שירותים מרצף כחלק מוגנת, תעסוקה וכן פסיכוסוציאלי וטיפול -רפואית

ה מבעיותמטופליםשיקומיים. סובלים אך עצמאי, תפקוד יכולת בעלי בחלקם הם

והשגחהצמודיםיות ואחריםזקוקיםלליווי נפשיות, ההיבטהרפואיפיזיותו/או רמן

 למסגרותבפיקוחהשירותלזקן.מטופליםםלגילזקנהיופנוהתע.עםהגוהנפשי

מהיקף ההתקשרות  50%למשרד שמורה האופציה להרחיב את ההתקשרות בעד  .1.2.5

המכרז לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהתאם לצרכי אוכלוסיית היעד  המשוער לפי

 .ם ולאישור ועדת המכרזים המשרדיתנושא מכרז זה ובכפוף לשיקולים תקציביי

הפיקוחתיעשמסגרותלההפניה .1.2.6 ובאישור חברתיים לשירותים המחלקות ידי על ה

נספחלהסכםההתקשרותהמצ"בכ8הכלבכפוףלאמורבסעיף,אגפיםההמחוזישל

 למכרזזה.כט'

/ות כלולה/ות בהצעתו. מובהר מסגרתלמכרז איזו/אילו  ג' נספחעל המציע לציין ב .1.2.7

, אחת או מסגרתבמענה למכרז זה להפעלת בזאת כי מציע רשאי להגיש הצעה 

אולם לא בהן יוכל לזכות בעקבות מכרז זה  מסגרותואינו מוגבל במספר היותר, 

ולעניין זה יבואו  מסגרותארבע תתאפשר במסגרת מכרז זה הפעלה של למעלה מ

הכל  על ידי ספק אחד, 235/2017בחשבון עם המסגרת שתופעל מכח מכרז 

. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, המציע יהיה למכרז 3.3בכפוף לאמור בסעיף 

שנכללו  מסגרותמחויב להצעתו גם במקרה שיזכה בהפעלה של רק חלק מה

 .בהצעתו

אודותהצוותהמקצועי .1.2.8 המסמכיםהדרושים אתכל ולצרף בנפרד לפרט המציע על

הסףוניקודאיכותההצעותלגבי והמבנה/יםהמוצע/יםלצורךהוכחתעמידהבתנאי

הכלולהבהצעתו.יתרהמסמכיםשהמציענדרשלהגישבמענהלמכרזזהמסגרתכל

 יוגשופעםאחתבלבד.

הממלאיםאתעצמאירשאיםלהגישהצעותלפימכרזזהתאגיד,הרשוםבישראל,או .1.2.9

 כלתנאיהסףלפימכרזזה.

קבלתהספק .1.2.10 לצורך זה מכרז לפי השירותים בביצוע משנה קבלני להפעיל רשאי

 ניקיון, קבלניגינוןשירותי להפעיל רשאי יהיה לא הספק והזנה. ביטחון הסעות, ,-
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בכפוף אלא אחרים שירותים קבלת לצורך זה מכרז לפי השירותים בביצוע משנה

 .לקבלתאישורמראשובכתב

 .1.2.11 בלבד המציע ע"י תוגש הפעילויותההצעה לכל הבלעדי האחראי שיהיה והוא

על יחתום בלבד והוא זה, מכרז נושא השירותים, ממתן חלק המהווים והתוצרים,

.,ככלשייבחרכזוכהההסכםעםהמשרד

 .עבודהיובהר,כיביןהמציעאומימנותניהשירותיםמטעמולמשרדלאיתקיימויחסי .1.2.12

,הכוונההיאגםללשוןנקבהולהיפך.זה,בוננקטהלשוןזכרמכרזבכלמקוםב .1.2.13

 הגדרות .1.3

 הגדרה המונח

אדםעםלקותפיסית,נפשיתאושכליתלרבותקוגניטיבית,קבועה"אדםעםמוגבלות"

אוזמנית,אשרבשלהמוגבלתפקודובאופןמהותיבתחוםאחדאו

יותרמתחומיהחייםהעיקריים;

נפגעיהתמכרויות,זנות;דרירחוב,עובריחוק,"אוכלוסיותהקצה"

לעבודה,"דיניהעבודה" הדין בית לחוק השנייה בתוספת המפורטים החיקוקים

1969-התשכ"ט החברתיים, והשירותים הרווחה העבודה ששר

ביצועם על התשנ"הממונה משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח חוק ,-

וכןההלכההפסוקה;1995

עדמסגרתהמהווהסידורחוץביתיבתוךהקהילה,המיועדתעבור"דירתלוויין"

לאורךמטופלים8 פסיכוסוציאלית ומעטפת נתמך לדיור הזקוקים

עצמם לקיים המסוגלים בזמן, מוגבלת שאיננה ממושכת תקופה

הקהילתיים בחיים ליכולתם, בהתאם לשלבם, ושניתן בקהילה,

שימושבשירותיםקהילתיים;בתחומיםכגוןתעסוקה,שעותפנאיו

"האגפים" אגףשירותיםחברתיים–אגףתקון השירותלטיפולבהתמכרויות,

 –ואישיים שיקום ואגף ומשפחה פרט לרווחת השירות–השירות

לטיפולחוץביתי;

)"ההתקשרות"הסכם נספחיו כל על ההתקשרות אתכט'נספחהסכם המגדיר להלן(,

השירותיםואתאופןהמימוששלהםוהמסדיראתתנאיההתקשרות

לפימכרזזה;

הקהילה,"הוסטלשיקומי" בתוך שיקומי טיפולי ביתי חוץ סידור המהווה מסגרת
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 הגדרה המונח

 הזקוקיםלמגוריםבתנאיםמוגניםמטופלים16עדהמיועדתעבור

לקיים המסוגלים בזמן, מוגבלת שאיננה ממושכת תקופה לאורך

עקבית פסיכוסוציאלית ותמיכה מקצועי בסיוע בקהילה עצמם

הקהילתיים בחיים ליכולתם, בהתאם לשלבם, ושניתן וקבועה,

בתחומיםכגוןתעסוקה,שעותפנאיושימושבשירותיםקהילתיים;

תקנוןכספיםומשקשלמדינתישראל;התכ"ם""הוראות

המועצהלהשכלהגבוהה;"המל"ג"

פנייהזולקבלתהצעותוכלהנספחיםהנלוויםאליה,לרבותמודעת"המכרז"

הפרסום,ההסכם,מענהלשאלותהבהרהוכלמידעאחרשנמסרעל

ידיהמשרדבמסגרתהליכימכרזזה;

 ירותיםהחברתיים;משרדהעבודההרווחהוהש "המשרד"

המציעאשרנבחרע"יהמשרדכזוכהלפימכרזזה;"הספק"

הספקברירה""זכות עם ההסכם את להאריך בלבד למשרד השמורה אופציה

בהתאם הבסיסית, ההתקשרות לתקופת מעבר נוספות לתקופות

למכרז;1.4.3למפורטבסעיף

;1981-חוקהגנתהפרטיות,התשמ"א"חוקהגנתהפרטיות"

"חוקהפיקוחעל

המעונותותקנותיו"

והתקנותשהותקנועלפיו,1965-חוקהפיקוחעלהמעונות,תשכ"ה

לרשיון )בקשה מעונות על הפיקוח תקנות פנימייתילרבות למוסד

;1994-לטיפולסוציאליולמוסדאמבולטורילטיפולסוציאלי(,תשנ"ד

"חוקהפיקוחעל

מוסדותלטיפול

במשתמשיםבסמים

ותקנותיו"

1993-חוקהפיקוחעלמוסדותלטיפולבמשתמשיםבסמים,תשנ"ג

;מוסדותלטיפולבמשתמשיםבסמיםתקנותהפיקוחעלו

העסקה" למניעת חוק

"שלעבריינימין

מין -במוסדותמסוימים,התשס"אחוקלמניעתהעסקהשלעברייני

;2001

;1991-חוקעובדיםזרים,התשנ"אםזרים""חוקעובדי

"חוקעסקאותגופים

ציבוריים"

;1976-חוקעסקאותגופיםציבוריים,התשל"ו

התשנ"חחוקשוויוןזכויות" מוגבלות, עם לאנשים זכויות שוויון תקנות1998-חוק ,
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 הגדרה המונח

לאנשיםעםמוגבלות

"ותקנותיו

זכויותלאנשיםעםמוגבלות)התאמותנגישותלמקוםציבורי שוויון

ותקנותשוויוןזכויותלאנשיםעם2011-שהואבנייןקיים(,התשע"ב

;2013-לות)התאמותנגישותלשירות(,תשע"גמוגב

"חוקשוויוןזכויות

לאנשיםעםמוגבלות",

"חוקשוויוןזכויות"

;1998-חוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח

;1987-חוקשכרמינימום,התשמ"ז"חוקשכרמינימום"

החשבהכלליבמשרדהאוצר;"חשכ"ל"

"מטופל","מטופלים" התמכרויות ונפגעי רחוב מספר–דרי למכרז משלים מכרז

,235/2017 בגילאי 18נשיםוגברים, זקנה)לגברים גיל עד–עד

 67גיל –ולנשים גיל (62עד טיפולי, ביתי חוץ לסידור הזקוקים

והעומדיםבקריטריוניםהבאים:שיקומיארוךטווח

אינםברי.א במסגרותהטיפולוהשיקוםהקיימותונמצאכי -טופלו

בקהילהשיקוםעצמאיים,כיאינםמסוגליםלחיותבאופןעצמאי

 ואינםמסוגליםלהשתלבבמסגרותהקיימות.

פסיכו.ב מורכות כבעלי הכוללת-מוגדרים קשה, סוציאלית

 מסתגלת.-התנהגותחברתיתבלתי

לאהוגדרוכסיעודייםאותשושינפשאוחולינפשפעיליםאועם.ג

מוגבלותשכליתהתפתחותיים.

;עברוגמילהפיזיתאואיזוןתרופתיואינםפעילים.ד

מטופלים,לפיהעניין,המיועדתעבורדירתלווייןו/אוהוסטלשיקומיסגרת","מסגרות""מ

כהגדרתםבמכרזזה;

פרטי,המגישהצעהבמענהלמכרזזה;תאגידאואדם"מציע"

והנחיות "נהלי

"אגפיםה

לעת, מעת שיעודכנו כפי והנחיות הוראות נהלים, תע"ס, הוראות

 תע"ס הוראת בנפגעי11.1לרבות הטיפול מדיניות בנושא

המצויים2011התמכרויותוכןקובץנהליםמסגרותפנימייתיתנוסח

 בהתמכרויותבמשרדי לטיפול בתיאוםהשירות בהם לעיין וניתן ,

מראש;

גורםהנותןשירותלמשרדמטעםהספקבהתאםלמכרזזה;שירות"-"נותן
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 הגדרה המונח

המועצהלהשכלה"תואראקדמי" מוסדהמוכרע"י אשרהוענקע"י תואראקדמאי

מחו"ל אקדמי תואר ו/או זה מסוג תארים להעניק )המל"ג( גבוהה

אישורהגףלהערכתתאריםאקדמייםמחו"ל ממוסדאשרברשותו

השלוחותשלמוסדותזרים תוארשהוענקע"י ו/או במשרדהחינוך

קיבלורישיוןמהמל"ג;להשכלהגבוהההפועליםבישראלואשר

דעתותיציאה"ו"תחנ שיקול לפי המשרד, מצד ההתקשרות להפסקת אפשרות

סיום בגין לפיצוי הספק זכות וללא בהנמקה צורך ללא הבלעדי,

ההתקשרות;

"הוראות "תע"ס",

התע"ס"

מכוח הינו שלהוראותיו החוקי עבודהסוציאליתאשרתוקפן תקנון

-)תפקידיהמנהלוועדתהסעד(,התשכ"דתקנותארגוןלשכתהסעד

התשמ"ו1963 בנזקקים(, )טיפול הסעד שירות תקנות מכוח -וכן

;הבא,המפורסםבאתרהאינטרנטשלהמשרדבקישור1986

הפיקוחעל"תקנות

המעונות"

קבלהושהיהשלמטופליםבמעון תקנותהפיקוחעלמעונות)תנאי

;1994-שהואמוסדלטיפולסוציאלי(,תשנ"ד

"תקנותהפיקוחעל

מוסדותלטיפול

במשתמשיםבסמים"

)בקשה בסמים במשתמשים לטיפול מוסדות על הפיקוח תקנות

תשנ"ד משולב(, למוסד הפי1994-לרשיון מוסדותותקנות על קוח

מטופלים של ושהיה קבלה )תנאי בסמים במשתמשים לטיפול

;1994-במוסדמשולב(,תשנ"ד

חובת "תקנות

המכרזים"

.1993-תקנותחובתהמכרזים,התשנ"ג

 תקופת ההתקשרות .1.4

תקופתההתקשרותלפימכרזזהתחלעםחתימתההסכםביןהמשרדלספק. .1.4.1

ל .1.4.2 תהיה שנתייםתקופתההתקשרות , לעם אחת יציאה בלבדשנהתחנות למשרד .

 .הזכותלממשאתתחנותהיציאה

קיימתאופציהלהארכתההסכםב .1.4.3 חלקשלוששניםנוספותלמשרדבלבד שנהאו ,

 של כולל לסך עד פעם, בכל שניםממנה המכרזיםחמש ועדת שקבעה מהמועד

 .כמועדלתחילתמתןהשירותיםעלידיהספקלפימכרזזה

אישורתקציבהמדינהההתקשרותכולהכפופה .1.4.4 לאישורועדתהמכרזיםהמשרדית,

 מידישנהוקיוםתקציבבפועל.

http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Pages/Open_Tass.aspx
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יהיה .1.4.5 במהלכה אשר ניסיון, תקופת יהוו להתקשרות הראשונים החודשים ששת

 ימיםמראש.30המשרדרשאילבטלאתההתקשרותעםהספקבהתראהבכתבבת

 התארגנות למתן השירותים .1.5

עםקבלתההודעהמידתארגנותלמתןהשירותיםהספקשייבחריידרשלהתחילבה .1.5.1

 עלהזכייהבמכרז.

 .1.5.2 יום90בתוך הנבחר)תשעים( הספק על במכרז זכייה על ההודעה קבלת ממועד

גיוסכוחאדםלסייםאתההתארגנות,ביןהיתרלענייןהעמדתמבנה/ים מתאים/ים,

מובהרכיעדוהצטיידות,ולהיותערוךלמתןהשירותיםבפועל,לפיהנחיותהמשרד.

 .מסגרתלמטופליםלסיוםההתארגנותהמשרדיהיהרשאישלאלהפנות

מבלילגרועמהאמורלעיל,מציעשנבחרכזוכהבמכרזוטרםפנהלמנהלהכללישל .1.5.3

לחוקשוויוןזכויות,ככלשנדרשלכך9המשרדלשםבחינתיישוםחובותיולפיסעיף

כאמור למנהל לפנות מחויב יהיה ציבוריים, גופים עסקאות חוק להוראות בהתאם

במכרזוכתנאילתחילתההתקשרותיוםממועדקבלתההודעהעלהזכייה30בתוך

למכרז,חתוםו'נספחמולהמשרד.מובהרכיפנייהכאמורבסעיףזהתיעשהבצירוף

המציע ידי על לכתובת:כנדרש המשרד מנכ"ל נציגת אל ,

Dafna.Maor@economy.gov.il. 

ועדתהמכרזים,ניתןיהיהבמקריםחריגים,בכפוףלאישורעלאףהאמורבסעיףזה, .1.5.4

פי על חודשיים, על תעלה שלא נוספת בתקופה ההתארגנות תקופת את להאריך

לתקופת מעבר נוספת, תקופה ותידרש במידה המשרד. של הבלעדי דעתו שיקול

 הראשונה, לאישוריידרשההארכה בנוסף המשרד האגף/מנכ"ל מנהל של אישור

 ועדתהמכרזים.

 .1.5.5 האמור מן לגרוע בכפוףמבלי למשרד, השירותים את לתת מתחייב הספק לעיל,

 משךההתקשרות.לענייןלדרישותיושלהמשרד

(תהווה,1.5עמידהבלוחותהזמניםכמפורטבסעיףזהעלתתיסעיפיו)-מובהרכיאי .1.5.6

עליה ויחול הספק עם שייחתם ההתקשרות הסכם של יסודית הפרה כשלעצמה,

בסעיף כ28.10האמור לגרועכט'נספחלהסכםההתקשרותהמצ"ב מבלי למכרז.

ותהזמניםכאמורלהתקשרעמידהבלוח-מהאמוריהיהרשאיהמשרדבמקרהשלאי

 למכרז.4.10.11עםהמציעשנבחרככשירשניאושלישי,כאמורבסעיף

  

mailto:Dafna.Maor@economy.gov.il
mailto:Dafna.Maor@economy.gov.il
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 סף-תנאי .2

הצהרותיו והתחייבויותיו של המציע, המציע נדרש לעמוד בכל תנאי הסף הבאים )במצטבר(. כל 

הנדרשות לפי תנאי סף, הינן בגדר חובה והן יינתנו רק אם המציע אכן עומד בדרישות, לגביהן 

על המציע להגיש הצעה מלאה וחתומה כנדרש, כמפורט בסעיף  נדרשות ההצהרות וההתחייבויות.

4.3.8 .להלן ובשאר הסעיפים במכרז זה 

 תנאי סף כלליים .2.1

להוכחתעמידתובתנאיסףזהעלהמציעלהיותתאגידהרשוםבישראלאועצמאי. .2.1.1

רישוםהמציעבמרשםה על אישור לצרףלהצעתו המציע בהתאםלדיןרלוונטיעל ,

 .החלעליו

מסבמקורורישוםעלהמציעלהיותבעל .2.1.2 ניכוי ותקףעלניהולספרים, אישורעדכני

.להוכחתעמידתובתנאיסףזהעלבמע"מ,כנדרשלפיחוקעסקאותגופיםציבוריים

 .המציעלצרףלהצעתואישוריםמתאימים

היעדרחובותאגרהשנתיתהואחברה/שותפות,תנאיסףנוסףעבורוהואאםהמציע .2.1.3

ואינה חוק" מפרת שאינה "חברה והיותו ההצעה, הגשת למועד שקדמה בשנה

בהוראת למפורט בהתאם כחברהמפרתחוק, רישום לפני .7.4.6תכ"םבהתראה

ניתן הנסח עדכני. חברה/שותפות נסח לצרף עליו זה, סף בתנאי עמידתו להוכחת

 דרך התאגידיםלהפקה רשות של האינטרנט בכתובתאתר

www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim.

 .2.1.4 המציע מלעמותההואאם או חל"צ רשםכ"ראו מטעם אישור בעל להיות עליו ,

 לשנת תקף תקין, ניהול על על2017העמותות זה, סף בתנאי עמידתו להוכחת .

 המציעלצרףלהצעתואישורכאמור.

 הלן:כמפורטלהצעהעלהמציעלצרףכתבערבות .2.1.5

תנאי .2.1.5.1 של הקיום להבטחת מותנה ובלתי מקורי יהיה הערבות כתב

 אםייקבעכזוכה.ההצעהולהבטחתההתקשרותעםהמציע

-כתב .2.1.5.2 יירשםלפקודתממשלתישראל, הרווחההערבות משרדהעבודה

 . 06/05/2018בתוקף עד ליום והשירותיםהחברתיים,ויהיה

 .2.1.5.3 לכל הנדרש הערבות גובה ליותרמסגרתלהלן הצעה המגיש מציע, .

מסגרתמ יצרף בוכתב ערבות אחדאחת, הנקוב שהסכום בלבד,

 הכלולותבהצעתושלהמציע:מסגרותביותרמביןההגבוה יהיההסכום

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot
http://www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim
http://www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim
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 גובה הערבות מספר מכסות  המסגרת

₪188,10032הוסטליםשיקומיים

₪28,8008דירתלוויין

הערבותיוצאעלשמושלהמציעבלבד.כתב .2.1.5.4

.נוסחזהמחייבואיןלסטותממנו.ד'נספחנוסחערבותההצעהמצורףכ .2.1.5.5

ביטוח .2.1.5.6 מחברת או בישראל מבנק בנקאית ערבות תהיה הערבות

לעסוקבביטוחלפיחוקהפיקוחעלשירותיםרישיוןישראלית,שברשותה

.אםהערבותתהיהשלחברתביטוח,1981-פיננסיים)ביטוח(,התשמ"א

החתימהלאישורהערבותתהיהשלחברתהביטוחעצמהולאשלסוכן

מטעמה.

וזאת הצעה, שלא יצורף אליה כתב ערבות כנדרש, תיפסל על הסף,  .2.1.5.7

 .כאן ללא מתן כל הודעה נוספת מעבר לאמור

להגישהמחאהבנקאיתעלהסכוםהנקובלעיל; .2.1.5.8 המציערשאי לחליפין,

סעיףזה,יחולועלההמחאההבנקאית,לפי-כלהתנאים,הרשומיםבתת

 העניין.

 .הערבותתוחזרלמציעיםשלאזכובמכרז .2.1.5.9

 :טה מקדמית )פרה רולינג( על תקפות הערבות הבנקאיתהחל .2.1.5.10

 .2.1.5.10.1 בנוסח שינוי כל לערוך אין כי המצורףמובהר הערבות

למכרז,לרבותשינויהמיטיבעםהמשרד.

לבחינת .2.1.5.10.2 להעביר רשאים יהיו בכך, המעוניינים מציעים

לדרישות במענה שבידם, הערבות נוסח את המשרד

 2.1.5סעיף בשעה  08/01/2018-, הב'עד ליום ,

12:00. 

לכתובת .2.1.5.10.3 אלקטרוני בדואר סרוק, כשהוא יועבר הנוסח

Michrazim@molsa.gov.il.

הערב .2.1.5.10.4 נוסח את להגיש יבחרו אשר כאמורמציעים ות

התאמת לגבי המשרד של דעתו חוות את לקבל יוכלו

הערבותהבנקאיתלדרישותהמכרז.

יובהרכיחוותדעתושלהמשרדלאתחייבאתהמשרד .2.1.5.10.5

כחלק לבסוף שתוגש הבנקאית הערבות את לקבל

מהווה המקדמית ההחלטה הליך וכי המציע מהצעת

mailto:michrazim@molsa.gov.il
mailto:michrazim@molsa.gov.il
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את ולצמצם מציעים בידי לסייע המשרד של ניסיון

.פסילתםבשלפגמיםבערבות

המציעיצרףלהצעתותצהירמאומתעלידיעו"דבדברהיעדרהרשעותבגיןהעסקת .2.1.6

 .ה'נספחעובדיםזריםותשלוםשכרמינימוםבנוסחהמצ"בכ

לחוקשוויוןלאנשיםעם9המציעיצרףלהצעתוהצהרהבדברעמידתובהוראותסעיף .2.1.7

 למכרז.ו'נספחמוגבלותבנוסח

ז'נספחהמציעיצרףלהצעתוהצהרהבדבראיתיאוםהצעותבמכרזבנוסחהמופיעב .2.1.8

המצ"ב.

 המציעיצהירויתחייבכדלקמן: .2.1.9

זהנספחהשירותים .2.1.9.1 ובכלל נספחיו, כל על המכרז, מסמכי בכל עיין כי

(,הביןאותםוהביאבחשבוןאתא'נספחהנדרשיםואופןהביצועשלהם)

תוכנםבאופןמלאבעתהעריכהשלהצעתווכיכלתנאיהמכרזמקובלים

עליובמלואםוכיהואמתחייבשביכולתולעמודבהם;כיהצעתועונהעל

הצעההמוגשתהיאשלמהומלאהכלהדרישותהמפורטותבמכרז;כיה

הצעתו רכיבי בין סתירה אין וכי אחת אינטגרטיבית כיחידה ומוצעת

 השונים.

את .2.1.9.2 הגיש בטרם וכי תנאיה לכל הסכים העבודה, מהות את הבין כי

הצעתו,קיבלאתמלואהמידעהאפשרי,בדקאתכלהנתונים,הפרטים

והעובדות.

בשלמתןהשירותיםהנדרשיםיניםעניכיהואלאיימצאבמצבשלניגוד .2.1.9.3

בו מקרה, כל על מידי באופן למשרד להודיע מתחייב המציע במכרז.

 שכזה.ענייניםניגודלהיווצראועלולייווצר

 .2.1.9.4 ולא אין ע"יתכי בהם השימוש או למשרד השירותים באספקת היה

שלזכויותקנייןרוחניאוזכויותקנייניותהמשרדלפיהמכרז,הפרהשל

כל של הפרתה על בלעדית באחריות יישא המציע כלשהו. שלישי צד

רוחניזכות קניין ככלשתופרוישפהאתזכותאו קנייניתשלצדשלישי

זכות כל הפרת בגין שלישי צד של תביעה של מקרה בכל המשרד

 כאמור.

כיהואשילםבקביעותבשנההאחרונהשכרלכלעובדיוכמתחייבמדיני .2.1.9.5

צ ככלהעבודה, האישיים, וההסכמים הקיבוציים ההסכמים הרחבה, ווי

ובכלמקרהלאפחותמשכרמינימוםכחוקותשלומים שהםחליםעליו,
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תקופת כל במהלך העבודה דיני כל את יקיים הוא וכי סוציאליים

 ההתקשרותעםהמשרד.

כל .2.1.9.6 למתן בלבד ומקוריים חוקיים תוכנה במוצרי שימוש יעשה כי

 המכרז.השירותיםלפי

 .2.1.9.7 והנחיות לנהלי בהתאם יפעל כי תקון לטיפול–אגף השירות

ואישיים אגףשירותיםחברתיים השירותלרווחתפרט–בהתמכרויות,

 שיקום ואגף ביתי–ומשפחה חוץ לטיפול למדיניותהשירות ובהתאם

 והנחיותהמשרדהמתעדכניםמעתלעת.

על .2.1.9.8 יצוין המכרז, מכוח השירות למקבלי ידו על שיישלח מסמך בכל כי

כשירותמטעם עלידו השירותניתן משרדהעבודההרווחההמסמךכי

והשירותיםהחברתיים.

 ט' נספחלהצעתו תצהיר בנוסח המצ"ב כ להוכחת הצהרותיו אלה, יצרף המציע

 עו"ד. ע"ימאומת 

 ספציפיים ףתנאי ס .2.2





  איתנות פיננסית .2.2.1

 ציון לפחות לקבל המציע 50על המקובל100מתוך הפיננסית, האיתנות במבחן

דוחות לצרף עליו המציע של הפיננסית האיתנות בדיקת לצורך המשרד. בחשבות

כמפורטלהלן:

 –תאגידהינוהמציעאם .2.2.1.1

אוקודםלכן,2014במקרהשתאגידהמציעהוקםבשנת .2.2.1.1.1

וחתומים מבוקרים כספיים דוחות להצעתו לצרף עליו

 .2015-ו2014לשנים

עלהמציע2015במקרהשתאגידהמציעהוקםבשנת .2.2.1.1.2 ,

מבוקרוחתוםלשנת דוחכספי וכן2015לצרףלהצעתו

בעלי היות להוכחת שכר תאגידתלושי של מניותיו

המציע,חבריהוועדהמנהלאוחבריהדירקטוריוןבמציע,

בנפרד.  סגרתממובהר כי תנאי הסף לעניין הצוות המוצע והמבנה/ים המוצע/ים ייבדקו עבור כל 
אחת יגיש בהצעתו צוות ומבנה/ים  סגרתממציע המעוניין להגיש הצעות להפעלה של יותר מ

הכלולות בהצעתו. מסגרותהשביחס אליה מוגשת הצעתו, כמספר  סגרתמעבור כל נפרדים 
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האחרים בתאגידים שכירים התאגדותו, לאופן בהתאם

 שנת במהלך הכנ2014כאמור ממס אישור ומע"מ, סה

נכוןלמועדהקמתתאגידהמציעוכןאישוררו"ח/עו"דכי

בעליהשליטה,חבריהועדהמנהלאוחבריהדירקטוריון

כשכירים עבדו התאגדותו, לאופן בהתאם במציע,

בתאגידיםהאחריםולאהיובעלימניות,חבריועדמנהל

שנת במהלך האחרים בתאגידים דירקטוריון חברי או

2014. 

ולאחריה,על2016במקרהשתאגידהמציעהוקםבשנת .2.2.1.1.3

היותם להוכחת שכר תלושי להצעתו לצרף המציע

 השנים במהלך האחרים בתאגידים -ו2014שכירים

הקמת2015 למועד נכון ומע"מ הכנסה ממס אישור ,

השליטה בעלי כי רו"ח/עו"ד אישור וכן המציע תאגיד

בעלי כשכיריםבתאגידיםהאחריםולאהיו במציעעבדו

בתאגידיםמניו דירקטוריון חברי או מנהל ועד חברי ת,

 .2015-ו2014האחריםבמהלךהשנים

 .2.2.1.1.4 סעיפים לעניין כי 2.2.1.1.1יובהר ,2.2.1.1.2ו-

2.2.1.1.3למכרז,מועדההקמהשלהתאגידייקבעלפי

 אישורעלרישוםהתאגידבמרשםהרלוונטי.

2.2.1.1.2יובהרכימציעכאמורבסעיף .2.2.1.1.5 2.2.1.1.3ו/או

 על ביצוע ערבות להעמיד זכייה, לאחר 7.5%יידרש,

כו אחוזים( וחצי ההתקשרות)שבעה מערך מע"מ, לל

לשנהעםהספקוכילאיתאפשרלולהגישהוראתקיזוז

.למכרז4.9בכלמקרה,ועלאףהאמורבסעיף

עצמאי,עליולצרףדוחותשנתייםחתומיםע"ימסהכנסההואאםהמציע .2.2.1.2

להגיששומת עליו בנוסף, ודוחהתאמהלמס. והפסד רווח לרבותדוח

 השנים לשלוש מס 2013)האחרונות 2015-ו2014, שיק( צילום וכן

 בהם מהבנק לצורךמספרמצויןמבוטל/אסמכתא המציע, של חשבונו

 בדיקהכיהמציעאינולקוחמוגבל.

עבראתמבחןהאיתנותהפיננסיתבעברבמשרדעבורשניםמציעאשר .2.2.1.3

.אלויוכללהגישאישורעלציוןהאיתנותהפיננסיתבמקוםדוחותכספיים
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חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

שצו לשנים זו בדיקה שעבר מציע בסעיף אין2.2.1.1ינו אך למכרז,

ברשותוהעתקמאישורזה,יכוללפנותלמבקרהכספיםבחשבות,בדואר

שקאל טרוני העתקTehilan@molsa.gov.ilכתובתו: לקבל בכדי

.מהבדיקההאמורה

יובהר .2.2.1.4 המציע דוחותכספייםשל כי והינםבבחינתסודיישארו, חסויים

מקצועי.

המבחןמורכבמניקודשלמספרפרמטרים,כגון:מדדאלטמן,יחסשוטף,יחסכיסוי,היקף

ההוןהעצמיומדדיםכלכלייםפיננסיםאחרים.



 הצהרה בדבר הרשעה בעבירות פליליות .2.2.2

השירותים .2.2.2.1 מתן לצורך כי מתחייב המציע המכרז מסמכי על בחתימתו

 מאנשים שירותים ויקבל יעסיק זה מכרז עברבמסגרת בעלי שאינם

ב כמפורט לאישורי'נספחפלילי, יובאו אשר חריגים במקרים למעט ,

לקבלמכלעובד/נותןהמציעמראשבפנינציגהמשרד.לצורךכךמתחייב

כאמורולשמרובתיקוהאישי.י'נספחשירותיםתצהירבנוסחהמופיעבה

זמיןלבדיקהע"יהתצהירכאמוריעודכןעלידיהספקאחתלשנהויהיה

נציגמוסמךשלהמשרדאועלידימימטעמו,בכלעתשיידרש.

הספקהבהרה: ידי על המועסק האדם, כח לכל מתייחסת זו דרישה

המכרז מכוח השירותים מתן קבועים,במסגרת עובדים זה ובכלל ,

סטודנטים, שירות(, בשנת מתנדבים )ואף מתנדבים זמניים, עובדים

 קבלן,ככלשיהיוכאלה.חייליםועובדי

ויקבלבאופן .2.2.2.2 המציעמתחייבכיאםייבחרלמתןשירותיםלפימכרזזה,

תהיה קנוי שירות שקבלת ככל שהוא, תחום בכל קנוי שירות קבוע

אפשריתלצורךמתןשירותיםבמסגרתמכרזזה,יקבלממנהלהחברה,

הצהרה השירותים את עבורו כךהמבצעת העובדיםעל לכל שביחס

כמפורט החברההתצהיריםבנוגעלעברםהפלילי, מנהל אצל התקבלו

.י'נספחב

המציעמתחייבכיאםייבחרלמתןשירותיםלפימכרזזה,ויאלץלהפעיל .2.2.2.3

מתןשירות אפשריתלצורך שקבלתשירותקנוי ככל דחוף, באופן קנוי

מנהל של אישורו את לקבל שיוכל מבלי זה, מכרז במסגרת שירותים

אנשי החברה לעובדי יצמיד לעיל, כאמור אשר-החברה מטעמו, צוות

mailto:Tehilan@molsa.gov.il
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חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

,לאורךמטופליםימנעוכלקשראומגעביןהעובדיםשלהחברהלביןה

כלזמןמתןהשירותעדלקבלתהתצהירכנדרש.

את .2.2.2.4 ישמש התצהיר במסגרת יימסר אשר אישי, מידע כי בזה מובהר

 המשרדלצורךקבלתהשירותיםבמסגרתמכרזזהבלבד.

עלהמצי .2.2.2.5 בנוסף, ביחסלכלי'נספחכמפורטבהצהרהעלצרףלהצעתו

 אחדמאנשיהצוותהמוצעים.



 עמידה בדרישות החוק למניעת העסקה של עברייני מין .2.2.3

 .2.2.3.1 מתחייב האישוריםהמציע את עובדים העסקת תחילת בטרם לקבל

הנדרשיםבהתאםלחוקלמניעתהעסקהשלעבריינימיןולפעולעלפיו.

האישורמןאתכמוכןמתחייבהמציעלשמורבתיקוהאישישלכלעובד

על שניתן החוקהאמור.-המשטרה, עלפי יעודכנו כלהאישוריםכאמור

לבדיקהע"ינציגמוסמךשלהמשרדזמיניםידיהספקאחתלשנהויהיו

 אוע"ימימטעמו,בכלעתשתידרש.

הספק,הבהרה ידי על המועסק האדם, כח לכל מתייחסת זו דרישה :

מתנדבים )ואף מתנדבים זמניים, עובדים קבועים, עובדים זה ובכלל

 בשנתשירות(,סטודנטים,חייליםועובדיקבלן,ככלשיהיוכאלה.

ויקבלבאופןהמציעמתחייבכי .2.2.3.2 אםייבחרלמתןשירותיםלפימכרזזה,

תהיה קנוי שירות שקבלת ככל שהוא, תחום בכל קנוי שירות קבוע

אפשריתלצורךמתןשירותיםבמסגרתמכרזזה,יקבלממנהלהחברה,

אתהשירותים,הצהרה,שביחסלכלהעובדיםהתקבלו המבצעתעבורו

ישר ממשטרת האישורים החברה מנהל שלאצל לדרישות בהתאם אל

 מין.עברייניהחוקלמניעתהעסקהשל

המציעמתחייבכיאםייבחרלמתןשירותיםלפימכרזזה,ויאלץלהפעיל .2.2.3.3

מתן אפשריתלצורך שקבלתשירותקנוי ככל דחוף, באופן שירותקנוי

מנהל של אישורו את לקבל שיוכל מבלי זה, מכרז במסגרת שירותים

אנשי החברה לעובדי יצמיד לעיל, כאמור אשר-החברה מטעמו, צוות

,לאורךמטופליםמגעביןהעובדיםשלהחברהלביןהימנעוכלקשראו

 כלזמןמתןהשירות.

והתחייבות .2.2.3.4 הצהרה להצעתו לצרף המציע על אלה, הצהרותיו להוכחת

 .יא'נספחכבנוסחהמצ"ב
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חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

בנוסף,עלהמציעלצרףלהצעתואתהאישוריםמןהמשטרהביחסלכל .2.2.3.5

לענייןעמידהלמכרז2.2.8כמפורטבסעיףהמוצעיםהצוותאחדמאנשי

מין עברייני של העסקה למניעת החוק לצרףבהוראות המציע על .

שקדמובמהלך ששת החודשיםאישוריםאשרהונפקועלידיהמשטרה

 למכרז.יט'נספחהאישוריםיצורפובסופושל.הגשתההצעהלמועד



 שכר עובדים סוציאליים .2.2.4

הסוציאליים .2.2.4.1 העובדים של העסקתם ותנאי שכרם כי מתחייב המציע

בהתאם יהיו במסגרתאספקתהשירותיםנשואהמכרז עלידו שיועסקו

 לעת.כפישיעודכנומעתלכלדין,הסכםקיבוציאוצוהרחבה,

המצ"ב .2.2.4.2 בנוסח התחייבות להצעתו המציע יצרף זו התחייבותו להוכחת

.יב'נספחכ



 המוצע/ים מבנה/יםהדרישות מ .2.2.5

 

 מבנה/יםהמוצע/יםמאפייניה .2.2.5.1

לצורך .2.2.5.1.1 יותר או אחד מבנה בהצעתו להציג המציע על

זה מכרז לפי השירותים לסוגיאספקת בהתאם ,

 מפורטלהלן:הכלולותבהצעתוכמסגרותה

להציג–הוסטל שיקומי .2.2.5.1.1.1 המציע על

 מבנה מבניםאחדבהצעתו שני או

 מסגרתלהפעלת עבור 16עד

מטופלים ,יהוסטל שיקומעבור כל ,

מבנים, שני מציג שאםהמציע ובלבד

לזה זה צמודים יהיו ויהיוהמבנים

 עד של מהשני5במרחק אחד .ק"מ

להיות המבנה/ים על כי מובהר

קופת קהילתיים: לשירותים נגיש/ים

שירותי מכולת, / קניות מרכז חולים,

דוארוכיו"ב)במרחקדת, בנק,שרותי

מובהר כי ק"ממהמבנה/ים(.2שלעד
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חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

לא ניתן יהיה להפעיל את שני 

 ההוסטלים השיקומיים במבנה אחד.

להציג–דירת לוויין .2.2.5.1.1.2 המציע על

מבנים שני או אחד מבנה בהצעתו

,מטופלים 8עדעבורמסגרתלהפעלת

הכלולה  דירת לווייןעבור כל 

מציגבהצעתו המציע שאם ובלבד ,

 המבנים מבנים, זהשני צמודים יהיו

להיות המבנה/ים על כי מובהר לזה.

קופת קהילתיים: לשירותים נגיש/ים

שירותי מכולת, / קניות מרכז חולים,

דוארוכיו"ב)במרחק דת,בנק,שרותי

מובהר כי  ק"ממהמבנה/ים(.2שלעד

ניתן יהיה להפעיל את שתי דירות 

 הלוויין במבנה אחד.

הציגמבנה/יםהמאפשר/יםכמוכן,יובהרכיעלהמציעל .2.2.5.1.2

)מגורים לבנות בנים בין במגורים מוחלטת הפרדה

 בקומות,באגפיםאובמבניםנפרדים(.

חלקאינטגרליממבנה/ויכולשיהיה/יםהמוצע/יםהמבנה .2.2.5.1.3

כלולים שאינם שירותים אספקת לצורך המשמש אחר

 זה, בכפוףלקבלתאישורשלהמסגרתהקיימתבמכרז

שיתאפ ובלבד עלכאמור ושמירה נפרד ניהול שר

 השלמותהאורגניתשלהמסגרתנושאמכרזזה.

במקרה כזה, על המציע לצרף להצעתו אישור מאת 

המסגרת הקיימת כאמור בסעיף זה, להפעלה של 

.המסגרת נושא המכרז בתחומה

כ האםיובהר, לקבוע הזכות בלבד למשרד המבנהי

מאפשרניהולנפרדושמירהעלהשלמותהאורגניתשל

 המסגרת.

במקרהשמציעמעונייןלהציגבמענהלמכרזזהמבנה/ים .2.2.5.1.4

שמשמשלצורךאספקתשירותיםשאינםכלוליםבמכרז
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חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

לשם הבהרה בשאלת למשרד לפנות באפשרותו זה,

ועמידתו ידו על המוצע/ים המבנה/ים התאמת בדיקת

התנאיםהמפ כיבכל האפשרות כך ובכלל ורטיםמעלה

האורגנית השלמות ושמירת כאמור נפרד ניהול יתקיים

מיום מועד, בכל למשרד לפנות ניתן המסגרת. של

בשעה08/01/2018-,הב'עדליוםפרסומושלמכרזזהו

הבהרה(.12:00 שאלות להגשת האחרון המועד )הוא

 המציעיצייןבפנייתואתכלהפרטיםהבאים:

הקיימת .2.2.5.1.4.1 המסגרת של מלאה כתובת

המסגרת את להקים מבוקש בתוכה

 נשואהמכרז.

והאוכלוסייה .2.2.5.1.4.2 הקיימת המסגרת סוג

 עבורההיאמיועדת.

 .2.2.5.1.4.3 ופרטיהגורם המסגרת על המפקח

 התקשרותעמו.

 2.2.5.1.4כי עצם ביצוע הפניה כאמור בסעיף  מובהר .2.2.5.1.5

לעיל אינו חלק מתנאי סף. במידה והמציע לא יפנה אל 

המשרד לשם בדיקת התאמת המבנה/ים, תיעשה 

.הבדיקה לאחר הגשת ההצעה

ידי .2.2.5.1.6 על יאושר לא המוצע והמבנה שבמידה יובהר

עלהציגהמשרד,בהתאםלדרישותהנ"ל,יהיהעלהמצי

למועד עד המכרז, בתנאי העומד חלופי, מוצע מבנה

 ההצעות, להגשת הקבוע ליום הב'עד 05/02/2018-,

 .12:00בשעה

מבנה/יםה .2.2.5.1.7 נגיש/יםבאזורימוקם/ו ויהיה/ו הנדרש

גי שביל כולל ופרטית, ציבורית פתחלתחבורה עד שה

 .המבנה

מבנה/ים של השל בעל מקצוע יש לצרף תרשים כללי  .2.2.5.1.8

ים, גודלם, רלוונטי, תוך ציון של החדרים ההמוצע/ים

 ייעודם ומאפייניהם.
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חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

ב .2.2.5.1.9 לפרט המציע יג'נספחעל שלו/תכתובאת יהם

 .מבנה/יםהמוצע/יםה

המוצע/יםה .2.2.5.1.10 בגודלם/יתאימבנה/ים ובמאפייניו/ו הםו/ם

נועד ולאוכלוסייתהיעדכמפורטב/למטרותלשמן נספחו

שהא' יום90בתוךיםלהתאמהן/םניתוא/או )תשעים(

במכרז זכייה על ההודעה קבלת ההתחייבותממועד .

מה בדרישות המוצע/יםלעמידה בנוסחמבנה/ים תינתן

ב הזכותיג'נספחהמופיע בלבד למשרד כי יובהר, .

ניתן/יםלהתאמהמבנה/יםהמוצע/יםהלקבועהאם אכן

המועד בתוך המכרז דרישות בכל שיעמוד/ו באופן

האמור,בהתאםלדוחותהפיקוח,שייערכולאחרהביקור

 .מבנה/יםהמוצע/יםב

עלהמציעלהתחייבלפעוללפיחוקשוויוןזכויותלאנשים .2.2.5.1.11

 .יג'נספחעםמוגבלותותקנותיו,בנוסחהמופיעב

 מבנה/ים המוצע/יםתנאי הסף שייבדקו ביחס ל .2.2.5.1.12

 :ים בנספחים הבאים למכרזמפורט

מבנה/ים תנאי הסף שייבדקו ביחס ל .2.2.5.1.12.1

 הוסטל שיקומיעבור  המוצע/ים

 . כד' נספחמפורטים ב

מבנה/ים תנאי הסף שייבדקו ביחס ל .2.2.5.1.12.2

מפורטים  דירת לווייןעבור  המוצע/ים

 . כה' נספחב



 מבנה/יםהמוצע/יםמיקוםה .2.2.5.2

לפחות הממוקם/יםמבנה/יםהמוצע/יםעלהמציעלהציג .2.2.5.2.1

מטרב"מרחקהליכה"ממסגרותחוץביתיותאחרות400

 לקטינים שלהמיועדות הטיפולית שבאחריות ובגירים

החברתייםה והשירותים הרווחה העבודה אומשרד

הבריאות.משרד

 .2.2.5.2.2 להציע המציע באזורמבנה/יםעל של ברדיוס 500בו

בסעיף כהגדרתן ביתיות, פועלותמסגרותחוץ לא מטר
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 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך23עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

2.2.5.2.5יותרמ שישבהן דייריםבמצטבר.61-להלן,

מהמסגרתשמיקומההואיימדדמובהרבזה,כיהרדיוס

המרכזיביותרביחסלשארהמסגרות.

המוצע/יםעומד/יםבתנאילצורךבדיקההאםהמבנה/ים .2.2.5.2.3

באפשרותהמציעלפנותבשאלתהבהרהלשם סףזה,

בכלמועד, בדיקתהתאמתהמבנה/יםהמוצע/יםעלידו

ו זה מכרז של פרסומו מיום ליום .22/01/2017עד

המשרדמתחייבלהודיעעלהממצאיםאודותהמבנה/ים

.)שבעה(ימיםמיוםקבלתהשאלה7המוצע/יםבתוך

 2.2.5.2.3הפניה כאמור בסעיף  ביצועמובהר כי עצם  .2.2.5.2.4

לעיל אינו חלק מתנאי סף. במידה והמציע לא יפנה אל 

, מבנה/ים המוצע/יםהמשרד לשם בדיקת התאמת ה

.תיעשה הבדיקה לאחר הגשת ההצעה

" .2.2.5.2.5 סעיףזהבלבד, ביתית חוץמסגרת לעניין מסגרת–"

 בתנאיפנימייההמאכלסתמעלשישהדיירים.

הוראותסעיףזהתחולנהעלמסגרותחדשות .2.2.5.2.6 יובהרכי

בלבדועלמבניםהממוקמיםבאזורימגוריםבלבד.

לגרועמהאמורבסעיף .2.2.5.2.7 לעיל,מובהרכי2.2.5.2.6מבלי

להגשת האחרון למועד נכון פועלת, בהם מבנים

מסגרתחוץביתית המיועדתלקטיניםובגיריםההצעות,

הבריאות משרד או המשרד של הטיפולית ,שבאחריות

 ח"אינם ולפיכך,מסגרת זה, סף תנאי לעניין דשה"

אלה מבנים על יחולו לא זה, בסעיף לאמור בהתאם

 בסעיפים המפורטים 2.2.5.2.2-ו2.2.5.2.1התנאים

 לעיל.

להגשת .2.2.5.2.8 האחרון למועד נכון פועלת, בהם מבנים הצגת

מסגרתחוץביתית המיועדתלקטיניםובגיריםההצעות,

 משרד או המשרד של הטיפולית ,הבריאותשבאחריות

הגורם של בכתב אישור בצירוף ורק אך תתאפשר

הפועלתכיוםבמבנה המסגרת, לפיו במשרד, הרלוונטי

מהמבנה ולהתפנות פעילות מכל לחדול צפויה האמור,
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 עמודים201,מתוך24עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

האחרון מהמועד היותר לכל חודשים שלושה בתוך

תחילת את לאפשר מנת על במכרז, ההצעות להגשת

)תשעים(יום90בתוךהפעילותבמסגרתמכחמכרזזה,

.ממועדקבלתההודעהעלזכייהבמכרז



 דרישותבטיחות .2.2.5.3

 .2.2.5.3.1 המציע ידי על המוצע/ים שהמבנה/ים אינם במקרה

בבעלות הרשות המקומית להצעתו,, לצרף המציע על

,החתוםיד'נספחאתביחס לכל מבנה המוצע על ידו,

ידי על חתום וכן המציע מטעם חתימה מורשה ידי על

)עלהמציעלצרףלהצעתוהעתקשלתעודתאחדמאלה

הסמכהבתחוםבטיחותו/אואישורכשירותבתוקף,לפי

:העניין(

בפנקסמ .2.2.5.3.1.1 הרשום בטיחות הנדס

במדור והאדריכלים המהנדסים

במדור או ומניעתה אש בטיחות

בטיחותכללית;

ע"י .2.2.5.3.1.2 המוסמך בעבודה בטיחות ממונה

 של וותק עם הכלכלה שנים5משרד

מיו וביצעלפחות ההסמכה קבלת ם

תבמסגרותבדיקותבטיחו50לפחות

 ת;ציבוריו

מוסדות .2.2.5.3.1.3 של בטיחות מבדקי עורך

 של וותק עם לפחות5חינוך שנים

50מיוםקבלתהסמכהוביצעלפחות

ת.תבמסגרותציבוריובדיקותבטיחו

".בטיחותבודקשלושתםביחדייקראולהלן:"

ב .2.2.5.3.2 יפורטו אשר הממצאים כי בזה ביןמובהר יהוו, דו"ח

מבנה/יםהיתר,בסיסלבדיקתהתאמתםשלכלאחדמה

עוד מובהר כי המציע נדרש לצרף את דוח .המוצע/ים
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חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

למכרז בלבד וכי  יד' נספחהבטיחות בנוסח המופיע ב

לא יתקבל כל דוח בטיחות אחר שלא בנוסח האמור.

 /יםהמצוי מבנה/יםכי ככל שהמציע מציג יובהר .2.2.5.3.3

להתאמה לדרישות המכרז  /יםבשיפוץ או בבנייה, וניתן

ממועד קבלת ההודעה על  )תשעים( יום 90בתוך 

תקופת ההתארגנות(, יהא עליו  –)להלן  זכייה במכרז

, חתום כנדרש יד' נספחאת  במסגרת הצעתו להגיש

על ידי בודק הבטיחות. על הבודק להתייחס לפערים 

ביחס לדרישות  מבנה/ים המוצע/יםאשר נמצאו ב

המכרז, וכן לזמן המשוער לתיקון פערים אלו, הכל תוך 

 תקופת ההתארגנות.

 .2.2.5.3.4 המציע ידי על המוצע/ים שהמבנה/ים הינו/ם במקרה

להצעתובבעלות הרשות המקומית לצרף המציע על ,

תכיהמבנה/יםאישורמאתמהנדסהעירברשותהמקומי

מתאים/ים המיועד/יםלאספקתהשירותיםנשואהמכרז

כמפורט הבטיחות דרישות בכל ועומד/ים לייעודו/ם

 למכרז.יד'נספחב



 מיגוןמבניםלזמןחירום .2.2.5.4

בהתאםלמסגרת/ות אתהנספח/יםהבא/ים, לצרףלהצעתו המציע על

 הכלולה/ותבהצעתו:

 .2.2.5.4.1 ביחס לכל מבנה המוצע על עלהמציעלצרףלהצעתו,

,החתוםעלטו'נספחאת,הוסטל שיקומילהפעלת  ידו

 ידימורשהחתימהמטעםהמציע.

 .2.2.5.4.2 לכל מבנה המוצע על ביחס עלהמציעלצרףלהצעתו,

אתדירתלווייןלהפעלת ידו החתוםעלידיטז'נספח, ,

מורשהחתימהמטעםהמציע.



 מבנה/יםהמוצע/יםמסמךהמצביעעלזכויותהמציעב .2.2.5.5
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חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

בסופואתזכויותיובמבנה/יםהמוצע/יםולצרףיג'נספחבלצייןעלהמציע

מסמכיםהמעידיםעלזכויותיובכלאחדמהמבניםהמוצעיםשלנספחזה

 :עלידועלפיהמפורטלהלן

ה .2.2.5.5.1 המוצע/יםאם המציע,בבעלותו /םהוא מבנה/ים של

מרשם למקור מתאים העתק להצעתו יצרף המציע

ה כי המעיד, המוצע/יםהמקרקעין, /םהואמבנה/ים

 שלבבעלותו כתובתו/יהם מצוינת לא באישור )ואם

המוצע/יםה מבנה/ים המציע יצרף עו"דבנוסף, אישור

 זה( המעידעללעניין מסמך, קייםבידיו כי לחלופין, או,

 של לטווח חכירה אחתזכות שנה מהמועדלפחות

.רלוונטימאתהגורםההאחרוןלהגשתההצעות

עלשלהמציע,בבעלותו /םאינומבנה/יםהמוצע/יםאםה .2.2.5.5.2

 המציעלצרףלהצעתואתכלהמסמכיםהבאים:

מבנה/יםהמוצע/יםחוזהשכירותשלה .2.2.5.5.2.1

  שנה אחתשלא תפחת מלתקופה

,מהמועד האחרון להגשת ההצעות

בלתי התחייבות בדבר מסמך או

להשכרתו של/םחוזרתמצדהמשכיר

המוצע/יםה מבנה/ים שלא לתקופה,

מהמועד האחרון  שנה אחתתפחת מ

להגשת ההצעות מסמך, או המגדיר,

המציע של זכויותיו מהות את

תפחתמבנה/יםב שלא לתקופה, ,

להגשתשנהאחתמ האחרון מהמועד

ההצעות ידי. על שיוצג מסמך כל

ב זכויותיו על והמעיד מבנה/יםהמציע

ברהמוצע/ים -יהיה תוך 30מימוש

)שלושים(יוםממועדקבלתהודעתעל

הינו המסמך האם ההחלטה, הזכייה.

 תוך מימוש יום30"בר )שלושים(

הינהממועדקבלתהודעהעלהזכייה"



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך27עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

שיקול של-במסגרת הבלעדי דעתה

 ועדתהמכרזיםשלהמשרד.

 .2.2.5.5.2.2 מאת מבנה/ים בעל המסמך

ההמוצע/ים בעל לפיו מבנה/ים,

 להפעלה שלמבנה/יםבמסכים

 ארציות שיקומיות-טיפוליותמסגרות

מוגנות ונפגעיעבור רחוב דרי

מכרז משלים למכרז  – התמכרויות

הזמן,235/2017מספר  בתקופת

להעמיד התחייב שלגביה הרלוונטית

 עלכלהמשתמעמכך.אתהמבנה

המנוהל ע"י מינהל נכס,/םהואמבנה/יםהמוצע/יםאםה .2.2.5.5.3

,עלהמציעלצרףאישורממינהלהדיורהדיור הממשלתי

הנכס לפיו מוסדר/יםהממשלתי, המכרז, נשוא מול/ים,

לצורךקבלתאישורכאמורבסעיףזההדיורהממשלתי.

הסדרת מחלקת מנהלת ויינרמן, שיר לגב' לפנות ניתן

 בטלפון: נכסים ניהול שרותי במינהלת -03זכויות

5386679 אלקטרוני: בדואר shirwi@eshed-או

m.co.il. 

וה .2.2.5.5.4 המוצע/יםמבנבמידה בבעלות הרשות /םהואה/ים

התחיי,המקומית לצרף המקומיתיש הרשות של בות

 /יםמתאיםמבנה/יםלהעמיד של מסגרותלהפעלה

דרירחובונפגעיעבורשיקומיותמוגנות-ארציותטיפוליות

,235/2017מכרז משלים למכרז מספר  – התמכרויות

מ תפחת שלא אחתלתקופה האחרוןשנה מהמועד

 .להגשתההצעות



הוא ( 2.2.5)סעיף  סעיף זה-הנספחים הנזכרים בתתבחתימתו של המציע על 

כל  ידו.-מתחייב לעמוד בדרישות המבנה לכל אחד מן המבנים, המוצעים על

לפי סעיף זה יצורפו  ע/יםהמוצ /יםוההוכחות ביחס למבנההמסמכים הנדרשים 

 .להצעה

mailto:shirwi@eshed-m.co.il
mailto:shirwi@eshed-m.co.il
mailto:shirwi@eshed-m.co.il
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חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 

 התחייבות לעמידה בדרישות ביטחון .2.2.6

 על יחתום ידיהמציע על הנדרשות הביטחון דרישות בכל יעמוד לפיה התחייבות

.יז'נספחהמשרדבמסגרתמתןהשירותלפימכרזזהבנוסחהמופיעב

 
 נדרש מהמציע ניסיון .2.2.7

 

 הוסטליםשיקומיים–נדרשמהמציעניסיון .2.2.7.1

 של מוכח מעשי ניסיון שלושבעל במהלך לפחות שנים השניםשש

שירותיםאספקתבותהגשתההצעהאחרוןלהאחרונותהקודמותלמועד

בתחומיהבריאות,הרווחהאוהחינוך,בתנאילינהאושלאבתנאילינה,

.,בכלשנהמקבלישירות16עבורלפחות



 דירתלוויין–ניסיוןנדרשמהמציע .2.2.7.2

 במהלך לפחות שנים שלוש של מוכח מעשי ניסיון השניםשבעל ש

האחרונותהקודמותלמועדהאחרוןלהגשתההצעותבאספקתשירותים

בתחומיהבריאות,הרווחהאוהחינוך,בתנאילינהאושלאבתנאילינה,

קבלישירות,בכלשנה.מ8עבורלפחות



להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, המציע יפרט את ניסיונו הרלוונטי ויגיש תצהיר 

דין -. ההצהרה וכל עמוד נוסף שיצורף לנספח ייחתמו ע"י עורךיט' נספחכנדרש ב

 )לאימות(. 

 

למכרז יובהר כי "מציע" משמעותו המציע או בעל השליטה  2.2.7לעניין סעיף 

כמשמעותו בחוק ניירות  –במציע או המנהל הכללי של המציע. "בעל שליטה" 

 . 1968-ערך, התשכ"ח

ליטה במציע או יובהר כי במקרה שמציע מציג מענה לסעיף זה ניסיון של בעל הש

המנהל הכללי, על הניסיון להתקיים בבעל השליטה או במנהל באופן מלא בכל 

 אחד מהם לחוד, ולא יתאפשר ניסיון המתקיים בהם יחד.



 הצוות המוצעניסיון נדרש מ .2.2.8
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חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 

 

הוסטליםשיקומיים–ניסיוןנדרשמהצוותהמוצע .2.2.8.1

 

 מנהל מוצע .2.2.8.1.1

הוסטלים שני העבור אחד מוצע,מנהלעלהמציעלהציג

הבאות,במשותף השיקומיים הדרישות בכל שיעמוד ,

 –במצטבר

כשירלעבודהסוציאליתבהתאםלחוק .2.2.8.1.1.1

התשנ"ו ,1996-העובדיםהסוציאליים,

הרשוםבפנקסהעובדיםהסוציאליים.

שנתיים .2.2.8.1.1.2 של מוכח מעשי ניסיון בעל

 בפנקסלפחות, הרישום לאחר

 הסוציאליים, חמשהעובדים במהלך

למועד הקודמות האחרונות השנים

 בעבודההאחרון ההצעות, להגשת

 כעובדסוציאלי.

הרשעות .2.2.8.1.1.3 ללא הינו המוצע המנהל

משמעתית או פלילית בעבירה

או חומרתה מהותה, שמפאת

כמנהל לשמש ראוי אינו נסיבותיה

 המסגרת.

 

 יםמוצעעובדים סוציאליים  .2.2.8.1.2

עבורכלאחד,יםסוציאלי יםעובדשני עלהמציעלהציג

שיקומי הוסטל שהוא בהתאם, סוציאלית לעבודה כשיר

התשנ"ו כוללרישום1996-לחוקהעובדיםהסוציאליים, ,

בפנקסהעובדיםהסוציאליים.

בנפרד. מציע המעוניין להגיש  סגרתממובהר כי תנאי הסף לעניין הצוות המוצע ייבדקו עבור כל 
שביחס אליה  סגרתמכל  יגיש בהצעתו צוות נפרד עבור מסגרותהצעות להפעלה של מספר 

הכלולות בהצעתו. מסגרותמוגשת הצעתו, כמספר ה
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דירתלוויין–ניסיוןנדרשמהצוותהמוצע .2.2.8.2

 

 עובד סוציאלי מוצע .2.2.8.2.1

 להציג המציע סוציאליעל דירת עבור כל אחד,עובד

סוציאליתהכלולה בהצעתו לוויין לעבודה כשיר שהוא ,

לחוק התשנ"ובהתאם הסוציאליים, ,1996-העובדים

כוללרישוםבפנקסהעובדיםהסוציאליים.

 

עובד מובהר כי לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף על המציע להציג בהצעתו 

 העומד מדריךמציע המציג בהצעתו מבלי לגרוע מהאמור, בלבד.  סוציאלי

 בעל למכרז ובנוסף הוא א' נספחל .ד7ט.בדרישות המינימום המפורטות בסעיף 

על כך יתרון  להלן, יקבל 2.3.2-ו 2.3.1ת מידה ובאמ כמפורטו/או השכלה ניסיון 

 באמות המידה.

יובהר כי מציע רשאי להציג בהצעתו את אותם מועמדים למספר תפקידים שונים, 

ובלבד שהעסקתם בתפקידים אלה תעלה בקנה אחד עם דיני העבודה, ובפרט עם 

 .1951-עבודה ומנוחה, התשי"אהוראות חוק שעות 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל שהיקף ההעסקה המצוין 

במכרז לגבי התפקידים שהמועמד מוצע לאייש )שניים או יותר מהתפקידים, לפי 

(, תפסל הצעתו של המציע על 100%העניין( מצטברים ליותר ממשרה מלאה )

 הסף.

הצעה מובהר בזה כי ניתן להציג את אותו עובד סוציאלי במסגרת 
, ובלבד שלא יוצג אותו דירת לווייןו/או  הוסטל שיקומילהפעלת 

ם עובד סוציאלי ליותר משתי מסגרות מאחד או שני הסוגי
האמורים.

מובהר בזה כי ניתן להציג את אותו עובד סוציאלי במסגרת הצעה 
, ובלבד שלא יוצג אותו דירת לווייןו/או  הוסטל שיקומילהפעלת 

עובד סוציאלי ליותר משתי מסגרות מאחד או שני הסוגים 
האמורים.
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ף אלו, המציע יפרט את השכלתו ואת ניסיונו הרלוונטי של הצוות להוכחת עמידתו בתנאי ס

ים של נספח , לפי העניין, ויצרף בסופםכב' נספחו כא' נספחהמוצע בטבלאות המפורטות ב

, תעודות המעידות על השכלתו של הצוות המוצע )ולעניין השכלה אקדמית, אם התואר אלו

וך ו/או רף אישור הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינויצ –לא נרכש בארץ 

אישור כי התואר מוכר ע"י המל"ג(, אישורים על רישום בפנקסים הרלוונטיים, לפי העניין, 

הכלולה  מסגרתבנפרד לגבי כל  וקורות חיים מפורטים ועדכניים נכון למועד הגשת ההצעה,

  .כב' נספחדין, כנדרש ב-ידי עורך-ויגיש תצהיר, מאומת על בהצעתו,

 דרישות נוספות .2.3

 (ממולאוחתוםעלידו.ב'נספחעלהמציעלצרףלהצעתואתנספחפרטיהמציע) .2.3.1

חשבוןעלשמותיהםשלמורשי-דיןאומרואה-עלהמציעלצרףלהצעתואישורמעורך .2.3.2

עודמובהר כי אישור זה יצורף גם עבור מציע שהוא עצמאי. החתימהשלהמציע.

אח בכל עמוד כל על כי כלמובהר וכן המכרז( מסמכי )כולל ההצעה מעותקי ד

מורשי של תיבות בראשי להיחתם המציע, של חתימתו נדרשת עליהם הנספחים,

כאמור באישור למפורט בהתאם המציע את המחייב באופן המציע מטעם חתימה

בסעיףזה.

אתכל .2.3.3 השירותימלאו אחדמנותני וכל לפיההוא התחייבות, יצרףלהצעתו המציע

נספחרישותלגביבטחוןואבטחתהמידעולגבישמירהעלסודיותבנוסחהמצ"בכהד

 .ההתחייבותתישארבתוקףגםאםהמשרדיבחרבמציעכספקזוכה.ח'

המצ"ב.4כט'נספחבנוסחהמופיעבאישורבדברקיוםביטוחיםהמציעיצרףלהצעתו .2.3.4

ידו חתוםעל כאמור לצרףאתהאישור המציע בשלבהגשתההצעותעל יודגשכי

מ עם בדק כי אישור תהווה הנוסח,וחתימתו לגבי הסתייגות להם אין וכי בטחיו

 הנדרשים. הביטוחיים והכיסויים במידה ויש למציע שאלות/השגות על התנאים

להלן. כל  4.2.6האישור, עליו להעבירן במסגרת שאלות ההבהרה כאמור בסעיף 

 לא יהיה קביל. –תיקון / שינוי על האישור, שלא יקבל אישור מראש של המשרד 

מודגשכילאחרהבחירהבזוכהבמכרז,המציעהזוכהיהיהמחויבלעמידהבדרישות

,והפוליסהתידרשלהיותתואמתאתדרישותיו.4כט'נספחהביטוחבנוסחהמופיעב

לאחרהזכייהבמכרזשלאכנדרשתעכב נספחביטוחי הגשתפוליסהאו מובהרכי

אתחתימתההסכם,תחילתההתקשרותוהתשלוםבהתאם,בהתאםלמפורטבסעיף

4.7 .להלן 
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ה .2.3.5 להפעלת הדרוש המלא הציוד לרכישת התחייבות להצעתו יצרף ,מסגרתהמציע

ממועדקבלתההודעהעלזכייה)תשעים(יום90בתוךא'נספחליאכמפורטבסעיף

 המצ"ב.יג'נספחבנוסחהמופיעבבמכרז

הכלולה/ות בהצעתו  /ותמסגרתה תוקף להפעלה של-ברמשולב או סוציאלי רישיון  .2.3.6

 :חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים ותקנותיולפי  של המציע

ברעלהמציעלהיותבעל .2.3.6.1 סוציאלי משולבאו תוקףלהפעלהשל-רישיון

המסגרת/ותהכלולה/ותבהצעתושלהמציעלפיחוקהפיקוחעלמוסדות

ותקנותיו במשתמשיםבסמים לפילטיפול ידו על המבניםשהוצגו לגבי

 רישיו2.2.5סעיף קבלת לקראת בהליך להיות או עללמכרז כאמור. ן

קבלת לקראת בהליך נמצא שאינו או כאמור רישיון בעל שאינו מציע

למכרז.2.3.6.3רישיוןכאמוריחולוהוראותסעיף

למכרז2.3.6.1אםברשותורישיוןכאמורבסעיף יט'נספחהמציעיסמןב .2.3.6.2

של עותק להצעתו ויצרף כאמור רישיון קבלת לקראת בהליך שהוא או

 לפי בסמיםהרישיון במשתמשים לטיפול מוסדות על הפיקוח חוק

אועותקשלמסמכיהבקשהלקבלתרישיוןכאמור,לפיהעניין.ותקנותיו

תינתןאפשרותלהסדרתנושאהרישויחדשהמסגרתמובהרבזאת,כיל .2.3.6.3

לפימכרזמסגרתשלחצישנהלכלהיותרהחלממועדתחילתהפעלתה

חדשהכאמורתוגשמסגרתזה,ובכלמקרהבקשהלקבלתרישיוןעבור

 יום90בתוך במכרז)תשעים( זכייה על ההודעה קבלת .ממועד

 .יט'נספחההתחייבותכאמורתינתןבנוסחהמופיעב

חוקהפיקוחעלמוסדותלטיפולעלהמציעלהתחייבלעמודבדרישותלפי .2.3.6.4

ותקנותיו בסמים הבמשתמשים לגבי בהצעתו.תמסגר, הכלולה ,

.יט'נספחההתחייבותתינתןבנוסח

ה .2.3.6.5 של ההפניה את לעצור הזכות את לעצמו שומר מטופליםהמשרד

המסגרתל את לפזר אף במטופליםו/או במקרהמסגרתהשוהים

לכלהיותרהחלממועדתחילתהפעלתחצישנהשהספקלאיציגבתוך

רישיוןברתוקףכנדרש.המסגרתלפימכרזזה

רישיון או  הכלולה בהצעתו, מסגרת, בנפרד לגבי כל על המציע לצרף להצעתו

אישור הפעלה או בקשה לקבלת רישיון או אישור הפעלה והמסמכים הנלווים לה, 

. בסמים ותקנותיוחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים לפי העניין, לפי 

לפי מכרז זה  מסגרתכי במידה ויזכה בהפעלת  יט' נספחלחלופין יתחייב המציע ב
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חצי שנה לכל היותר החל ממועד תחילת הפעלת יסדיר את נושא הרישוי בתוך 

.המסגרת לפי מכרז זה



כל האישורים והמסמכים הנדרשים יהיו על שם המציע בלבד ויהיו תקפים למועד הגשת 

 כן את המשרד לגבי כל שינוי במשך כל תקופת המכרז.ההצעה. המציע מתחייב לעד

הסף כל הצעה, אליה לא יצורפו כל האישורים והמסמכים, -המשרד יהיה רשאי לדחות על

 המפורטים לעיל, וזאת ללא כל הודעה נוספת לאמור כאן.

דעתו הבלעדי, לדרוש -מבלי לפגוע באמור לעיל, המשרד שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול

 של מסמכים ולקבל הבהרות נוספות בכתב, בקשר להצעות, שיוגשו למכרז זה. השלמה

נפרד מההצעה. היה ולא יתקבלו כל ההשלמות או -השלמות או הבהרות יהוו חלק בלתי

ההבהרות הנדרשות בשלמות ובמועד אשר נקבע ע"י המשרד, יהיה המשרד רשאי לפסול 

 את ההצעה.
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 בדיקת ההצעות והערכתן .3

 

 הסף-שלב א': בדיקה של סעיפי .3.1

לפ מידתהמענהעלבשלבזהההצעותייבדקו עונותעלכלתנאי-תנאיי הצעותשאינן -הסף.

פסלו.הסףיי

 איכות ההצעהשלב ב': הערכה של  .3.2

תנאיה .3.2.1 בכל שעמדו -צעות, של זה לשלב יעברו הנדרשים, איכותהסף בדיקת

.ההצעות

המשרדשומרלעצמואתהזכותלפסולהצעה,אשרציוןהאיכותהכוללשלהלאיעלה .3.2.2

.נק' 70על

ואתניסיוןהצוותהמוצע .3.2.3 לצורךבדיקתאיכותמובהרכיעלהמציעלפרטאתניסיונו

 הבאים:בנספחים,לפיהעניין,ההצעה

 .כא'נספחוביט'נספחב–הוסטליםהשיקומייםהבהצעהלהפעלת .3.2.3.1

 .כב'נספחובכ'נספחב–שתיהן(אחתאו)דירתלווייןבהצעהלהפעלת .3.2.3.2

להפעלת במסגרתההצעהבמענהלמכרזזהמדריךלמעןהסרספק,יובהרכיהצגת .3.2.4

אלידירת לוויין ביחס והשכלה ניסיון בדרישות עמידה הוכחת גם כמו כמפורטו,

אולםמציעא'נספחל8ט.בסעיף סףלהשתתפותבמכרז, למכרזאינהמהווהתנאי

 יציג לא שמדריךאשר או הצוותכאמור הניסיוןאנשי בדרישות יעמדו לא שיציג

א'נספחל8ט.ו7ט.פיםההשכלההמינימליותהמפורטותבסעיו יקבל נק'0למכרז

כאמורבכלאחתמאמותהמידההמתייחסותאליהם.אנשיהצוותביחסלכלאחדמ

 .3.2.5 המציעיפרט,להפעלת דירת לווייןבהצעהמדריךשלהלהוכחתההשכלהוהניסיון

השכלת ניסיונואת השכלתוואת על המעידות תעודות ויצרף )ולענייןוהרלבנטי

 אםהתוארלאנרכשבארץ יצרףאישורהגףלהערכתתארים–השכלהאקדמית,

חו"לבמשרדהחינוךו/אואישורכיהתוארמוכרע"יהמל"ג(וקורותחייםאקדמייםמ

 ההצעה, הגשת למועד נכון ועדכניים הכלולהמפורטים מסגרת כל לגבי בנפרד

 למכרז.ההצהרהתאושרעלידיעורךדין.כב'נספחויגישתצהירכנדרשבבהצעתו,

בהתייחס לצוות המוצע כאמור בסעיף  )שלב ב'( ואיכות ההצעות)שלב א'( יובהר כי תנאי הסף 
2.2.8  לעיל ולמבנה/ים המוצע/ים כאמור בסעיף2.2.5  בנפרד סגרתמלעיל ייבדקו עבור כל.
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 עמודים201,מתוך35עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 .3.2.6 המתקייםביובהרעוד ניסיון בחשבון יובא במסגרתבדיקתהאיכותלמציע מציעכי

למכרז.2.2.7כהגדרתובסעיף

הערכתהתועלת,שתופקמןההצעה,תתבססעלכלהמידע,אשרעלהמציעלהגיש .3.2.7

בהצעתו,ובהתחשבבעקרונותובקריטריוניםהבאיםובמשקלהיחסישלהם,כמפורט

אמותהמלהלן תתאפשרחפיפהבניקודבין שנותניסיון)מובהרכי אותן ידהלעניין

ובלבדשהניסיוןשיוצגבהצעההוארלוונטילבדיקה,אלאאםכןנאמראחרתבאמת

 :המידה(

  



 

 הוסטלים השיקומייםה –לבדיקת איכות ההצעות  קריטריונים .1

 

ניקוד  פירוט אמת המידה אמת המידה הגורם הנבדק
 מירבי

 ניסיון .1.1.1 המציע .1.1
אספקת שירותים ב

בתחומי הבריאות, 
 הרווחה או החינוך

ב המציע ניסיון בתחומיייבדק שירותים אספקת
הבריאות,הרווחהאוהחינוך,בתנאילינהאושלא

עבורלפחות לינה, שירות,בכל16בתנאי מקבלי
שמונההשניםהאחרונותהקודמותשנה במהלך ,

שנת כל עבור ההצעות. להגשת האחרון למועד
הסף בתנאי לנדרש מעבר כאמור מלאה ניסיון

לפחות) שלוששנים יינתנו של5( למקס' עד נק'
נק'.15

15 

 שביעות .1.1.2 המציע
רצון מהתקשרויות 

 קודמות

ההמלצותייבדקובהתאםלמנגנוןהמפורטבסעיף
3.2.8נק'ועד5להלן.עבורכלהמלצהיינתנועד

 של 10למקס' המשרד יהיה רשאי שלא נק'.
נק' באמת  5-להתקשר עם מציע שקיבל פחות מ

מידה זו.

 10  

סה"כ ניקוד 
 למציע

 25 לארלוונטיבשורהזולארלוונטיבשורהזו

שורה ריקה שורה ריקה לצורך עיצוב שורה ריקה לצורך עיצוב שורה ריקה לצורך עיצוב
 לצורך עיצוב

 מנהלה .1.2

המוצע

 ניסיון .1.2.1
 עבודה טיפוליתב

ה ניסיון טיפוליתמנהלייבדק בעבודה המוצע
למועד הקודמות האחרונות השנים חמש במהלך
ניסיון שנת כל עבור ההצעות. להגשת האחרון
הראשונה( הניסיון משנת )החל כאמור מלאה

נק'.12נק'עדלמקס'של4יינתנו


" זה, עבודה טיפוליתלעניין כעובד–" עבודה
סוציאליעםאחתאויותרמהאוכלוסיותהבאות:

 אנשיםעםמוגבלותכהגדרתםבמכרזזה; (1
 ומעלה;67אנשיםבגילאי (2
אוכלוסייתהקצה)דרירחוב,עובריחוק,נפגעי (3

התמכרויותונפגעיזנות(.

12 

מנהלה
 המוצע

 ניסיון .1.2.2
 ניהול צוותב

המוצעבניהולצוותשללפחותמנהלייבדקניסיוןה
השנים שש במהלך שנה, בכל אנשים, שלושה
להגשת האחרון למועד הקודמות האחרונות
ההצעות.עבורכלשנתניסיוןמלאהכאמור)החל

 יינתנו הראשונה( הניסיון למקס'2משנת עד נק'
נק'.8של

8 

מנהלה
 המוצע

 ניסיון .1.2.3
ניהול מסגרת חוץ ב

 ביתית

ה ניסיון חוץמנהלייבדק מסגרת בניהול המוצע
הקודמות האחרונות השנים חמש במהלך ביתית
שנת כל עבור ההצעות. להגשת האחרון למועד
הניסיון משנת )החל כאמור מלאה ניסיון

 נק'.6קס'שלנק'עדלמ2הראשונה(יינתנו
 

" זה, מסגרת חוץ ביתיתלעניין מסגרת –"
 הפועלת לינה בתנאי בשנה365טיפולית ימים

מהאוכלוסיות יותר או אחת עבור המיועדת
הבאות:

 אנשיםעםמוגבלותכהגדרתםבמכרזזה; (4
 ומעלה;67אנשיםבגילאי (5
אוכלוסייתהקצה)דרירחוב,עובריחוק,נפגעי (6

6 
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 התמכרויותונפגעיזנות(.

סה"כ ניקוד 
 המוצע מנהלל

 26 לארלוונטיבשורהזו לארלוונטיבשורהזו

שורה ריקה  שורה ריקה לצורך עיצוב שורה ריקה לצורך עיצוב שורה ריקה לצורך עיצוב
 לצורך עיצוב

העובד  .1.3

הסוציאלי 

המוצע

ניסיון  .1.3.1
עבודה כעובד ב

  סוציאלי

 ניסיון המוצעייבדק הסוציאלי בעבודההעובד
העובדים בפנקס הרישום לאחר סוציאלי, כעובד
האחרונות השנים ארבע במהלך הסוציאליים,
עבור ההצעות. להגשת האחרון למועד הקודמות

מע מלאה ניסיון שנת משנתכל )החל כאמור בר
 יינתנו הראשונה( 4הניסיון של למקס' עד 8נק'

 נק'.

8 

העובד
הסוציאלי

 המוצע

ניסיון  .1.3.2
 עבודה טיפוליתב

 ניסיון המוצעייבדק הסוציאלי בעבודההעובד
העובדים בפנקס הרישום לאחר טיפולית,
האחרונות השנים ארבע במהלך הסוציאליים,
עבור ההצעות. להגשת האחרון למועד הקודמות
משנת )החל כאמור מעבר מלאה ניסיון שנת כל

 יינתנו הראשונה( 3הניסיון של למקס' ועד 6נק'
 נק'.


" זה, עבודה טיפוליתלעניין כעובד–" עבודה
סוציאליעםאחתאויותרמהאוכלוסיותהבאות:

 אנשיםעםמוגבלותכהגדרתםבמכרזזה; (1
 ומעלה;67אנשיםבגילאי (2
אוכלוסייתהקצה)דרירחוב,עובריחוק,נפגעי (3

התמכרויותונפגעיזנות(.

6 

"כ ניקוד סה
עובד ל

 סוציאלי
 המוצע

 14 לארלוונטיבשורהזו לארלוונטיבשורהזו

שורה ריקה  שורה ריקה לצורך עיצוב שורה ריקה לצורך עיצוב שורה ריקה לצורך עיצוב
 עיצובלצורך 

תכנית  .1.4

עבודה 

מוצעת

תכנית  .1.4.1
 עבודה מוצעת

 להציג יידרש מוצעתהמציע עבודה .תכנית
לפי והעמקתה, בנייתה אופן לפי תוערך התכנית
והיעדים הטיעונים ומהימנות העבודה, רציונל
לידע ביחס התכניות יוערכו עוד, המציע. שהציב
שנצברבמשרדבנוגעלשרותולתשתיותהתומכות

יחסלשניה.פירוטהקריטריוניםשעלבווכןאחתב
להלן.3.2.9פיהםתיבדקהתכניתמופיעיםבסעיף

הניקודבאמתהמידהיינתןעלידיועדתהמכרזים,
ביןהשאר,עלבסיסהתרשמותםוהמלצותיהםשל
התכנית. את המעריכים המקצועיים הגורמים

המצ"ב.כג'נספחהתכניתהמוצעתתפורטבנוסח
 הוא זו מידה באמת המקסימלי נק'. 15הניקוד

מובהר כי המשרד יהיה רשאי לפי שיקול דעתו 
הבלעדי שלא להתקשר עם מציע ולפסול את 

 10.5) 70%הצעתו של מציע שלא קיבל לפחות 
נק'( מהניקוד באמת מידה זו.

15 
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סה"כ ניקוד 
תכנית ל

 עבודה מוצעת

 15 לארלוונטיבשורהזו לארלוונטיבשורהזו

שורה ריקה לצורך עיצובשורה ריקה  שורה ריקה לצורך עיצוב שורה ריקה לצורך עיצוב
 לצורך עיצוב

בדיקת  .1.5

מבנה/יםה

התאמת  .1.5.1
 מבנה/ים המוצע/יםה

ביקור יערכו במשרד המקצועיים הגורמים
עלידיהמציעלצורךהענקהמבנה/יםהמוצע/יםב

 הביקור ממצאי איכות, ציוני בדו"ח.של יעוגנו
הניקודבאמתהמידהיינתןעלידיועדתהמכרזים,
ודברי הביקור ממצאי בסיס על השאר, בין
הביקור דוח של נספח המקצועיים. הגורמים

 כד'נספחבמבנההמוצעמצ"בכ


מובהר כי במקרה שהמציע מציג במענה למכרז 
זה מספר מבנים, יינתן הניקוד בנפרד לגבי כל 
מבנה מוצע, בהתאם לקריטריונים המפורטים 
בטבלה שלעיל, והניקוד הסופי יהיה ממוצע 

הניקוד שניתן לכלל המבנים.


מובהר כי במקרה שיימצא כי מבנה/ים שהוצג/ו 
על ידי המציע במענה למכרז אינו/ם עומד/ים 
באחד או יותר מתנאי הסף למבנה כמפורט 
בטבלת תנאי הסף למבנה ואינו/ם ניתן/ים 

ממועד קבלת  )תשעים( יום 90בתוך להתאמה 
, הצעתו של המציע כרזההודעה על זכייה במ

תיפסל על הסף, וממילא לא יינתן ניקוד באמות 
המידה למבנה בגין אותו/ם המבנה/ים שנמצא 

 לגביו/הם שאינו/ם עומד/ים בתנאי הסף למבנה.


המשרד רשאי שלא להתקשר עם מציע שלא 
נק'( מהניקוד באמת  14) 70%לפחות קיבל 

מידה זו.

20 

סה"כ ניקוד 
מבנה/ים ל

 המוצע/ים

 20 לארלוונטיבשורהזו לארלוונטיבשורהזו

שורה ריקה שורה ריקה לצורך עיצובשורה ריקה לצורך עיצוב שורה ריקה לצורך עיצוב
 לצורך עיצוב

 100 לארלוונטיבשורהזו לארלוונטיבשורהזו סה"כ ניקוד



 

 דירות הלוויין –קריטריונים לבדיקת איכות ההצעות  .2

 

ניקוד  פירוט אמת המידה אמת המידה הגורם הנבדק
 מירבי

ניסיון  .2.1.1המציע .2.1
אספקת שירותים ב

בתחומי הבריאות, 
 הרווחה או החינוך

ב המציע ניסיון בתחומיייבדק שירותים אספקת
הבריאות,הרווחהאוהחינוך,בתנאילינהאושלא

 לפחות עבור לינה, בכל8בתנאי שירות, מקבלי
שמונההשניםהאחרונותהקודמותשנה במהלך ,

שנת כל עבור ההצעות. להגשת האחרון למועד
) הסף בתנאי לנדרש מעבר מלאה שלושניסיון

נק'.15נק'עדלמקס'של5(יינתנושניםלפחות

15 

שביעות  .2.1.2 המציע
רצון מהתקשרויות 

 קודמות

ההמלצותייבדקובהתאםלמנגנוןהמפורטבסעיף
3.2.8נק'ועד5להלן.עבורכלהמלצהיינתנועד

 של 10למקס' המשרד יהיה רשאי שלא נק'.
נק' באמת  5-להתקשר עם מציע שקיבל פחות מ

מידה זו.

 10  

סה"כ ניקוד 
למציע

 25 לארלוונטיבשורהזולארלוונטיבשורהזו

שורה ריקה שורה ריקה לצורך עיצוב שורה ריקה לצורך עיצוב שורה ריקה לצורך עיצוב
 לצורך עיצוב

העובד  .2.2

הסוציאלי 

המוצע

ניסיון  .2.2.1
עבודה כעובד ב

 סוציאלי

בעבודה המוצע הסוציאלי העובד ניסיון ייבדק
העובדים בפנקס הרישום לאחר סוציאלי, כעובד
האחרונות השנים חמש במהלך הסוציאליים,
עבור ההצעות. להגשת האחרון למועד הקודמות

ניסי שנת משנתהניסיוןכל )החל כאמור מלאה ון
 נק'.9נק'עדלמקס'של3הראשונה(יינתנו

9 

העובד
הסוציאלי

 המוצע

ניסיון  .2.2.2
 עבודה טיפוליתב

 ניסיון המוצעייבדק הסוציאלי בעבודההעובד
העובדים בפנקס הרישום לאחר טיפולית,
האחרונות השנים חמש במהלך הסוציאליים,

הקודמותלמועדהאחרוןלהגשתההצעות.


)החל כאמור מעבר מלאה ניסיון שנת כל עבור
נק'ועדלמקס'4.5משנתהניסיוןהראשונה(יינתנו

 נק'.9של


" זה, עבודה טיפוליתלעניין כעובד–" עבודה
סוציאליעםאחתאויותרמהאוכלוסיותהבאות:

 עםמוגבלותכהגדרתםבמכרזזה;אנשים (1
 ומעלה;67אנשיםבגילאי (2
אוכלוסייתהקצה)דרירחוב,עובריחוק,נפגעי (3

התמכרויותונפגעיזנות(.

9 

 ניקודסה"כ 
עובד ל

 סוציאלי
 המוצע

 18 לארלוונטיבשורהזו לארלוונטיבשורהזו

שורה ריקה  שורה ריקה לצורך עיצוב שורה ריקה לצורך עיצוב שורה ריקה לצורך עיצוב
 לצורך עיצוב

המדריך  .2.3

המוצע

ניסיון  .2.3.1
עבודה עם נפגעי ב

 התמכרויות

ה ניסיון במדריךייבדק נפגעיהמוצע עם עבודה
האחרונותהתמכרויות השנים חמש במהלך

עבור ההצעות. להגשת האחרון למועד הקודמות
משנתהניסיון )החל כאמור מלאה ניסיון שנת כל

נק'.15למקס'שלנק'ועד5הראשונה(יינתנו


15 
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 עמודים201,מתוך40עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 מדריךלמען הסר ספק מובהר כי מציע שלא יציג 
אינו עומד  המוצע מטעמו מדריךהבהצעתו, או ש

 .ב8ט.המפורטות בסעיף  בדרישות המינימליות
נק' באמת מידה זו. 0יקבל  א' נספחל

מדריךה
 המוצע

,יקבלהכשרהבסיסיתבהדרכהבעלשהואמדריך הכשרה .2.3.2
נק'.7

 מדריךלמען הסר ספק מובהר כי מציע שלא יציג 
אינו עומד  המוצע מטעמו מדריךהבהצעתו, או ש

 .ב8ט.המפורטות בסעיף  בדרישות המינימליות
נק' באמת מידה זו. 0יקבל  א' נספחל

אינו בעל הכשרה בהדרכה ש מדריךכן מובהר כי 
כאמור יידרש לעבור הכשרה בהדרכה במהלך 

קתו עשר החודשים הראשונים להעס-שנים
במסגרת. מובהר כי לא תתאפשר העסקה של 
מדריך שאינו בעל הכשרה בהדרכה למעלה 

.עשר חודשים ממועד תחילת העסקתו-משנים

7 

"כ ניקודסה
 מדריךל

 המוצע

 22לארלוונטיבשורהזו לארלוונטיבשורהזו

שורה ריקה שורה ריקה לצורך עיצוב שורה ריקה לצורך עיצוב שורה ריקה לצורך עיצוב
 לצורך עיצוב

תכנית  .2.4

עבודה 

מוצעת

תכנית  .2.4.1
 עבודה מוצעת

 להציג יידרש מוצעתהמציע עבודה .תכנית
לפי והעמקתה, בנייתה אופן לפי תוערך התכנית
והיעדים הטיעונים ומהימנות העבודה, רציונל
לידע ביחס התכניות יוערכו עוד, המציע. שהציב
שנצברבמשרדבנוגעלשרותולתשתיותהתומכות

יחסלשניה.פירוטהקריטריוניםשעלבווכןאחתב
להלן.3.2.9פיהםתיבדקהתכניתמופיעיםבסעיף

הניקודבאמתהמידהיינתןעלידיועדתהמכרזים,
ביןהשאר,עלבסיסהתרשמותםוהמלצותיהםשל
התכנית. את המעריכים המקצועיים הגורמים

המצ"ב.כג'נספחהתכניתהמוצעתתפורטבנוסח
 הוא זו מידה באמת המקסימלי נק'. 15הניקוד

מובהר כי המשרד יהיה רשאי לפי שיקול דעתו 
הבלעדי שלא להתקשר עם מציע ולפסול את 

 10.5) 70%הצעתו של מציע שלא קיבל לפחות 
נק'( מהניקוד באמת מידה זו.

15 

"כ ניקוד סה
תכנית ל

 עבודה מוצעת

 לארלוונטיבשורהזו
 15 לארלוונטיבשורהזו

שורה ריקה שורה ריקה לצורך עיצוב שורה ריקה לצורך עיצוב שורה ריקה לצורך עיצוב
 לצורך עיצוב

בדיקת  .2.5

מבנה/יםה

התאמת  .2.5.1
 מבנה/ים המוצע/יםה

ביקור יערכו במשרד המקצועיים הגורמים
הענקהעלידיהמציעלצורךמבנה/יםהמוצע/יםב

איכות ציוני בדו"ח.של יעוגנו הביקור ממצאי ,
המידהיינתןעלידיועדתהמכרזים,הניקודבאמת

ודברי הביקור ממצאי בסיס על השאר, בין
הביקור דוח של נספח המקצועיים. הגורמים

20 



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך41עמוד
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 .כה'נספחבמבנההמוצעמצ"בכ


מובהר כי במקרה שהמציע מציג במענה למכרז 
זה מספר מבנים, יינתן הניקוד בנפרד לגבי כל 
מבנה מוצע, בהתאם לקריטריונים המפורטים 
בטבלה שלעיל, והניקוד הסופי יהיה ממוצע 

הניקוד שניתן לכלל המבנים.


מובהר כי במקרה שיימצא כי מבנה/ים שהוצג/ו 
על ידי המציע במענה למכרז אינו/ם עומד/ים 
באחד או יותר מתנאי הסף למבנה כמפורט 
בטבלת תנאי הסף למבנה ואינו/ם ניתן/ים 

ממועד קבלת  )תשעים( יום 90בתוך להתאמה 
, הצעתו של המציע ההודעה על זכייה במכרז

תיפסל על הסף, וממילא לא יינתן ניקוד באמות 
המידה למבנה בגין אותו/ם המבנה/ים שנמצא 

 לגביו/הם שאינו/ם עומד/ים בתנאי הסף למבנה.


י שלא להתקשר עם מציע שלא המשרד רשא
נק'( מהניקוד באמת  14) 70%קיבל לפחות 

מידה זו.

סה"כ ניקוד 
מבנה/ים ל

 המוצע/ים

 20 לארלוונטיבשורהזו לארלוונטיבשורהזו

שורה ריקה שורה ריקה לצורך עיצובשורה ריקה לצורך עיצוב שורה ריקה לצורך עיצוב
 לצורך עיצוב

 100 לארלוונטיבשורהזו לארלוונטיבשורהזו סה"כ ניקוד
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 (לפי העניין נק' 10 שביעות רצון מהתקשרויות קודמות והמלצות ) .3.2.8

גופיםאשרקיבלושנילפחותעלהמציעלצרףלהצעתוהמלצותבכתבמ .3.2.8.1

 למועד הקודמות האחרונות השנים חמש במהלך האחרוןמהמציע

.המציעשירותיםבתחומיהבריאות,הרווחהאוהחינוךלהגשתההצעות

יט'נספחביפרט כ'נספחאו העניין מההמלצותלפי אחת לכל ביחס

הממליץ.שלמעודכניםתקשרותפרטיהשצורפועלידו

 .3.2.8.2 בסעיף כמפורט שירותים נתן אשר מציע, ו/או3.2.8על למדינה לעיל

כלאתרשימתלפיהענייןכ'נספחאויט'נספחטבלגופיםציבוריים,לפר

הגופיםכאמור,הכוללתאנשיקשרוטלפוניםליצירתקשרעמם.

לגורמים .3.2.8.3 לפנות הבלעדי, דעתו שיקול לפי רשאי, יהיה המשרד

כולםאוחלקם,וכןלגורמיםלפיהענייןכ'נספחאויט'נספחבהמפורטים

השירות אודות פרטים קבלת לשם מהמציע, שירותים שקיבלו אחרים

 .שקיבלוושביעותרצונםממנו

ו .3.2.8.4 ביןהמלצותבע"פאובכתבמגורמיםמקצועייםבמשרד,ביןאםפורטו

 פורטו יט'נספחבשלא הענייןכ'נספחאו לפי כהמלצה ייחשבו אחת,

 .לצורךאמתמידהזו

ככלשהחליטהמשרד,לפישיקולדעתוהבלעדי,לערוךפניותטלפוניות .3.2.8.5

 בסעיף למפורט ניסיונות3.2.8.3בהתאם שני עד המשרד יבצע לעיל,

 השעות בין לממליץ, טלפונית מועד17:00-ל9:00התקשרות ולפי

התכנסותהוועדהלדיוןבמכרזזה.הפניותהטלפוניותלממליציםיתועדו

למ טלפונית פנייה שתיעשה ככל שלאבכתב. זה, בסעיף כאמור מליץ

והואלאיושג,המלצתושלממליץזהלאתזכה צורפההמלצתובכתב,

 אתהמציעבניקוד,והמשרדיעבורלממליץהבאבתור.

מובהרבזאתכי,בהתאםלשיקולדעתוהבלעדי,רשאיהמשרדלהוריד .3.2.8.6

,נק',לפיהעניין10שלעדלמינוסנקודותלמציעואףליתןלוניקודשלילי

המציעביצעהתקשרויותקודמות בו מהאופן היעדרשביעותרצון בשל

לרבותבעקבותפנייהלפי עםגופיםציבוריים, המדינהאו עםהמשרד,

אובהתבססעלדיווחיםלעיל3.2.8.3לעילאולפיסעיף3.2.8.2סעיף

גופיםציבורייםשלהגורםהמקצועיהרלוונטיבמשרד אובמשרדיםו/או

אחרים,בתוךשלושהשניםהאחרונותהקודמותלמועדהאחרוןלהגשת

.כןרשאיהמשרדלקבועכיהניקודבאמתמידהזויינתןאךורקההצעות
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התקשרויות המציע ביצע בו מהאופן הרצון שביעות במידת בהתחשב

גורמיםחיצוניים,קודמותעםהמשרד,מבלילקחתבחשבוןהמלצותשל

השנים שלוש בתוך המקצועי הגורם של דיווח על בהתבסס וזאת

 .הקודמותלמועדהאחרוןלהגשתההצעותהאחרונות

 

 (לפי העניין נק' 15 מבנה התכנית המוצעת והערכתה ) .3.2.9

רציונל .3.2.9.1 לפי והעמקתה, בנייתה אופן לפי תוערך המוצעת התכנית

יוערכו עוד, המציע. שהציב והיעדים הטיעונים ומהימנות העבודה,

ההצעותביחסלידעשנצברבמשרדבנוגעלשירותולתשתיותהתומכות

 .לשנייהבווכןאחתביחס

הניקודבאמתהמידהיינתןעלידיועדתהמכרזים,ביןהשאר,עלבסיס .3.2.9.2

את המעריכים המקצועיים הגורמים של והמלצותיהם התרשמותם

 התכנית.

כפישמוצעעלמסגרתהתכניתתתייחסלשיטותהטיפולואופןהפעלתה .3.2.9.3

שלהם הביצוע ואופן הנדרשים למהותהשירותים לב בשים המציע ידי

  .א'נספחכמפורטב

שלכלקריטריון .3.2.9.4 התכניותומשקלו הקריטריוניםשעלפיהםיוערכו להלן

 בציוןהסופי:

ניקוד  פירוט הקריטריון פרמס
 מרבי

המסגרתומטרותיהחזוןכללישלהמציעלגביהפעלת  .1
 המרכזיות

5% 

מקצועית  .2 )הגישות-תפיסה המציע של טיפולית
המסגרת, את להפעיל מוצע פיהן שעל הטיפוליות
"האנימאמין"הטיפולי,"האנימאמין"לגביאופןניהול

 מקצועיואופןראייתהקשרמולהמשרד(-צוותרב

5% 

  .3 המתוכנן הפעולה את–מתווה לפרט המציע על
כולל פעילות ולשנת פעילות לשבוע למתווה הצעתו
התייחסותלעדשניפרויקטיםייחודייםשנתיים.לצורך

לכלתרניקודאמתמידהזועלהמציעלהתייחסביןהי
המפורטים בטבלה הרצופה לאחר  הקריטריונים

 טבלה זו.

70%

של  .4 פרטניים מקרים או לפרויקטים דוגמאות הצגת
 המציע של מוצלחת את–התמודדות לתאר יש

נעשה בהם ההתערבות כלי המקרה; / הפרויקט
 פרויקט של במקרה המשתתפים;–שימוש; מספר

תהליכי בפרויקט; / במקרה הצוות מעורבות מידת

10% 
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ניקוד  פירוט הקריטריון פרמס
 מרבי

/ הפרויקט במסגרת שהופקו הלקחים של הטמעה
 הפרטני שנערכההמקרה ולמידה מסקנות במסגרת,

/ הפרויקט תוצאות המקרה; / הפרויקט בעקבות
תוצאות להערכת המדידה כלי פירוט המקרה:
/ מהפרויקט כתוצאה חלו שינויים איזה ההתערבות,
וברמת משפחותיהם ו/או המטופלים ברמת המקרה

 המסגרת

התרשמותכללית)הצבתיעדיאיכותושירותואמצעים  .5
להנחלתםבמסגרת,הפגנתבקיאותבתחוםהרלוונטי
וצרכיה, המכרז של היעד אוכלוסיית עם והיכרות
התכנית ישימות לשירות, ותוספות חדשניים רעיונות

 המוצעתוכיו"ב(

10% 

 100% סה"כ ניקוד לתכנית המוצעת  .6



בטבלה  3בהמשך לסעיף להלן טבלת מתווה הפעולה המתכונן: 

  :שלעיל

אופן חלוקת הניקוד לפי סוג המסגרת  סעיף
 הכלולה בהצעה

הוסטלים 
 שיקומיים

דירת 
 לוויין

)תכנית  .3.1 המוצעות הטיפול תכניות
טיפול תכנית וקבוצתי, פרטני לטיפול
שיקום בנושא טיפוליות לקבוצות
תכניות חיים, וכישורי תעסוקתי
להתערבויות תכניות העשרה,

 משפחתיות,טיפולרפואיוכיו"ב(

20% 35% 

תעסוקתי  .3.2 לשיקום מוצעת תכנית
דרכים לרבות המטופלים, של וחברתי
 ותמיכה שיקום להשמה, –ושיטות

ופירוט ומרכיביה התכנית מהלך תיאור
שלהלן: הנושאים על בדגש פעילויות

 תעסוקתי )אבחון שיקום4%ייחודי ,)
) )4%בקבוצות יחידני שיקום (,4%(,

(והשמהבעבודה4%השלמתהשכלה)
(4%.) 

]קריטריון זה אינו רלוונטי בהצעה 
 [דירת לווייןלהפעלת 

לא  20%
 רלוונטי

מידע  .3.3 לאיסוף מוצעות ודרכים שיטות
ביסוס לצורך בקהילה טיפול מגורמי

 והכרתההיסטוריהשלהמטופלים

8% 15% 

  .3.4 מוצעות שוטפות העשרה –פעילויות
הגיוון ומידת הפעילויות תכני ייבדקו

)4%) הפעילויות משך מידת4%(, ,)
המוצעות הפעילויות של התאמתן

לא  12%
 רלוונטי
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אופן חלוקת הניקוד לפי סוג המסגרת  סעיף
 הכלולה בהצעה

הוסטלים 
 שיקומיים

דירת 
 לוויין

 (4%לאוכלוסייההרלוונטית)
]קריטריון זה אינו רלוונטי בהצעה 

 [דירת לווייןלהפעלת 

דרכיםושיטותלהתאמתהטיפוללקהלי  .3.5
מארצות עולים )לרבות שונים יעד

וכיו"ב(שונות,מגזריםשונים

5% 10% 

פנים  .3.6 מוצעים למנגנונים -התייחסות
קשיים עם להתמודדות ארגוניים
השירותים, מתן כדי תוך וקונפליקטים
חריגים אירועים עם התמודדות לרבות

תוךכדימתןהשירותים

5% 10% 

 

 המציעמתחייבלפעולבהתאםלתכניתהעבודהשתאושרע"יהמשרד. .3.2.9.5

 .כג'נספחהמציעיפרטאתהתכניתהמוצעתב .3.2.9.6

 שלב ג': בחירת הזוכים .3.3

כל .3.3.1 לגבי האיכות. האיכותמסגרתההצעותידורגובהתאםלציוני ,ההצעה,אשרציון

 .מסגרתשלהיהיההגבוהביותר,תיבחרכהצעההזוכהלפימכרזזהלאותהה

לא תתאפשר במסגרת מכרז זה הפעלה של למעלה מארבע מסגרות בהר כי מו .3.3.2

.235/2017ולעניין זה יבואו בחשבון עם המסגרת שתופעל מכח מכרז 

 .3.3.3 לגבי הראשון במקום ידורג מסוים שמציע במקרה לעיל, האמור אף ארבעתעל

 יופעלהמנגנוןהבא:מסגרותה

 .3.3.3.1 לגבי הראשון במקום שדורג המסגרותהמציע באספקתארבעת יזכה

בכלמכסות)לפימספרהמבניהןהגדולותמסגרותהבשלושתהשירותים

לעיל1.2.2כמפורטבסעיףמסגרת לזכייהלגבי ומועמדותו מסגרתה(,

תיפסל.הרביעית

הבא .3.3.3.2 המציע לגבי הדירוג, מבחינת מסגרתהבתור, היזכהרביעית

 .הרביעיתמסגרתבהפעלתה

לאספקת .3.3.4 זוכה יבחר לא המנגנון הפעלת שלאחר ככל לעיל, מהאמור לגרוע מבלי

 היתרבמקרהשהוגשההצעהיחידהלגבימסגרתהשירותיםלגבי בין אואחרת, זו

אויותרבניקודהאיכות,המשרדיהיה20%מסוימתו/אובמקרהשלפערשלמסגרת

 רשאי:
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אותה .3.3.4.1 לגבי המנגנון( הפעלת )לפני כראשונה שדורגה בהצעה לבחור

 לעיל.3.3.2,עלאףהאמורבסעיףמסגרתה

זו.מסגרתלאלבחורכללבזוכהלאספקתהשירותיםלגבי .3.3.4.2
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 שונות .4

 הרשמה לקבלת עדכונים .4.1

מציעהמעונייןלקבלעדכוניםאודותההליךהמכרזייירשםבאמצעותהרשמהמקוונת .4.1.1

תחתלשונית"לקבלתמשרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםבלבדבאתר ,

למכרזהרלוונטיישלהקישעללשונית"לקבלתעדכונים"(,עדכונים")כאשרבהתייחס

טלפון מספרי כולל מטעמו, אישהקשר לרבותפרטיםשל מזהים, פרטים ציון תוך

 ופקסוכתובתשלדואראלקטרוני.

יודגש,כיכלמידעמטעםהמשרדבנוגעלמכרזזהיישלח,בנוסףלפרסוםכמתחייב, .4.1.2

כ עדכונים לקבלת שנרשמו למציעים בסעיף אותם4.1.1אמור הפרטים, לפי לעיל

עניין לכל ויהיהמחייב הנרשמים אצל התקבל כאילו וייחשב בעתההרשמה, מסרו

 .ודבר

באחריותהמציעיםלעקובאחרכלעדכוןלגבימכרזזה,ובכללזהתשובותלשאלות .4.1.3

לכך שנקבע במועד שלהבהרה האינטרנט באתר שיעודכנו כפי המכרז, במסמכי

.המשרד

 שאלות הבהרה .4.2

המשרד, .4.2.1 של האינטרנט אתר באמצעות מקוון באופן להעביר ניתן הבהרה שאלות

מילוי שאלות "בהתייחסלמכרזהרלוונטי,ברובריקה"פרטים נוספיםתחתלשונית"

לקבלתהבהרה מקוונת בהרשמה מותנית מקוון באופן הבהרה שאלות העברת ."

 לעיל.4.1עדכוניםכאמורבסעיף

אלקטרוני .4.2.2 דואר באמצעות ההבהרה שאלות את להעביר ניתן  לכתובת:לחלופין

Michrazim@molsa.gov.il. 

.12:00בשעה  08/01/2018-ה, ב'עד ליום המועדהאחרוןלהפניהשלשאלותהוא .4.2.3

 המשרדלאיענהעלכלשאלה,שתגיעלאחרמועדאחרוןזה.

 :הבהרהבאמצעותדואראלקטרונילהלןתיאורהמבנהלהגשהשלשאלותובקשות .4.2.4

פירוט סעיף

 מספר מכרז, שם מכרז

  שם המציע הפוטנציאלי

  פרטי איש הקשר

mailto:Michrazim@molsa.gov.il
mailto:Michrazim@molsa.gov.il
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פירוט סעיף

 מספר מכרז, שם מכרז

  טלפון

  כתובת דואר אלקטרוני

  מספר פקס



 פירוט השאלה/בקשת הבהרה הסעיף במכרז

  

  

  

 .Wordהמתכונתהיחידהלהעברהשלהשאלותהיאבאופןמקווןאוכמסמך

יודגש,כיהמשרדלאיענהלשאלותהבהרה,אלאאםנשלחובמועדבפורמטובמבנה

 לנוחות לעיל. דוארכאמור באמצעות השאלות להגשת המחייב הפורמט המציעים,

 אלקטרונימופיעבאתרהמשרדלצדמסמכיהמכרזתחת"פרטיםנוספים".

התשובות .4.2.5 בכתב, פרטיםמזהיםשלהפוניםלשאלותישלחו לכלללאציון המציעים,

יפורסמובאתרבנוסףו,באמצעותדואראלקטרונילעיל4.1הרשומיםכאמורבסעיף

 האינטרנטשלמינהלהרכשהממשלתי באתרהאינטרנטותחתהלשונית"מכרזים"

 השל .והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כל המציעיםמשרד

חתוםבמקום המציעיםלצרףלהצעתםאתמסמךשאלותההבהרה, על כי מובהר

כ יסומן החתום ההבהרה שאלות מסמך המוסמך. נציגם ידי על ל'נספחהמתאים

 .המצ"בלמכרז

מובהר בזאת כי על המציעים לשאול ולהעיר בנוגע לדרישות הביטוח במכרז  .4.2.6

ובאישור הביטוחי במסגרת הליך שאלות ההבהרה בלבד. אין לבצע כל שינויים על 

ואין לצרף נספח בנוסח שונה מזה  אישור בדבר קיום ביטוחיםגבי הנספח של 

.שצורף למכרז

 הגשת ההצעה .4.3

ב .4.3.1 תוגש 3-ההצעה עותקים או2–)שלושה( כרוכים )מודפסים(, קשיחים עותקים

" עותקים )להלן: בקלסר קשיחיםערוכים דיגיטלי בפורמט אחד והעתק גבי"( על
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דיסק או )דיסק קי(.-און-תקליטור המקור". "עותק ייקרא העותקים מן עותקאחד

מסמכיהמכרזהחתומיםבמקור.המקוריתואתערבותהמקוריכילאתה

 .4.3.2 העותקים הק2–שלושת העותקים דיגיטלי בפורמט והעתק לתוך–שיחים יוכנסו

, מכרז משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים"מעטפהאטומהעליהיצוין:

 בלבד,ללאשםהמציע,אופרטיםמזהיםכלשהם."308/2017מספר 

של ההצעה יהיה זה המופיע בעותק  למען הסר ספק יודגש, כי הנוסח המחייב .4.3.3

 המקור.

. הצעה שלא תהיה לוודא הכנסה פיסית של ההצעה לתיבת המכרזים על המציע .4.3.4

  בתיבת המכרזים במועד פתיחת התיבה, תחשב כאילו שלא התקבלה.

בלבד .4.3.5 אחת להגישהצעה רשאי המציע כל בהצעתומסגרותלגבי לענייןהכלולות .

לרבותבעלהשליטהבמציעאוהנשלטעלידואוהנשלטעלידי–"מציעסעיףזה,"

גורםשלישיהשולטבו.

יוגשו .4.3.6 ההצעות,לרבותכלהנספחים,ההמלצות,האישוריםוכלפרטהנדרשבמכרז,

בשפההעברית.

ישלצרףלהצעהאתכלהאישוריםוהמסמכיםהנדרשיםלפימכרזזה. .4.3.7

חסוייםמתבקשלהמציאאתהעתקמציע .4.3.8 יהיו חלקיםמסוימיםבהצעתו המבקשכי

החלקי בו כאשר המקור( עותק שאינו )העותק מושחרים.ההצעה החסויים על ם

ב במפורש לציין שיהיוכו'נספחהמציע מבקש הוא בהצעתו סעיפים אלו למכרז,

חסוייםבפניהצגהלמציעיםאחרים,מטעמיסודמקצועיאומסחרי.מציע,שלאיציין

 ייראהכמישהסכיםלחשיפתהצעתוכולה.סעיפיםכאלה,

אםחלקכלשהובהצעתהספקיהיהחסוי,תהיהנתונהמובהרבזאת,כיההחלטהה .4.3.9

-פישיקול-אךורקלוועדתהמכרזיםשלהמשרדוכיועדתהמכרזיםתהיהרשאית,על

דעתההבלעדי,להציגבפניהמציעים,שלאזכובמכרז,כלמסמך,אשר,להערכתה

בתקנ מנתלעמוד דרושעל והוא מקצועי או מסחרי סוד מהווה אינו ותהמקצועית,

חובתהמכרזים.

חיסיון, .4.3.10 כנושאשהואמבקשלהטילעליו שמציעסימן כלנושא, כי מובהרבזאת, כן

אתטענתהחיסיון.יהיהחסויבפניוגםביתרההצעות,ככלשוועדתהמכרזיםתקבל

 חתימה על מסמכי המכרז .4.4
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ההצעה)כוללמסמכיהמכרזהנ"ל(ייחתםבראשיתיבותבכלאחדמעותקיכלעמוד .4.4.1

בהתאםלמפורטבאישורבאופןהמחייבאתהמציעמטעםהמציעשלמורשיחתימה

.לעיל2.3.2בסעיףהנדרש

יהםנדרשתחתימתושלהמציע,ייחתמוע"ימורשיהחתימהמטעמוהנספחים,עלכל .4.4.2

 לעיל.2.3.2בסעיףבאופןהמחייבאתהמציעבהתאםלמפורטבאישורהנדרש

למכרז וכי המציעים אינם נדרשים לצרף  א' נספחזה אינו חל על  כי סעיף מובהר .4.4.3

 .נספח זה להצעתם

 תוקף ההצעה .4.5

המשרדשומרלעצמואתהזכות. 06/05/2018בתוקף עד ליום הצעתהמציעתהיה .4.5.1

ההצעה תוקף של הארכה לדרוש תוקף המכרזההצעהערבותושל והליכי היה ,

ואתתוקף הצעתו אתתוקף להאריך מתחייב המציע הנ"ל. לתקופה מעבר יימשכו

,ועלבהתאםלדרישתושלהמשרד,היהוהמשרדיחליטעלהארכהכאמורהערבות

 .לעיל,בשינוייםהמחויבים2.1.5תקופתההארכהיחולוהוראותסעיף

שנבחרו .4.5.2 מציעים של יישארוהצעותיהם שנבחרו, ככל שלישי, וככשיר שני ככשיר

נבחרה בהתקשרותהמשרדמולהמציעשהצעתו כלתקופתהניסיון בתוקףלמשך

ששתהחודשיםהראשוניםלהתקשרותיהוותקופתניסיון,אשרכזוכהלפימכרזזה)

במהלכהיהיההמשרדרשאילבטלאתההתקשרותעםהספקבהתראהבכתבבת

 (.ימיםמראש30

כאמור, יראו בו  ערבותכי מציע שלא יאריך את תוקף הצעתו ואת תוקף ה מובהר .4.5.3

כמי שהסיר הצעתו במענה למכרז זה וכי הצעתו לא תובא בחשבון בעת בדיקת 

ההצעות.

 לענין עידוד נשים בעסקים .4.6

 הדרישות על העונה מציע על התשנ"ב2בסעיף המכרזים, חובת לחוק עידוד1992-ב לענין ,

מ )על אישה בשליטת הוא העסק לפיו ותצהיר, אישור להגיש בעסקים, שלנשים שמעותם

בלחוק(.2סעיףראה–המונחים:"עסק","עסקבשליטתאישה","אישור"ו"תצהיר"

 לאחר זכייתועל ההסכם  חתימת הספק .4.7
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לרבות .4.7.1 ההסכם לספקהסכםלחתימהבצירוףנספחי יועבר עםהודעתהזכייה יחד

השניםהבאות,וכןנוסחכתבערבותביצועהכוללשלושטפסימימושזכותהברירהל

.אישורבדברקיוםביטוחיםאתהסכוםואתתאריךהתוקףואתנוסח

לרבות .4.7.2 הברירה, זכות מימוש טפסי ועל נספחיו ועל ההסכם על לחתום הספק על

,שהינםנספחיםאישורבדברקיוםביטוחיםלהלןו4.8ערבותהביצועכמפורטבסעיף

 תוך המשרד לנציג חתום כשהוא ולהעבירו ממועדעשר(-)ארבעה14להסכם, יום

 .קבלתההסכםלחתימתו

מימושזכותהברירההמצ"בכ .4.7.3 שלהספקעלטפסי עלאףחתימתו נספחמובהרכי

,הרישמימושהשלהזכותעבורכלשנהיהיהבכפוףלאישורועדתהמכרזים,1כט'

ועדת ידי על האופציה מימוש אישור על המשרד מנציג הודעה קבלת לאחר ורק

הודעתנציגהמשרדעלמימושזכותהברירהתצורףלטו פסמימושזכותהמכרזים.

הספק יידרש ההודעה, קבלת עם אותו. ותשלים הספק ידי על החתום הברירה

להעבירנוסחכתבערבותביצועהכוללאתהסכוםואתתאריךהתוקףוכןאתנוסח

.אישורבדברקיוםביטוחים

ביןהאמורתתגלהסתירהאםכמשלימיםזהאתזה.תאתההסכםוהמכרזישלראו .4.7.4

מכרזב בהסכם, האמור לבין תהיהייזה ולא היה אתהסתירה. ליישב עשהמאמץ

ל יאפשרות הסתירה, את ישב מכרזההוראת תהיה הוראת על ,ההסכםעדיפה

אמרבמפורשאחרת.אםיתגלוסתירותביןהאמורבהצעהייהסותרתאותה,אלאאם

פותעלהאמורעדייהיובהסכםומכרזבבהסכם,אזההוראותאומכרזבלביןהאמור

.בהצעה

הספקלאיעשהכלפעולהולאיהיהזכאילכלתשלוםבקשרעםביצועמכרזזהעד .4.7.5

הגורמים בידי החתומה הזמנה, לו ותונפק המשרד עם ההסכם ייחתם אשר

 במשרד. הצדדיםהמוסמכים בין ההתקשרות כי בזה, מודגש ספק כל הסר למען

דדים.ידישניהצ-תושלםרקעםחתימתההסכםעל

 ערבות ביצוע .4.8

בסעי .4.8.1 כאמור להסכם4.7.2-ו4.7.1פים לצרף הספק על מקורילעיל, ערבות, כתב

.2כט'נספחבנוסחהמצורףכביצועושלההסכםלשםהבטחתעלשמו,ובלתימותנה

לסטותממנו.נוסחזהמחייבואין

לפי100%בשיעורשלהערבותתהיהצמודהלמדדהמחיריםלצרכן .4.8.2 )מאהאחוז(,

ותעמודעל )חמישהאחוזים(מערך5%המדד,שיהיהידועבמועדהגשתההצעה,
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60.הערבותתהיהבתוקףסךההתקשרותעםהספק)לאכוללאופציות(,כוללמע"מ

 יוםמעברלתקופתההתקשרותעםהספק. )שישים( ההתקשרותעםככלשתוארך

בהתאם.לידועהספק,הערבותתוארך

הערבותתהיהערבותבנקאיתמבנקבישראלאומחברתביטוחישראלית,שברשותה .4.8.3

התשמ"ארישיון )ביטוח(, פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק לפי בביטוח -לעסוק

הערבות1981 לאישור החתימה ביטוח, חברת של תהיה הערבות אם של. תהיה

.חברתהביטוחעצמהולאשלסוכןמטעמה

 ראת קיזוזהו .4.9

עומדתלספקהאפשרותלבקשלהגישהוראתקיזוז7.7.1להוראתחשכ"לבהתאם .4.9.1

שבכתחליף לכתב ערבות ביצוע  מאשר3כט'נספח)בנוסח הספק לפיה למכרז(

למדינהלעכבסכום,בגובהסכוםערבותהביצועשהתבקשה,מתוךהתשלומיםלהם

ובכללזהבגיןשירותשבוצעעלידיהספקאףבטרם זכאיהספקבגיןההתקשרות,

כ ביצועו, לצורךבחינתהוגשהחשבוניתבגין הספק. זכאי לו ברמהתשלוםהראשון

איתנותו את המשרד יבדוק קיזוז בהוראת ביצוע ערבות כתב להחליף האפשרות

הפיננסיתשלהספקעלפימדדאלטמן,יחסהוןחוזרומדדיםנוספיםשייבחרועלפי

פי על פיננסית איתן שאינו לגביו שיימצא ספק המשרד. של הבלעדי דעתו שיקול

הסכם של ביצועו הבטחת לשם ביצוע ערבות להגיש יידרש המשרד בדיקת

ההתקשרותוכתנאילחתימהעלההסכם.

 זכויותיו של המשרד .4.10

רשאי,לפייהיההמשרדמבלילגרועמהוראותמכרזזה,מהוראותכלדיןומןההלכההפסוקה,

 :הבלעדידעתו-שיקול

ו/אושלאו/אוליישםאותהבשלביםלקבלהצעהכלשהי,בשלמותהאוחלקיםממנה .4.10.1

 ו/או זה מכרז השירותיםלפי אתכל ו/אולהזמין למכרז בזוכהכלשהו שלאלבחור

לבטלאתזכייתושלהספקולקבועזוכהאחרביןמספרזוכיםו/אוהזכייהלפצלאת

המכרז להשהותאתהליכי ו/או ו/תחתיו ההתקשרותעםהספקו/או לבטלמכרזאו

ולאלהתקשרבהסכםפידיןו/א-ו/אולערוךמכרזחדשו/אותהליךאחרעלכלילזה

.עםגורםכלשהו

.שינוייםאלובמכרזהמופיעיםשייראהלומהפרטיםלהוסיף,לגרועאולשנותכלפרט .4.10.2

 .לעיל4.1המציעיםהרשומיםכאמורבסעיףיובאומראשלידיעתםשל
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לאחר .4.10.3 לרבות שהיא, סיבה מכל בשלבים, המכרז את לממש או לצמצם להרחיב,

 הספקלפימכרזזה.החתימהעלההסכםעם

הגבוה .4.10.4 הציון יהא אשר זהה, ציון קיבלו הצעותיהם מציעיםאשר בין הגרלה לערוך

באמות בביותר הגרלההמפורט נוהל עפ"י כז'נספחהמידה, , לזאת מנגנוןבכפוף

לעיל.3.3בסעיףהזכייההמפורט

לפנות .4.10.5 עלידיהמציעאחרלכלגורםרלוונטילמציעאו לרבותאנשיהקשרשפורטו ,

.בקשרעםהליכיהמכרזבהצעתו,

את .4.10.6 לראיון מטעמוהמציעלזמן מי מטעמולאוהיה.או מי ןלראיוהתייצבהמציעאו

לפסולאתההצעה.המשרדיהיהרשאישקבעהמשרד,במועד

אםתקציבהמשרדלמטרה .4.10.7 למכרז, לאלאלאשראףאחתמןההצעות,שהוגשו זו

 יכסהאתהעלויות,כפישיידרשובהצעותשנתקבלו.

שלאלבחורבהצעהשקיבלהאתהציוןהמשוקללהגבוהביותרלפימכרזזהכהצעה .4.10.8

הזוכהאםנמצאכיההצעההיאבלתיסבירהבאופןהמעוררחששבדבריכולתושל

הת ושל השכר של לתשלום הנוגע בכל לרבות בהתחייבויותיו, לעמוד נאיםהמציע

מוטעית, חסרה, היא כי או הנדרשת, הפעילות את שיבצעו לעובדים הסוציאליים

מבוססתעלהנחותבלתינכונותאועלהבנהמוטעיתשלנושאהמכרזאואםמצאה

לבחור שלא המצדיקה אחרת משפטית או עניינית סיבה קיימת כי המכרזים ועדת

 .בהצעהכאמור

תקנותל7להצעתםוהכלבהתאםלקבועבתקנהעםמציעיםבקשרלנהלמשאומתן .4.10.9

 .חובתהמכרזים

המפורטבסעיף .4.10.10 בהתאםלמנגנון שלישי או ביחסלמכרז3לבחורמציעככשירשני ,

 .נשואהמכרזמסגרתלכל

נשואהמכרז,מסגרתביחסלכל,להתקשרעםהמציעשנבחרככשירשניאושלישי .4.10.11

יו הענייןואםנבחר לפי המציעיםהבאיםבתור, שני כזוכהבמכרז, תרממציעאחד

 החלופי"(–)להלן וההסכם,"הספק זה מכרז תנאי כל יחולו החלופי הספק ועל

המצורףלו,ביןהיתרבכלאחדמהמקריםהבאים:הספקלאביצעאתכלהפעולות

;עלידומבנה/יםהמוצע/יםלרבותביחסלוהמציאאתכלהאישוריםהנדרשיםבמועד,

ההתקשרותעםהספקלאיצאהאלהפועלמכלסיבה לאנחתםהסכםעםהספק;

 שהיא;ההתקשרותעםהספקבוטלהבמהלךתקופתהניסיון.

חוסר .4.10.12 בשל או המכרז, מדרישות אחת על עונה שאינה בהצעה, כלל להתחשב לא

מונעהערכהשלהתייחסות לדעתהמשרד, אשר, המכרז, מפורטתלסעיףמסעיפי
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או שינויים הסתייגויות, כוללת שההצעה במקרה, או כראוי, החלטה או ההצעה

המכרז. במסמכי האמור על כלשהם יהיותוספות בה בהצעה, יבחר והמשרד היה

 או הסתייגויותשינויים מכרז, במסמכי לאמור מעבר תוספות, זהאו ידי-עליהא

 בכלדרךאחרת, או במכתבלוואי תוספתבגוףהמסמכיםאו לאנכתבוייראו כאילו

ולאיחייבואתהמשרד.ולאיובאובחשבוןבעתהדיוןבהצעה

אתטובתהציבורואתתכליתוהמרבילהורות,אםנמצאכיהחלטהזומשרתתבאופן .4.10.13

נפלבהצעהאולהבליגעלשלמכרזזה,מנימוקיםשיירשמו,עלתיקוןשלכלפגםש

 הפגם.

 הארכת מועדים .4.11

מבלילגרועמכלליותהאמורבמסמכימכרזזה,ועדתהמכרזיםתהיהרשאיתלדחות .4.11.1

ההצעות, להגשת האחרון המועד לרבות זה, במכרז הקבועים מהמועדים אחד כל

המועדהאחרוןלהשלמתההתארגנותלאספקתהשירותיםנושאהמכרזוכיו"ב,ככל

המכרז,שתמצא במקרהשלדחייתמועדבמסגרתהליכי ואףמספרפעמים. לנכון,

לפניבחירתושלמציעזוכה,תימסרההודעהבדברדחייתהמועדיםבאמצעותפרסום

מציע של בחירתו לאחר מועדים דחיית על החלטה המשרד. של האינטרנט באתר

הרלוונטי לפי אחרים, למציעים ו/או הזוכה למציע תימסר ובהתאםזוכה בכתב ות,

עלמועדההגשההחדשאשרייקבעעל המשרד. ההתקשרותהמצוייםבידי לפרטי

העניין לפי זה, מכרז של הוראותיו כל תחולנה ויקבע, במידה המכרזים, ועדת ידי

  והרלוונטיות,אלאאםכןקבעהועדתהמכרזיםאחרתבהחליטהעלדחייתהמועד.

 ועל ההצעה מכרזבעלות על ה .4.12

הצעהבלבד.איןהזההואקניינושלהמשרדוהואמועברלמציעלצורךהגשתמכרז .4.12.1

מוש,שאינולצורךהכנתההצעה.ילעשותבוש

 .4.12.2 למציע המשרד. של קניינו הם שבה והמידע המציע של אפשרותתהיההצעתו

לא מתחייב המשרד אחרות. הצעות של להכנתן שבה ובמידע בהצעה להשתמש

המועסקים זולתליועצים, טרםבחירתהספק, ההצעהלצדשלישי, לגלותאתתוכן

תחול-על עליהם גם אשר להלן(, כמפורט במכרז, זכו שלא למציעים, )ולמעט ידו

ש אלאליחובתהסודיותואי שלהמציע, אםהדברמושבהצעתו או זה, מכרז צרכי

 פיכלדין.-מתחייבעל

.₪250שללשלםסךיידרשכלמציעהמבקשלעייןבהצעההזוכה .4.12.3
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 פרסום ההתקשרות  .4.13

שעניינהפרסוםהיתרים29.12.2013מיום1116מספרבהתאםלהחלטתממשלה .4.13.1

"(,הממשלההחלטת"–ומסמכיהתקשרותביןרשויותהמדינהלגופיםפרטיים)להלן

שכתובתו המרכזי המידע חופש באתר החתום הסופי ההסכם יפורסם

www.foi.gov.ilאתבתוךחודשימיםמיוםחתימתו.,וז

תיקון .4.13.2 תוספתאו כל על והפרסוםיחול ההתקשרותתפורסםבנוסחההמלאוהסופי

שלההתקשרותשנעשולאחרשפורסםההיתראוההתקשרות.

מסוימים .4.13.3 סעיפים לפרסום להתנגד רשאי ההסכם מפרסום להיפגע העלול ספק

ברו להצביעבאופן ועליו חלקם, כולםאו ומנומקעלהחלקיםהרלוונטייםבהסכם, ר

 שלטעמועלוליםלפגועבוכאמורבהחלטתהממשלה.

 .4.13.4 בנוסח ההצהרה על יחתום הסכםכח'נספחהמציע לפרסום הסכמתו בדבר

ההתקשרותאוהסתייגותומפרסוםחלקיםמההסכם.

לעילאםמצא4.13.3המשרדיהיהרשאילדחותאתהתנגדותהספקכאמורבסעיף .4.13.5

העניין בנסיבות כי השתכנע אם או ההתקשרות לפרסום בדין חריג מתקיים לא כי

 של לספקהאינטרסמשקלו הצפויה הנזק עוצמת על עולה המידע בגילוי הציבורי

כתוצאהמפרסוםהמידע.

 .4.13.6 בסעיף כאמור לפרסום התנגדות המשרד הספק4.13.5דחה רשאי יהיה לעיל,

ימיםכאמורבהחלטתהממשלה.המשרדלאיפרסם21לעתורכנגדהחלטהזובתוך

ומושנויבמחלוקתבטרםחלפההתקופהלהגשתעתירה.אתהמידעשפרס

 סמכות השיפוט .4.14

–לתקנותבתימשפטלעניניםמנהליים)סדרידין(,התשס"א2מובהרבזאתכיבהתאםלתקנה

,תובענהבקשרלמכרזזהתוגשאךורקלביתהמשפטהמוסמךבעירירושלים.2000

  

http://www.foi.gov.il/
http://www.foi.gov.il/
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 עלות .5

.להגיש הצעת מחיראינו נדרש במענהלמכרזזה,המציע .5.1

במענהלמכרזזההמציעמתחייבלמלאולעמודבכלהנדרשבמכרז, .5.2 בעצםההגשהשלהצעתו

נספחלהסכםהמצ"בכ6כמפורטבסעיףבהתאםלתעריפים,למנגנוןהתשלוםולתנאיהתשלום,

 .כט'

שנ .5.3 מדי המדינה תקציב אישור המכרזיםהמשרדית, ועדת של לאישור כפוף ובקיוםהתשלום ה

תקציבבפועל.ההתקשרותכולהכפופהלמגבלותכלדין,הוראותחוקחובתהמכרזים,התקנות

שהותקנועלפיו,הוראותהתכ"מ,תנאיההסכםשייחתםעםהזוכהוהוצאתהזמנתעבודהחתומה

ומאושרתכדין.
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 עמודים201,מתוך57עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 נספחים .6

 הכלליים תנאי הסף לפימסמכים שעל המציע לצרף 



סעיף  פרמס
 במכרז

לא  קיים תעודה/אישור
 קיים

.אישורעלרישוםהמציעבמרשםהרלוונטי,בהתאםלדיןהחלעליו2.1.1 .1

.אישורעדכניותקףעלניהולספרים2.1.2 .2

.ניכוימסבמקורעלאישורעדכניותקף2.1.2 .3

.רישוםבמע"מעלאישורעדכניותקף2.1.2 .4

רשות2.1.3 .5 של האינטרנט אתר דרך להפקה ניתן הנסח עדכני. חברה/שותפות נסח
.www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidimהתאגידיםבכתובת



.2017אישורמטעםרשםהעמותותעלניהולתקין,תקףלשנת2.1.4 .6



סדרהרשוםבטבלה.התאםבב'נספחלהמציעמתבקשלצרףאתהמסמכים
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 עמודים201,מתוך58עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 ואמות המידה הספציפייםמסמכים שעל המציע לצרף לפי תנאי הסף 



סעיף  מספר
 במכרז

לא  קיים תעודה/אישור
 קיים

 –תאגידאםהמציעהינו2.2.1 .1

 בשנת הוקם המציע שתאגיד להצעתו2014במקרה לצרף עליו לכן, קודם או
 .2015-ו2014דוחותכספייםמבוקריםוחתומיםלשנים

דוחכספי2015במקרהשתאגידהמציעהוקםבשנת עלהמציעלצרףלהצעתו ,
וכןתלושישכרלהוכחתהיותבעלימניותיושלתאגיד2015מבוקרוחתוםלשנת

לאופן בהתאם במציע, הדירקטוריון חברי או המנהל הוועד חברי המציע,
שנת במהלך כאמור האחרים בתאגידים שכירים ממס2014התאגדותו, אישור ,

בעלי כי רו"ח/עו"ד אישור וכן המציע תאגיד הקמת למועד נכון ומע"מ הכנסה
לאופן בהתאם במציע, הדירקטוריון חברי או המנהל הועד חברי השליטה,
התאגדותו,עבדוכשכיריםבתאגידיםהאחריםולאהיובעלימניות,חבריועדמנהל

 .2014במהלךשנתאוחברידירקטוריוןבתאגידיםהאחרים
 בשנת הוקם המציע להצעתו2016במקרהשתאגיד לצרף המציע על ולאחריה,

שכרלהוכחתהיותםשכיריםבתאגידיםהאחריםבמהלךהשנים -ו2014תלושי
אישור2015 וכן המציע תאגיד הקמת למועד נכון ומע"מ הכנסה ממס אישור ,

תאגידיםהאחריםולאהיובעלירו"ח/עו"דכיבעליהשליטהבמציעעבדוכשכיריםב
השנים במהלך האחרים בתאגידים דירקטוריון חברי או מנהל ועד חברי מניות,

 .2015-ו2014
למכרז,מועדההקמה2.2.1.1.3-ו2.2.1.1.2,2.2.1.1.1יובהרכילענייןסעיפים

 שלהתאגידייקבעלפיאישורעלרישוםהתאגידבמרשםהרלוונטי.
מצי כי יובהר בסעיף כאמור 2.2.1.1.2ע זכייה,2.2.1.1.3ו/או לאחר יידרש,

 על ביצוע ערבות מערך7.5%להעמיד מע"מ, כולל אחוזים( וחצי )שבעה
ההתקשרותלשנהעםהספקוכילאיתאפשרלולהגישהוראתקיזוזבכלמקרה,

למכרז.4.9ועלאףהאמורבסעיף

,עליולצרףדוחותשנתייםחתומיםע"ימסהכנסהלרבותעצמאיאםהמציעהוא
עליולהגיששומתמסלשלושהשניםדוחרווחוהפסדודוחהתאמהלמס.בנוסף,

) 2013האחרונות בהם2015-ו2014, מהבנק מבוטל/אסמכתא שיק צילום וכן )
.מצויןמספרחשבונושלהמציע,לצורךבדיקהכיהמציעאינולקוחמוגבל

יוכל מציעאשרעבראתמבחןהאיתנותהפיננסיתבעברבמשרדעבורשניםאלו
שעבר מציע כספיים. דוחות במקום הפיננסית האיתנות ציון על אישור להגיש

ישורזה,למכרז,אךאיןברשותוהעתקמא2.2.1.1בדיקהזולשניםשצוינובסעיף
שכתובתו: אלקטרוני בדואר בחשבות, הכספים למבקר לפנות יכול

Tehilan@molsa.gov.il.בכדילקבלהעתקמהבדיקההאמורה

.ב' נספחהמסמכים יצורפו בסופו של 



בסעיף2.2.3 .2 כמפורט הצוותהמוצעים מאנשי אחד לכל ביחס המשטרה מן האישורים
2.2.8על מין. עברייני למניעתהעסקהשל עמידהבהוראותהחוק לעניין למכרז

החודשים ששת במהלך המשטרה ידי על הונפקו אשר אישורים לצרף המציע
.שקדמולמועדהגשתההצעה

.כא' נספח המסמכים יצורפו בסופו של



החדרים2.2.5.1.8 .3 של ציון תוך המוצע/ים, המבנה/ים של מקצוע בעל של כללי תרשים
.הרלוונטיים,גודלם,ייעודםומאפייניהם

.יג' נספחבסופו של  יצורפו המסמכים



מבנה/ים2.2.5.3 .4 יצרףלהצעתושאינם בבעלות הרשות המקומיתמציעהמציגבהצעתו
.תעודתהסמכהבתחוםבטיחותו/אואישורכשירותבתוקף,לפיהעניין
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 עמודים201,מתוך59עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

סעיף  מספר
 במכרז

לא  קיים תעודה/אישור
 קיים

 מבנה/ים בהצעתו המציג בבעלות הרשות המקומיתמציע להצעתו אישוריצרף
מאתמהנדסהעירברשותהמקומיתכיהמבנה/יםהמיועד/יםלאספקתהשירותים
נשואהמכרזמתאים/יםלייעודו/םועומד/יםבכלדרישותהבטיחותכמפורטבנספח

 .יד'למכרז

.יד' נספחהמסמכים יצורפו בסופו של 

אישורמאתמהנדסמבנים)קונסטרוקטור(המצביעעלקיומושלמרחבמוגןתקני2.2.5.4 .5
במבנה,אועלהאפשרותלהעמידמרחבמוגןתקניבמבנהתוךתקופהשלאתעלה

דרישותהמפורטותבתקנותההתגוננותהאזרחית)מפרטיםימים,בהתאםל60על
תש"ן מקלטים(, והשירותים1990-לבניית הרווחה העבודה משרד ולהנחיות

 ופקע"ר בריאות–החברתיים במוסדות ייעודיים מוגנים מרחבים לתכנון "מפרט
המכרז.,ככלשהמציענדרשלכךבהתאםלדרישות(7246ורווחה")תקנה

.טו' נספחהמסמכים יצורפו בסופו של 



./יםהמוצע/יםאישוריםבדברזכויותבמבנה2.2.5.5 .6

.יג' נספחבסופו של  יצורפו המסמכים



2.2.8 .7

אמותמידה
1.1עד2.5

תעודותהמעידותעלהשכלתושלהצוותהמוצע)ולענייןהשכלהאקדמית,אם .1
יצורףאישורהגףלהערכתתאריםאקדמייםמחו"ל–התוארלאנרכשבארץ

 .ו/אואישורכיהתוארמוכרע"יהמל"ג(במשרדהחינוך
 .אישוריםעלרישוםבפנקסיםהרלוונטיים,לפיהעניין .2
  .קורותחייםמפורטיםועדכנייםנכוןלמועדהגשתההצעה .3
,לפיהעניין.הכשרהבסיסיתבהדרכהאישורבדבר .4

.כא' נספח המסמכים יצורפו בסופו של



.המלצות3.2.8 .8

.יט' נספח המסמכים יצורפו בסופו של



 מסמכים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו



סעיף  מספר
 במכרז

לא  קיים תעודה/אישור
 קיים

.חשבוןעלשמותיהםשלמורשיהחתימהשלהמציע-דיןאומרואה-אישורמעורך2.3.2 .1

.ב' נספחהאישור יצורף בסופו של 



והמסמכים2.3.6 .2 הפעלה אישור או רישיון לקבלת בקשה או הפעלה אישור או רישיון
במשתמשיםבסמים מוסדותלטיפול הפיקוחעל חוק לפי העניין, לפי לה, הנלווים

.תיוותקנו

.יט' נספח המסמכים יצורפו בסופו של
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 עמודים201,מתוך60עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 למלאלחתום עליהם / מסמכים שעל המציע 


 הערות הנושא מספר

ישלמלאולחתום.פרטיהמציעב'נספח

ום.ישלמלאולחתהמסגרותהכלולותבהצעהג'נספח

ישלצרףערבותמקוריתחתומהע"יהבנקהצעהכתבערבותד'נספח
אוחברתהביטוח.

הצהרהבדברהעדרהרשעותבגיןהעסקתעובדיםזריםה'נספח
 ותשלוםשכרמינימום

ישלמלאולחתום.
 נדרשתחתימתעו"ד.

הצהרהבדברעמידהבהוראותחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםו'נספח
מוגבלות

ישלמלאולחתום.
נדרשתחתימתעו"ד.

ישלמלאולחתום.תצהירבדבראיתיאוםהצעותבמכרזז'נספח
נדרשתחתימתעו"ד.

ישלחתום.שמירתסודיותח'נספח

ישלמלאולחתום.הצהרהוהתחייבותהמציעבדברעמידהבתנאיהסףהכללייםט'נספח
נדרשתחתימתעו"ד.

ישלמלאולחתום.הצהרהבדברהרשעהבעבירותפליליותי'נספח
חתימתעו"ד.נדרשת

הצהרהוהתחייבותלעמידהבתנאיהחוקלמניעתהעסקהשליא'נספח
עבריינימין

ישלמלאולחתום.


לעובדיםיב'נספח ענפי מינימום שכר לתשלום המציע התחייבות
הסוציאליים

ישלחתום.

ישלמלאולחתום.התחייבותלעמידהבדרישותהסףלמבנה/יםיג'נספח

ידיבודקישלצרףטופסמלאוחתוםעלבדיקתעמידתהמבנההמוצעבדרישותבטיחותיד'נספח
מוסמךכנדרש.

םיהוסטלמציעהמגישהצעהלהפעלתהוסטליםהשיקומיים–מיגוןמבניםלזמןחירוםטו'נספח
ישלמלאשיקומייםנדרשלצרףנספחזה.

ולחתום.

המגישהצעהלהפעלתדירת/ותלוויןמציעלדירותהלוויין–מיגוןמבניםלזמןחירוםטז'נספח
נדרשלצרףנספחזה.ישלמלאולחתום.

ישלחתום.הוסטליםשיקומיים–בדרישותביטחוןהתחייבותלעמידהיז'נספח

לחתום.ישדירותלווין–התחייבותלעמידהבדרישותביטחוןיח'נספח

תוקףוהמלצותלבדיקתעמידהבתנאי-ניסיוןהמציע,רישיוןבריט'נספח
הוסטליםשיקומיים–הסףוהענקתציוניאיכות

ישלמלאולחתום.
נדרשתחתימתעו"ד)לאימות(

תוקףוהמלצותלבדיקתעמידהבתנאי-ניסיוןהמציע,רישיוןברכ'נספח
דירותהלוויין–הסףוהענקתציוניאיכות

ישלמלאולחתום.
נדרשתחתימתעו"ד)לאימות(

ציוניכא'נספח של והענקה הסף בתנאי עמידה לבדיקת הצוות ניסיון
ההוסטליםהשיקומיים–איכות

ישלמלאולחתום.
נדרשתחתימתעו"ד.

ציוניכב'נספח של והענקה הסף בתנאי עמידה לבדיקת הצוות ניסיון
דירותהלוויין–איכות

ישלמלאולחתום.
נדרשתחתימתעו"ד.

ישלמלאולחתום.תכניתעבודהמוצעתכג'נספח

שיקומיכד'נספח הוסטל עבור המוצע/ים למבנה/ים בדיקה טופס
לעמידהבתנאיהסףוהענקהשלציוניאיכות

ישלחתום.

לעמידהכה'נספח לוויין דירת עבור המוצע/ים למבנה/ים בדיקה טופס
בתנאיהסףוהענקהשלציוניאיכות

ישלחתום.

ישלמלאולחתום.חלקיםחסוייםבהצעה כו'נספח

ישלחתום.נוהלהגרלהלבחירתהזוכהבמכרז כז'נספח

ישלמלאולחתום.הצהרהבדברהסכמהלפרסוםהסכםההתקשרותכח'נספח

ישלחתום.הסכםהתקשרות כט'נספח

ישלחתום.התקשרותאישורהארכת1כט'נספח

ישלחתום.ביצועכתבערבות2כט'נספח

ישלחתום.הוראתקיזוז3כט'נספח
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 עמודים201,מתוך61עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 הערות הנושא מספר

ישלחתום.אישורבדברקיוםביטוחים4כט'נספח

ישלחתום.מסמךתשובותלשאלותהבהרהשהופץעלידיהמשרדל'נספח



המציעמתבקשלצרףאתהמסמכיםבסדרהרשוםבטבלה.
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חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 הביצוע שלהםהשירותים הנדרשים ואופן  'א נספח





 סעיף נושא


 א כללי
 ב מקום מתן השירות והיקף השירות
 ג משך השירות ושעות מתן השירות

 ד אוכלוסיית היעד
 ה מהות השירות

1ה.כללי
2ה.הוסטלשיקומי

3ה.דירתלוויין
 ז סטטיסטיקה ודוחות

 ח גורמים מפנים
 ט דרישות כח אדם

 י דרישות מהמבנה/ים
 יא דרישות ציוד

 
 כללי .א

 .1.א והשירותים הרווחה העבודה משרד תקון אגף לטיפול–החברתיים, השירות

 ואישיים חברתיים שירותים אגף ואגף–בהתמכרויות, ומשפחה פרט לרווחת השירות

 ארציות–שיקום מסגרות להפעלת הצעות לקבל מבקש ביתי, חוץ לטיפול השירות

שיקומיותמוגנותלדרירחובונפגעיהתמכרויות.-טיפוליות

מסגרות,ציבורייםאופרטיים,לצורךהפעלתה גופיםשלושמטרתהמכרזהיאלאתרעד .2.א

טיפוליות מוגנות-ארציות שיקומיות התמכרויותעבור ונפגעי רחוב משלים–דרי מכרז

67עדגיל–עדגילזקנה)לגברים18,נשיםוגברים,בגילאי235/2017למכרזמספר

 .(62עדגיל–ולנשים

ובהתאםהמתעדכניםמעתלעתנהליוהנחיותהאגפיםעפ"ייספקאתהשירותיםהספק .3.א

לעת. מעת המתעדכנים והנחיותהמשרד יפעללמדיניות הספק כן לכלליכמו בהתאם

 תע"ס להוראת בהתאם זה ובכלל המשרד, בנהלי הקבועים והאתיקה 1.17הסודיות

האי באתר העובדיםהמפורסמת של האתיקה לקוד בהתאם וכן המשרד של נטרנט

 הסוציאלייםהמפורסםבאתרהאינטרנטשלאיגודהעובדיםהסוציאליים.

מובהרכיעלהספקלספקאתהשירותיםבהתאםלהוראותחוקשוויוןזכויותלאנשיםעם .4.א

 מוגבלותותקנותיו.

.המציעים אינם נדרשים לצרף נספח זה להצעתםמובהר כי 
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 עמודים201,מתוך63עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________



 היקף השירותמקום מתן השירות ו .ב

 מסגרותכמפורטלהלן:במסגרתהמכרזיופעלו .1.ב

מספר  סוג המסגרת פרמס
המסגרות מסוג 
זה שיופעלו לפי 

 המכרז

מספר 
מכסות 

במסגרת 
 אחת

 הערות

שניההוסטליםיופעלו16עד2הוסטלשיקומי .1
עלידיאותוספק

8עד2דירתלוויין .2

מובהר בזאת כי המספרים המצוינים לעיל מהווים אומדן בלבד. המשרד יהיה רשאי,  .2.ב

על פי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכי האוכלוסייה, להוסיף או להפחית 

ם המצוינים לעיל, ובלבד שלא יהיה בכך, לדעת המשרד, הכבדה בלתי מהמספרי

 .סבירה על הספק

ההתקשרות מהיקף  50%למשרד שמורה האופציה להרחיב את ההתקשרות בעד  .3.ב

המשוער לפי המכרז לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהתאם לצרכי אוכלוסיית היעד נושא 

 .מכרז זה ובכפוף לשיקולים תקציביים ולאישור ועדת המכרזים המשרדית

 

 משך השירות ושעות מתן השירות .ג

 .תפעלבכלשעותהיממה,בשעותהיוםובשעותהלילה,בכלימותהשנהמסגרתה .1.ג

 ."ביתלחיים"מטופלתהווהעבורהמסגרתה .2.ג

של .3.ג החיים לאורח ובהתאם והדת התרבות ערכי של כיבודם תוך יסופקו השירותים

 אוכלוסייתהיעדנשואהמכרז.

 

 אוכלוסיית היעד .ד

18,נשיםוגברים,בגילאי235/2017מכרזמשליםלמכרזמספר–דרירחובונפגעיהתמכרויות

שיקומילסידורחוץביתיטיפולי(,הזקוקים62עדגיל–ולנשים67עדגיל–גילזקנה)לגבריםעד

והעומדיםבקריטריוניםהבאים:ארוךטווח

שיקוםעצמאיים,כיאינם-במסגרותהטיפולוהשיקוםהקיימותונמצאכיאינםבריטופלו .1.ד

 מסוגליםלחיותבאופןעצמאיבקהילהואינםמסוגליםלהשתלבבמסגרותהקיימות.

פסיכו .2.ד מורכות כבעלי חברתית-מוגדרים התנהגות הכוללת קשה, -בלתיסוציאלית

 מסתגלת.
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חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

שכלית .3.ד מוגבלות עם או פעילים נפש חולי או נפש תשושי או כסיעודיים הוגדרו לא

התפתחותיים.

 .עברוגמילהפיזיתאואיזוןתרופתיואינםפעילים .4.ד

 

 מהות השירות .ה

כללי .1.ה

בעלתלאוכלוסייהמכרזזהנדרשתהפעלהשלמסגרותהמיועדותלתתמענהבמסגרת

שיקומיתארוכתטווח,בשלושרמותתמיכה-מאפייניםכרונייםהזקוקיםלמסגרתטיפולית

שונות:

סוציאליתורפואיתבינוניתהמיועד-עםתמיכהפסיכוהוסטל שיקומי בקהילה.א.1.ה

כרונייםהמסוגליםלהשתלבבקהילה;לאנשים

היומיומיים,דירות לווין.ב.1.ה בתפקודיה עצמאית כרונית לאוכלוסייה המיועדות

 סוציאליים.-תמיכהומעקבפסיכו,הזקוקהלליווי

 

 הוסטלשיקומי .2.ה

 

 כללי.א.2.ה

הקהילה, .1.א.2.ה בתוך שיקומי טיפולי ביתי חוץ סידור המהווה מסגרת

מטופליםהזקוקיםלמגוריםבתנאיםמוגנים16המיועדתעבורעד

לקיים המסוגלים בזמן, מוגבלת שאיננה ממושכת תקופה לאורך

עקבית פסיכוסוציאלית ותמיכה מקצועי בסיוע בקהילה עצמם

הקהילתיים בחיים ליכולתם, בהתאם לשלבם, ושניתן וקבועה,

 .בתחומיםכגוןתעסוקה,שעותפנאיושימושבשירותיםקהילתיים

עם .2.א.2.ה טווח ארוך ביתי חוץ סידור מהווה השיקומי ההוסטל

המסגרת מוגנת. בתעסוקה שילוב כולל קהילתית אוריינטציה

מנת על בקהילה שירותים עם מתמדת באינטראקציה תעבוד

כמוכן,הספקיהיההמטופלים.למקסםאתהיכולתהתפקודיתשל

 .מטופליםאחראילתעסוקתה

בחדרי .3.א.2.ה ובנות לבנים משותפים מגורים יתאפשרו לא כי יובהר

 .הוסטלמראשעלידיצוותההמגורים,למעטבמקריםשאושרו
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חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 התכנית הטיפולית.ב.2.ה

להוסטלה .1.ב.2.ה לסייע מיצוימטופליםמיועד תוך בקהילה בשילובם

 רובדגשעלשיקוםתעסוקתיופעילותפנאי.זכויות,תיווךוסנגו

יעבדובשעותהיוםבמסגרותהתעסוקהובשעותאחרמטופליםה .2.ב.2.ה

שיחות יכלול אשר ומתוכנן מובנה יום בסדר ישתלבו הצהריים

 פרטניות,קבוצותטיפוליות,שיקוםתעסוקתי,פעילותפנאיוחברה.

לכלוללפחותאתכלאלה:הוסטלעלהתכניתהטיפוליתב .3.ב.2.ה

טיפולפרטנישלעובדסוציאליאחתלשבועלפחות..א.3.ב.2.ה

לשבוע.ב.3.ב.2.ה אחת והפגתיות שיקומיות טיפוליות קבוצות

לפחות.

 משפחתיותבהתאםלצורך.התערבויות.ג.3.ב.2.ה

שיקוםתעסוקתי..ד.3.ב.2.ה

העשרהושעותפנאי)פעילותיצירה,העשרה,ספורט,.ה.3.ב.2.ה

תזונהובריאות(.

עבודה.ו.3.ב.2.ה בחיי שילוב הכשרה, של ברורים יעדים

 ובהתערבויותשיקומיות.

לימודמיומנויותבסיסיותבתחוםהניקיוןהאישי,ניקיון.ז.3.ב.2.ה

 החדרוהסביבה.

רשויו.ח.3.ב.2.ה עם ומעדכן שוטף קשר שהפנוקיום הרווחה ת

 .מטופלאתה

ה.ט.3.ב.2.ה בתיק ומסודר שוטף דוחותמטופלרישום העברת .

דוחות עריכת המפנה, לגורם לרבעון אחת מסודרים

עם מסכם דוח עריכת שונים, לגורמים דרישה ע"פ

 אתהמסגרת,מכלסיבהשהיא.מטופלעזיבתה

וכל .4.ב.2.ה המשרד לאישור יוגשו הטיפוליות התוכניות כי בזאת מובהר

 שינויבהןיחייבאישורהמשרדמראש.



 פנאיתכנית .ג.2.ה

ה לרווחת פנאי תכנית יפעיל הפעילויותמטופליםהספק יתקיימו היתר ובין ,

 הבאות:

 פעילויותבחיקהטבעוימיכיף; .1.ג.2.ה
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חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

סמלים, .2.ג.2.ה טקסים, חגיגיות, ארוחות לרבות ואירועים חגים ציון

בחגים;מטופליםמתנותאישיותל

עברית .3.ג.2.ה בשפה שבוע סופי כולל יומיומי בסיס על עיתון אספקת

 מטופלים(;10ורוסית)עיתוןאחדלפחותלכל

,יומייםאוהכולליםלינהמסגרתשניטיולים/סיוריםבשנהמחוץל .4.ג.2.ה

)כגון:טיוליטבע,ימיכיף,ביקוריםבאתריפנאיוכדומה(.

לצפייהבאירועיתרבותו/אוספורט)לפחותמטופליםיציאהשלה .5.ג.2.ה

אחתלשנה(.

בשבוע .6.ג.2.ה העשרה פעילויות שתי שתכלול שבועית פנאי תכנית

לפחות;

תכניתפעילויותפנאילסופישבועכגון:פיקניקבחיקהטבע,בינגו, .7.ג.2.ה

 קריוקי,דיסקו,הקרנתסרטיםבמסךגדולוכדומה.

 

 תחזוקה וניקיוןהזנה, .ד.2.ה

 .1.ד.2.ה לספק הספק צהריים5על ארוחת בוקר, ארוחת ביום: ארוחות

 ארוחותביניים.2-)בשרית(,ארוחתערבמבושלתו

הספקיספקשתייהחמה)תהוקפה(וקרה,ללאהגבלהמשךכל .2.ד.2.ה

שעותהיום.

ל .3.ד.2.ה צמחוניות, ו/או דיאטטיות ארוחות לספק הספק מטופליםעל

הזקוקיםלכך.

לחם, .4.ד.2.ה וקרה, לשעותהלילהיספקהספקשתייהחמה)תהוקפה(

 עוגיותוממרחים)ללאהגבלה(.

תחומי .5.ד.2.ה בכל וניקיון כללית לתחזוקה לדאוג הספק באחריות

 .הוסטלה

 

 השתתפות עצמית בעלויות השהייה והטיפול.ה.2.ה

בגובהסכוםהוסטלטיפולבשהייהוהישתתפובעלותהמטופליםה .1.ה.2.ה

₪1,620)העומדיםעלסךשלמטופלדמיאבטחתההכנסהשלה

 וכפישיתעדכנומעתלעת(.3/2016-נכוןל

של .2.ה.2.ה האישיות הוצאותיו לכיסוי תשמש העצמית ההשתתפות

כיסבגובהמטופלה מעברלנדרשמהספקבמכרזזהלרבותדמי
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לחודש.מובהרכיהסכוםהמיועדלסלהצריכההאישי₪600של

 בנפרד.מטופלינוהלעבורכל

למצותאתזכויותיומולהמוסדלביטוחמטופלהספקידאגלסייעל .3.ה.2.ה

נכותכללית, בנושאהבטחתהכנסהאו מולמשרדהשיכוןלאומי

שכר לקבלת בקריטריונים לעמידה זכאות בדיקת בנושא והבינוי

 .מטופלולגבותאתהתשלוםמהדירה

ליחידמטופל .4.ה.2.ה הכנסה הבטחת מגמלת גבוהה גמלה מקבל אשר

אשרלוחשבוןבנקמטופלילצרכיו.ייפתחעבורוחשבוןבנקאיש

במערכת מקצוע איש של וליווי סיוע יקבל לעיל כאמור אישי

 לשימושיעילבכספובאמצעותהספק.

 

 דירתלוויין .3.ה

 כללי.א.3.ה

מסגרתהמהווהסידורחוץביתיבתוךהקהילה,המיועדתעבורעד .1.א.3.ה

ומעטפתפסיכוסוציאליתלאורךמטופליםהזקוקיםלדיורנתמך8

עצמם לקיים המסוגלים בזמן, מוגבלת שאיננה ממושכת תקופה

הקהילתיים בחיים ליכולתם, בהתאם לשלבם, ושניתן בקהילה,

 .בתחומיםכגוןתעסוקה,שעותפנאיושימושבשירותיםקהילתיים

בחדרי .2.א.3.ה ובנות לבנים משותפים מגורים יתאפשרו לא כי יובהר

 .דירההמגורים,למעטבמקריםשאושרומראשעלידיצוותה

 

 התכנית הטיפולית.ב.3.ה

ל .1.ב.3.ה לסייע מיועדת מיצוימטופליםהדירה תוך בקהילה בשילובם

 זכויות,תיווךוסנגורובדגשעלשיקוםתעסוקתיופעילותפנאי.

ובשעות,תעסוקהמסגרותבשעותהיוםבהיומשולביםימטופליםה .2.ב.3.ה

 ומתוכנן מובנה יום בסדר ישתלבו הצהריים אחר אשרבדירה,

יכלולשיחותפרטניות,קבוצותטיפוליות,שיקוםתעסוקתי,פעילות

 פנאיוחברה.

לכלוללפחותאתכלאלה:דירהעלהתכניתהטיפוליתב .3.ב.3.ה

טיפולפרטנישלעובדסוציאליאחתלשבועלפחות..א.3.ב.3.ה
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לשבוע.ב.3.ב.3.ה אחת והפגתיות שיקומיות טיפוליות קבוצות

לפחות.

 התערבויותמשפחתיותבהתאםלצורך..ג.3.ב.3.ה

שוטף.ד.3.ב.3.ה קשר שהפנוקיום הרווחה רשויות עם ומעדכן

 .מטופלאתה

ה.ה.3.ב.3.ה בתיק ומסודר שוטף דוחותמטופלרישום העברת .

דוחות עריכת המפנה, לגורם לרבעון אחת מסודרים

עם מסכם דוח עריכת שונים, לגורמים דרישה ע"פ

 אתהמסגרת,מכלסיבהשהיא.מטופלעזיבתה

וכל .4.ב.3.ה המשרד לאישור יוגשו הטיפוליות התוכניות כי בזאת מובהר

 שינויבהןיחייבאישורהמשרדמראש.



 תכנית פנאי.ג.3.ה

ה לרווחת פנאי תכנית יפעיל הפעילויותמטופליםהספק יתקיימו היתר ובין ,

 הבאות:

 פעילויותבחיקהטבעוימיכיף; .1.ג.3.ה

סמלים, .2.ג.3.ה טקסים, חגיגיות, ארוחות לרבות ואירועים חגים ציון

בחגים;מטופליםמתנותאישיותל

עברית .3.ג.3.ה בשפה שבוע סופי כולל יומיומי בסיס על עיתון אספקת

 ורוסית;

לושש .4.ג.3.ה לפעילויות מחוץ כיף,מסגרתבשנה ימי טבע, טיולי )כגון:

ספורט ו/או תרבות באירועי לצפייה יציאה פנאי, ביקוריםבאתרי

וכדומה(.

 .5.ג.3.ה התכנית תכלולפנאי פעילהשבועית העשרה בשבועות אחת

 לפחות.

 

 השתתפות עצמית בעלויות השהייה והטיפול.ד.3.ה

במטופליםה .1.ד.3.ה והטיפול בעלותהשהייה בגובהסכוםדירהישתתפו

₪1,620)העומדיםעלסךשלמטופלדמיאבטחתההכנסהשלה

 וכפישיתעדכנומעתלעת(.3/2016-נכוןל
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 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
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 עמודים201,מתוך69עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

של .2.ד.3.ה האישיות הוצאותיו לכיסוי תשמש העצמית ההשתתפות

כיסבגובהמטופלה מעברלנדרשמהספקבמכרזזהלרבותדמי

לחודש.מובהרכיהסכוםהמיועדלסלהצריכההאישי₪600של

 .בנפרדמטופלינוהלעבורכל

למצותאתזכויותיומולהמוסדלביטוחמטופלהספקידאגלסייעל .3.ד.3.ה

נכותכללית, בנושאהבטחתהכנסהאו מולמשרדהשיכוןלאומי

בנו שכרוהבינוי לקבלת בקריטריונים לעמידה זכאות בדיקת שא

 .מטופלולגבותאתהתשלוםמהדירה

ליחמטופל .4.ד.3.ה הכנסה הבטחת מגמלת גבוהה גמלה מקבל ידאשר

אשרלוחשבוןבנקמטופלייפתחעבורוחשבוןבנקאישילצרכיו.

במערכת מקצוע איש של וליווי סיוע יקבל לעיל כאמור אישי

 כספובאמצעותהספק.לשימושיעילב



 ועדות היגוי והערכה .ו

פעילותה ובקרהאחר מעקב הנחייה, ליווי, וועדתמסגרותלצורך, מקצועית היגוי ועדת יופעלו ,

הערכה.הרכבהוועדותותפקידיהןכמפורטלהלן:

 

 ועדתהיגוימקצועית .1.ו

 :הרכב הוועדה.א.1.ו

 .אגפיםמפקחיםארצייםמטעםשלושתה .1.א.1.ו

 .אגפיםנציגיהפיקוחהמחוזימטעםשלושתה .2.א.1.ו

 .מסגרותהמנהלי .3.א.1.ו

נציגנוסףמטעםהספקלפיבחירתו. .4.א.1.ו

מ מקצועיים גורמים הצורך, לפי יצורפו, הרווחהלוועדה העבודה משרד

והשירותיםהחברתייםוממשרדיממשלהאחרים.

 י הוועדה:תפקיד.ב.1.ו

.מסגרותלקבוענהליםוהסדריםל .1.ב.1.ו

.מטופליםלדוןבבעיותובקשייםהנוגעיםל .2.ב.1.ו

 .מטופליםלטיפולבלקבועתכניותמקצועיותהקשורות .3.ב.1.ו



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך70עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

ה .4.ב.1.ו בין הקשר טיב ואת הסדרים את והעובדיםמסגרותלקבוע

המקומיות ברשויות חברתיים לשירותים מהמחלקות הסוציאליים

 .מטופלואתתפקידהשלועדתהערכהכמפורטלהלןהמלווהכל

 .מסגרתבתוךתחומיהמקום התכנסות הוועדה:.ג.1.ו

 .מסגרותפעםבשנהעבורכלאחתמהתדירות התכנסות הוועדה:.ד.1.ו

.ה.1.ו קביעת על יהיהאחראי עםהמשרד;הספק התכנסותהוועדהבתיאום מועד

זימוןהמשתתפיםלוועדהוהכנתםלקראתהוועדה;הכנתדו"חסטטוסוהצעה

במהלך פרוטוקול כתיבת המשרד; נציג לאישור והעברתן לדיון סוגיות של

 הישיבה;הגשתכיבודקל.

בסיוםכלמפגששלהוועדהעלהספקלהעבירלכלאחדממשתתפיהסיכום.ו.1.ו

התכנסות ושעת מועד שלהלן: הפרטים לפחות יצוינו בו הוועדה של מסודר

של ותפקידיהם שמותיהם ונדונו; לדיון שהועלו המרכזיים הנושאים הוועדה;

משימות. לביצוע אחריות וחלוקת לו"ז שהתקבלו, החלטות המשתתפים;

הר כי טרם הפצת הפרוטוקול למשתתפי הוועדה יובא הפרוטוקול מוב

 לאישור המשרד.

 

 ועדתהערכה .2.ו

 הרכב ועדת הערכה:.א.2.ו

 .מסגרותמנהליה .1.א.2.ו

 מסגרותעובדיםסוציאלייםמטעםה .2.א.2.ו

 עובדיםסוציאלייםמטעםהמחלקהלשירותיםחברתיים. .3.א.2.ו

תפקידהשלועדתההערכההיאלאשראתהתוכניתהערכה: ועדתתפקידי .ב.2.ו

 .מטופלהטיפוליתלכל

 הטיפולית.מסגרתבמקום התכנסות הוועדה:.ג.2.ו

 :תדירות התכנסות הוועדה.ד.2.ו

ועדתהערכהתיערךמסגרתבמטופללשהייתהבשנההראשונה .1.ד.2.ו

 אחתלשישהחודשים.

ה .2.ד.2.ו לשהיית השנייה מהשנה ועדתמסגרתבמטופלהחל תיערך

אחתלשנה.מטופלהערכהלכל

 והתקדמותו.מטופלועדתהערכהתעקובאחרמצבה .3.ד.2.ו



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך71עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

עםהמשרד;.ה.2.ו התכנסותהוועדהבתיאום קביעתמועד על יהיהאחראי הספק

דו"חסטטוסוהצעהזימוןהמשתתפיםלוועדהוהכנתםלקראתהוועדה;הכנת

במהלך פרוטוקול כתיבת המשרד; נציג לאישור והעברתן לדיון סוגיות של

 הישיבה;הגשתכיבודקל.

בסיוםכלמפגששלהוועדהעלהספקלהעבירלכלאחדממשתתפיהסיכום.ו.2.ו

התכנסות ושעת מועד שלהלן: הפרטים לפחות יצוינו בו הוועדה של מסודר

 המרכזיים הנושאים שלהוועדה; ותפקידיהם שמותיהם ונדונו; לדיון שהועלו

משימות. לביצוע אחריות וחלוקת לו"ז שהתקבלו, החלטות המשתתפים;

מובהר כי טרם הפצת הפרוטוקול למשתתפי הוועדה יובא הפרוטוקול 

 לאישור המשרד.

 

 סטטיסטיקה ודוחות .ז

,מסגרתותהיעבירהספקלנציגהמשרדדיווחמפורטבדברפעילעלפידרישותהמשרד .1.ז

 .מטופליםלרבותביןהיתר,פירוטלגבישימושבכספיההשתתפותהעצמיתשלה

מטופלהספקמתחייבלדווחלמשרדמידיחודשבחודשוובכלזמןשיידרשעלנוכחותכל .2.ז

 ,בהתאםלהנחיותהמשרד.מסגרתאתהמטופל,לרבותכלכניסהועזיבהשלמסגרתב

בה .3.ז המקבלשירותיםמטופלתייחסלכלהספקמתחייבלדווחלמשרדדיווחיםטיפוליים,

 ,בהתאםלהוראותוהנחיותהמשרד.מסגרתב

מה .4.ז יאוחר לא שנתי סיכום יגיש תכנית15-הספק לביצוע המתייחס שנה בכל בינואר

 בדצמברשלהשנההקודמת.31-העבודהעלידובשנתהתקציבהמסתיימתב

בינוארבכלשנה.זאת,לאחר15-כמוכןיגישהספקתכניתעבודהשנתיתלאיאוחרמה .5.ז

בתע"ס שהותוותה המשרד למדיניות לחוק, ובהתאם המשרד, נציג עם וסיכום תיאום

של יעדיו רשימת את היתר, בין תכלול, העבודה תכנית ומתעדכנים. קיימים ובנהלים

נושאמכרזזה,אוכלוסייתהיעדשתטופלוהרכבה,לרבותסקרמסגרתהספקבהתייחסל

הדמוגרפי בתקופההנדונהלמטופליםשל הופנו או תוצאותמסגרתשפנו דיווחעל וכן

תמימון,כנסים,השתלמויותוימיעיון,תכניותמחקרוגיוסהטיפול,תכניותפיתוחומקורו

משאביםוכיו"ב.

מיוםה .6.ז יאוחר אתתכניתהעבודההשנתיתשל1-לא יאשרהמשרד שנה, בכל למרץ,

 הספק.



 גורמים מפנים .ח



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך72עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

ובאישור חברתיים לשירותים המחלקות ידי על תיעשה למסגרות שלההפניה המחוזי הפיקוח

כט'למכרזזה.להסכםההתקשרותהמצ"בכנספח8הכלבכפוףלאמורבסעיף,האגפים

 

 דרישות כח אדם .ט

לספקאחריותכוללתמקצועיתומנהליתלאספקתםהסדירהשלהשירותיםעפ"יהנחיות .1.ט

המשרד.לצורךמתןהשירותים,עלהספקלהעמידאנשימקצועמיומניםבהיקףמספיק,

 ותהנדרשת.כדילעמודברמתהשיר

למכרז.2.2.8כמפורטבסעיףהצוותהמוצעעלהמציעלהגישבמסגרתהצעתואתפרטי .2.ט

 החברתי הטיפולי, האדם כח יתר והמנהליבחירת תיעשה ,לאחר בחירת הספק,

 בהתייעצותעםהפיקוחמטעםהמשרד.

מבלילגרועמהאמורמובהרכיהספקיידרשלהעמידלצורךאספקתהשירותיםשירותים .3.ט

)הנהלתחשבונות,הדפסות,ציודמשרדיוכיו"ב( ולליםמנהלהוחשבונאותמנהלתיים,הכ

 עלחשבונו.

על הספק יהא לגייס כוח אדם בהתאם לכישורים והניסיון הנדרש לצורך אספקת  .4.ט

השירותים. במידה שהספק לא יקיים דרישה זו לאחר הזכייה במכרז, הדבר יהווה 

המשרד הן בסעד ההפרה, והן הפרה יסודית של ההסכם בין הצדדים ויזכה את 

 באפשרות לפנות למציע הבא בתור לשם בחירתו כזוכה במכרז.

בהצעתו הזוכה  נושצוי צוותאנשי המובהר כי השירותים נושא המכרז יינתנו על ידי  .5.ט

ינוי בזהותם מותנה בהעמדת כוח אדם חלופי בעל כישורים וניסיון של הספק וכי כל ש

על ידו במסגרת ההצעה ובכפוף לאישור מראש ובכתב  ושהוצע צוותאנשי הדומים ל

 של המשרד.

על .6.ט המועסק לצוות נוספות מקצועיות והשתלמויות להדרכה ידאג וייועד-הספק ידו

תרמתם,לשםשמירלאספקתהשירותים,שייערכולפידרישהובתיאוםעםנציגיהמשרד

וקידומה הספקהמקצועית עובדי של השתתפות לחייב רשאי המשרד כן, כמו .

 בהשתלמויותמקצועיותבנושאיםלפישיקולדעתושלהמשרד.

 .7.ט פירוטכחהאדםהנדרשמהספקלצורך דרישותניסיון–הוסטל שיקומיהפעלת להלן

 והשכלהוכןהגדרתתפקידותחומיאחריות:

 

מסגרתמנהל.א.7.ט

 תיאור תפקיד: .1.א.7.ט



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך73עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

של.א.1.א.7.ט ורווחתם ביטחונם לשלומם, אחראי המנהל

 .מסגרתבמטופליםה

להפעלתההתקינהש.ב.1.א.7.ט האחראי לכלמסגרתל בכפוף

דין.

.מסגרתאחראילרמתםהנאותהשלשירותיה.ג.1.א.7.ט

א.ד.1.א.7.ט כל של והנפשיים הגופניים לצרכים חדאחראי

במטופליםמה לשלומםמסגרתהשוהים ולתהליך,

 אוטונומיה מתן תוך היתר בין וזאת מרביתשיקומם

ל המטופלאישית של ברצונו התחשבות מטופל,

ובזכותולפרטיות.

האחראי.ה.1.א.7.ט עםמסגרתבמטופליםלקיוםולטיפוחקשרי

בנימשפחותיהםועםהקהילה.

ה.ו.1.א.7.ט תקציב להכנת ועריכתמסגרתאחראי ביצועו ,

 המאזן.

על.ז.1.א.7.ט לפיקוח מתאימים, עובדים לקבלת אחראי

לתנאי המקצועי, לעדכונם להדרכתם, עבודתם,

עבודתםולפיטורםבמידתהצורך.

לאישור.ח.1.א.7.ט שנתית ופנאי תעסוקה תכנית והגשת הכנת

 פיקוח;

ה.ט.1.א.7.ט על למפקח שוטף לדיווח כפימסגרתאחראי

.שיידרש

 גורםהמפנה.קשררציףעםה.י.1.א.7.ט

.אגפיםיהיהאחראילקיומםשלנהליהמסגרתהלמנ.יא.1.א.7.ט

 למכרז.2.2.8.1.1.1כמפורטבסעיףדרישות השכלה: .2.א.7.ט

דרישות ניסיון: .3.א.7.ט בסעיפים 2.2.8.1.1.3-ו2.2.8.1.1.2כמפורט

 למכרז.



 עובדיםסוציאליים.ב.7.ט

 תיאור תפקיד: .1.ב.7.ט

 (;case managerניהולמקרה)אחריותעל.א.1.ב.7.ט

 ;מטופליםשיחותטיפוליותפרטניותוקבוצתיותעםה.ב.1.ב.7.ט
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 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך74עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 ;מטופלבנייתתכניתטיפולאישיתלכל.ג.1.ב.7.ט

 אחריותלמיצויזכויותשלהמטופלים;.ד.1.ב.7.ט

קשרעםהעובדיםהמטפליםבקהילה;.ה.1.ב.7.ט

;מטופליםרישוםשיחותעםה.ו.1.ב.7.ט

דוחות.ז.1.ב.7.ט וכתיבת סוציאליים דוחות הכנת

 פסיכוסוציאלייםתפקודיים;

 הנחייתקבוצות;.ח.1.ב.7.ט

ריכוזדוחותאבחוןרבמקצועיים;.ט.1.ב.7.ט

סוציאלית;-ביצועהערכהפסיכו.י.1.ב.7.ט

ה.יא.1.ב.7.ט לצוות הדרכה מקצועייםמסגרתמתן בנושאים

;מטופליםהנוגעיםל

 השתתפותבישיבותצוות;.יב.1.ב.7.ט

 וקשרעםהמחלקותלשירותיםחברתיים.ליווי.יג.1.ב.7.ט

 למכרז.2.2.8.1.2:כמפורטבסעיףדרישות השכלה .2.ב.7.ט

קורסדרישות נוספות: .3.ב.7.ט לעבור יידרשו הסוציאליים העובדים

היציאה סדר ובמימונו. המשרד מטעם בסיסי התמכרויות

 להשתלמויותייקבעבתיאוםעםהמשרד.



 מדריכים.ג.7.ט

 תיאור תפקיד: .1.ג.7.ט

 ;מטופליםהשגחהוהדרכהעלתפקודיוםיומישלה.א.1.ג.7.ט

 הנחייתקבוצות;.ב.1.ג.7.ט

 ארגוןפעילויותחברתיות;.ג.1.ג.7.ט

ה.ד.1.ג.7.ט מחוץמטופליםליווי רפואיים וטיפולים לסידורים

 למסגרת.

אומנויות,.ה.1.ג.7.ט ספורט, כגון ספציפיים בנושאים הדרכה

ה ליווי אקטואליה, קבוצות, מטופליםהנחיית

 לסידורים,קבלתטיפולרפואיוכיו"ב;

 .מסגרתבמטופליםאחריותלסדרהיוםולהפעלתה.ו.1.ג.7.ט

בשעות.ז.1.ג.7.ט תורן מדריך העסקת על אחראי יהיה הספק

 הלילה.



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך75עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

ובעלהכשרהבסיסיתבהדרכה,שנותלימוד12השכלה:דרישות .2.ג.7.ט

242בהיקףשללפחות המשרד)להלן ידי המוכרתעל –שעות,

"הכשרהבהדרכה"(,ואםאינובעלהכשרהבהדרכהכאמוריידרש

עשרהחודשיםהראשונים-לעבורהכשרהבהדרכהבמהלךשנים

ב מדמסגרתלהעסקתו העסקהשל לאתתאפשר כי מובהר ריך.

עשרחודשיםממועד-שאינובעלהכשרהבהדרכהלמעלהמשנים

 תחילתהעסקתו.



 אםבית.ד.7.ט

 תיאור תפקיד:  .1.ד.7.ט

 ;מסגרתריכוזעבודתהאחזקהב.א.1.ד.7.ט

אחריותעלסדריהאספקההמשקיתוהסדרתרישומן.ב.1.ד.7.ט

 שלהזמנותציודומלאי;

ותאוםהפעולותהדרושותמסגרתארגוןותכנוןמשקה.ג.1.ד.7.ט

לקיוםרמתוהתקינה;

במבניםהציבורייםמסגרתאחראיתעלסדריהניקיוןב.ד.1.ד.7.ט

 ובחצר;

והרופא.ה.1.ד.7.ט להנחיות מותאמים שבועיים תפריטים בניית

ב;והתזונאיתומעק

מעקבאחרתפקודהמטבחוחדרהאוכל;.ו.1.ד.7.ט

ניהולמלאיביגודוהנעלהואספקתובהתאםלצורך;.ז.1.ד.7.ט

מסגרתבמטופליםהלבשה,כלכלהוניקיוןנאותשלה.ח.1.ד.7.ט

 אוטונומיה מתן למרביתתוך מטופליםאישית

 והתחשבותברצונםובזכותםלפרטיות,ככלשניתן.

אחריותעלהיגיינהאישיתואסתטיקהשלהמטופלים.ט.1.ד.7.ט

 ת.וסביבתםהאישי

 שנותלימוד.12:דרישות השכלה .2.ד.7.ט

בעלניסיוןמעשימוכחשלשנתייםלפחותבמהלךדרישות ניסיון: .3.ד.7.ט

השירותים מתן תחילת למועד הקודמות האחרונות חמשהשנים

בעבודהמכלסוגבמסגרתחוץביתיתעבוראנשיםעםמוגבלותאו

 אוכלוסיותהקצהכהגדרתןבמכרזזה.



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך76עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________



 אחות.ה.7.ט

 תיאור תפקיד: .1.ה.7.ט

 אחריותעלביצועהוראותהרופא;.א.1.ה.7.ט

חולים;טיפולסיעודיבמטופלים.ב.1.ה.7.ט

 מעקבאחרבריאותהמטופלים;.ג.1.ה.7.ט

היגיינה.ד.1.ה.7.ט בריאות, בענייני והמטופלים הצוות הדרכת

 ותזונהנכונה;

 ניהולרישוםסיעודישוטףבתיקיהמטופלים;.ה.1.ה.7.ט

 אחראיעלתפעולהמרפאה;.ו.1.ה.7.ט

 קשרעםגורמיםרפואייםרלוונטיים;.ז.1.ה.7.ט

אחריותלניהולמלאיתרופות;.ח.1.ה.7.ט

 אחריותעלחלוקהשלתרופות;.ט.1.ה.7.ט

עבדיקותוטיפוליםתקופתיים)חיסונים,אחריותלביצו.י.1.ה.7.ט

בדיקתראיה,שמיעה,משקל,גובהוכו'(;

;מטופלאחריותלתיקרפואימסודרשלכל.יא.1.ה.7.ט

פעולה.יב.1.ה.7.ט כל סמכותהביצוע שבתחום ועפ"יאחרת

 .אגפיםהנחיותה

תואראקדמיבסיעוד,רישוםבפנקססגלסיעודידרישות השכלה: .2.ה.7.ט

 ורישיוןלעסוקכאח/ותמטעםמשרדהבריאות.



 .8.ט לצורך מהספק הנדרש האדם כח פירוט ניסיון–דירות הלווייןהפעלת להלן דרישות

 והשכלהוכןהגדרתתפקידותחומיאחריות:



 עובדסוציאלי.א.8.ט

 תיאור תפקיד: .1.א.8.ט

 (;case managerאחריותעלניהולמקרה).א.1.א.8.ט

 ;מטופליםשיחותטיפוליותפרטניותוקבוצתיותעםה.ב.1.א.8.ט

 ;מטופלבנייתתכניתטיפולאישיתלכל.ג.1.א.8.ט

 אחריותלמיצויזכויותשלהמטופלים;.ד.1.א.8.ט

קשרעםהעובדיםהמטפליםבקהילה;.ה.1.א.8.ט



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך77עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

;מטופליםרישוםשיחותעםה.ו.1.א.8.ט

דוחות.ז.1.א.8.ט וכתיבת סוציאליים דוחות הכנת

 פסיכוסוציאלייםתפקודיים;

 הנחייתקבוצות;.ח.1.א.8.ט

ריכוזדוחותאבחוןרבמקצועיים;.ט.1.א.8.ט

סוציאלית;-ביצועהערכהפסיכו.י.1.א.8.ט

ה.יא.1.א.8.ט לצוות הדרכה מקצועייםמסגרתמתן בנושאים

;מטופליםהנוגעיםל

 השתתפותבישיבותצוות;.יב.1.א.8.ט

 לקותלשירותיםחברתיים.ליוויוקשרעםהמח.יג.1.א.8.ט

 למכרז.2.2.8.2.1כמפורטבסעיףדרישות השכלה: .2.א.8.ט

קורסדרישות נוספות: .3.א.8.ט לעבור יידרשו הסוציאליים העובדים

היציאה סדר ובמימונו. המשרד מטעם בסיסי התמכרויות

 להשתלמויותייקבעבתיאוםעםהמשרד.



 ריךמד.ב.8.ט

 תיאור תפקיד: .1.ב.8.ט

 ;מטופליםהשגחהוהדרכהעלתפקודיוםיומישלה.א.1.ב.8.ט

 הנחייתקבוצות;.ב.1.ב.8.ט

 ארגוןפעילויותחברתיות;.ג.1.ב.8.ט

ה.ד.1.ב.8.ט מחוץמטופליםליווי רפואיים וטיפולים לסידורים

 למסגרת.

 .מסגרתבמטופליםהיוםולהפעלתהאחריותלסדר.ה.1.ב.8.ט

,ובעלהכשרהבסיסיתבהדרכהשנותלימוד12דרישות השכלה:  .2.ב.8.ט

242בהיקףשללפחות המשרד)להלן ידי המוכרתעל –שעות,

"הכשרהבהדרכה"(,ואםאינובעלהכשרהבהדרכהכאמוריידרש

עשרהחודשיםהראשונים-לעבורהכשרהבהדרכהבמהלךשנים

ב מדריךמסגרתלהעסקתו העסקהשל לאתתאפשר כי מובהר .

עשרחודשיםממועד-שאינובעלהכשרהבהדרכהלמעלהמשנים

תחילתהעסקתו.

 



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך78עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 להלןפירוטתקניכחהאדםהנדרשיםמהספקלצורךאספקתשירותיםבהיקףהנדרש: .9.ט

מפורטבטבלה,יובהרכיאםהיקףהשירותיםיגדל)אויפחת(ביחסלמספרהמטופליםה

כוח העסקת בהיקף גם בהתאם, שינויים -יחולו למפורטהטיפוליהאדם יחסי באופן

בטבלה.כלשינוימחייבאישורמראששלמנהליהאגפיםאומימטעמם.

 אחד הוסטל שיקומי התפקיד
 (מטופלים 16עד )

 דירת לוויין
 8עד )

 (מטופלים

0.00*0.50 מסגרת מנהל

0.500.50 עובדים סוציאליים

1.001.50 מדריכים

0.001.32 מדריך לילה

0.000.50 אם בית

0.000.50 אחות

 1.5 4.32 סה"כ

במשותף.הוסטליםהשיקומייםאחדבמשרהמלאהעבורשניהעובדסוציאלי*



 מבנה/יםדרישות מה .י

ה .1.י השירותים/שישמשמבנה/יםעל אספקת לצורך לענייןו הסף תנאי בכל לעמוד

המוצע/יםה מבנה/ים בסעיף כאמור ,2.2.5וב בכלכה'נספחוכד'נספחלמכרז וכן

 התנאיםשלהלן.

עלמבנה/יםה .2.י זה, בכלל החוק. ובדרישות בתחום הקיימים בסטנדרטים יעמוד/ו

כיבויאשושלתברואהוכלדרישהנוספת,הקיימתהיוםלעמודבדרישותשלמבנה/יםה

 בעתיד.שתידרשאו

והגשתמזון .3.י הפעלתמטבחמבשל הבריאותלעניין אישורממשרד יידרשלהציג הספק

.באםירכושהספקשירותיהסעדהחיצוניים,עלהחברההמבצעתעבורואתמטופליםל

 ההסעדהלהציגאישורממשרדהבריאות.

וישמש/ובפועלבמשךכלשעותהיממה)בשעותהיוםובשעותמבנה/יםה .4.י כולו/םייועד/ו

,ללאאפשרותלשימושלמטרהכלשהיאחרת,מסגרתהלילה(אךורקלמטרתהפעלתה

 אלאבכפוףלקבלתהסכמתושלנציגוהמוסמךשלהמשרד,מראשובכתב.

הספקיהיהאחראיבלעדיעלביצועתקיןושוטףשלכלשירותיהאחזקההנדרשיםלצורך .5.י

שישמש/ומבנה/יםאשריישאבכלההוצאותהכרוכותבאחזקתהוהואאספקתהשירותים

קירור אינסטלציה, אבטחה, שוטפת, ואחזקה ניקיון לרבות השירותים, אספקת לצורך

ביוב, אגרות מים, חשמל, וציוד, ריהוט הדפסות, חשבונות, הנהלת מנהלה, וחימום,

 ארנונה,טלפון,ביטוחים,שכרדירה,מסיםוכלתשלוםאחר,הכרוךבאספקתהשירותים.



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך79עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

,במהלךתקופתמבנה/יםהמוצע/יםביחסלספקתיושלהיוייבויובהר,כיכלשינויבהתח .6.י

 מראש.)תשעים(יום90ההתקשרות,מצריךאישורבכתבשלהמשרד,

 

 דרישות ציוד .יא

תהיהבבעלותוובאחריותושלהספקלרבותכללצורךאספקתהשירותיםאחזקתהציוד .1.יא

.מאספקתהשירותיםהוצאה,פיצוי,דמינזיקיןוכדומה,אשרייקבעוכתוצאה

 .2.יא להעמיד אספקתהשירותיםהספקמתחייב בכמותובאיכותמתאימהלצורך וציוד כלים

.כמוכןהספקמתחייבמתןהשירותיםהמשרדבתחוםהעומדתבדרישותהמכרזובנהלי

ציודוכליםנוספים,במידתהצורךוככלשיידרש;כלזאת,לצורךמתןהשירותיםלהעמיד

ולאחרקבלתאישורמראשובכתבשלנציגהמשרדהמשרדעלמנתלהיענותלדרישות

 מוסמךלכך.ה

עלהספקלוודאשברשותוהאמצעיםהפיזייםוהאלקטרוניים,הנדרשיםלאבטחתהמידע .3.יא

ולשמירהמלאהעלחסיוןהמידעועלהגנהעלהפרטיות.במסגרתמתןהשירותיםתונהג

 אבטחתרשומותותמנעגישהלמאגרימידעלמישאינומורשהלכך.

מצם ו/או לשנות באופן אחר את אחת מובהר כי המשרד יהיה רשאי להרחיב ו/או לצ .4.יא

או יותר מדרישות הציוד המפורטת בטבלה לעיל בהתאם לצרכיו ולפי שיקול דעתו, 

 ובלבד שלא יהיה בכך, לדעת המשרד, משום הכבדה בלתי סבירה על הספק.

ממועדקבלת)תשעים(יום90בתוךלהלןרשימתהציודהדרוששהספקיידרשלהעמיד .5.יא

 –ההודעהעלזכייהבמכרז

 

 :הוסטל שיקומי עבור.א.5.יא

 דרישת הציוד המיתקן פרמס

מיטות,כלימיטה,מזרנים,סדינים,כריות,שמיכות;כיסאותכמספרחדרימגורים .1
,שולחן,שידהוארוןלאחסוןבגדיםוחפציםאישיים;תאורהמטופליםה

מתאימהלרבותמנורתקריאהלידהמיטה;וילונות;תמונות;שטיח;
מגבות,אמצעירחצה,בגדיםלהחלפה.

חדרישירותים .2
ומקלחות

מתכלה,מתקןלניירטואלט,לסבוןולניירניגובידיים;ציודשירותים
מקוםלתלייתמגבות;מיכלאשפהעםמדרסרגל;מכשירהדחה

לאסלה;בכליחידהסניטריתכיורלשטיפתידיים.

-חדרפעילות .3
סלון

אינץ'לפחות60כסאותו/אוכורסאות,שולחנות,טלוויזיהבגודל
הרוסית(,ספריה)בעבריתוברוסית(,)כולל,ביןהיתר,ערוציםבשפה

ארוןלציודפנאי,פינתמחשב,פינותישיבהבהתאמה.דברינוי.

כסאות,שולחנות,מחשב,טלפון,מדפסת,פינתישיבהלשיחותחדר/יצוות .4
טיפוליות,שולחןכתיבה,ארוןתיקיםנעול.

יםכוללציודמיטה,ארון,שולחןוכיסא,שירותיםומקלחתצמודחדרמדריכים .5
מתכלה,מקררקטן,מיקרוגל.



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך80עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 דרישת הציוד המיתקן פרמס

הריהוטמצופהבחומרהניתןלשטיפהוניקוי;מספרהכיסאותחדראוכל .6
-והשולחנותתואםאתמספרהסועדים;כלשולחןמתאיםללאיותרמ

סועדים;מפותשולחן;קנקנימים;בסמוךלחדרהאוכלמקום6
לרחיצתידיים.מיקרוגל,ברזמים,מתקןניירוסבוניה.

מוצרימזוןמשומריםוטריים;מתקןמקרר,ציודמטבח.מקוםלאחסוןמטבח .7
לשתייהחמהוקרה;מאובזרלצורךהכנתמזון,אחסוןמזון,חימום

מזון,שמירהעלמזון;כליאוכל.

מקוםלאכסוןפירותוירקות,ארונותלאחסוןמזוןיבש.מחסןמצרכים .8

בגדיםחדשיםוידשנייה.מחסןבגדים .9

חצר/גינה/ .10
מרפסת

ות,ספסלים,פרגולהאוציליות.שולחנות,כיסא

בהתאמהלגודלהחללמותאםלטמפרטורהבכל החדריםמיזוגאווירכללי .11
מעלותבכלימותהשנה.24-25של

ציודפנאיוספורטכגון:משחקישולחן,ציודלאומנותומלאכתהיד,
ספרים,אביזריםלפעילותגופנית,טניסשולחןוכד'.

אינץ'לפחותמחוברותלכבלים60בגודלנקודתטלוויזיהעםמסך
כוללערוציספורט.

.מטופליםשתינקודותמחשבמחוברותלאינטרנטלשימושה
המיםבמוסדבאיכותמישתייה.

במטבחובשירותיםברזיםלמיםקריםוחמים.
מיכליהספקתהמיםמוגניםמפניחדירתמזיקיםוזיהום.

הצינורותוהמיכליםשלהמיםאינםעשוייםעופרתאוחומררעיל
אחר.שילוטקריאוברורהמאפשרהתמצאותבמבנה.

שנימכשיריטלפוןלפחותבמקוםנוחונגיש.
ורתחירום.תאורהבכלשעותהיוםוכןתא

רצפתהמבנהעשויהמרצפותאוחומריםאחריםהניתניםלניקוי
בנקל.

 

 :דירת לוויין עבור.ב.5.יא

 דרישת הציוד המיתקן מספר

מיטות,כלימיטה,מזרן,סדין,כר,ציפוילכר,שמיכהוכיסוילמיטה;חדרישינה .1
,שולחן,שידהוארוןלאחסוןבגדיםוחפציםמטופליםכיסאותכמספרה

אישיים;תאורהמתאימהלרבותמנורתקריאהלידהמיטה;הרהיטים
ללאפינותחדותהעלולותלגרוםלחבלות;וילונות;תמונות;שטיח;

חלפה.מגבות,אמצעירחצה,בגדיםלה

חדרישירותים .2
ומקלחות

ציודשירותיםמתכלה,מתקןלניירטואלט,לסבוןולניירניגובידיים;
מקוםלתלייתמגבות;מיכלאשפהעםמדרסרגל;מכשירהדחה

לאסלה;בכליחידהסניטריתכיורלשטיפתידיים.

אספקתמיםחמיםבכלשעותהיום;מקוםלאחסוןמוצרימזוןמטבח .3
משומריםוטריים;מתקןלשתייהחמהוקרה;מקרר;מאובזרלצורך

הכנתמזון,אחסוןמזון,חימוםמזון,שמירהעלמזון;כליאוכל.

-פינתאוכל .4
סלון

הריהוטמצופהבחומרהניתןלשטיפהוניקוי;מספרהכיסאות
והשולחנותתואםאתמספרהסועדים;מפותשולחן;קנקנימים;

אוכלמקוםלרחיצתידיים.בסמוךלחדרה
פינתטלוויזיה,פינתמחשב,פינותישיבהבהתאמה.דברינוי.

מקרר,ארונותלאחסוןמזוןיבש.מקוםלאחסוןפירותוירקות.מחסן .5

מכונתכביסה,מייבש,מקוםלמתקןלייבוש,ארוןחומריניקוינעול.חדרכביסה .6



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך81עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 דרישת הציוד המיתקן מספר

ראשונה.ארוןתרופות;ציודעזרהחדרטיפול .7

בהתאמהלגודלהחללמותאםלטמפרטורהבכל החדריםמיזוגאווירכללי .8
מעלותבכלימותהשנה.24-25של

המיםבמוסדבאיכותמישתייה.
במטבחובשירותיםברזיםלמיםקריםוחמים.

מיכליהספקתהמיםמוגניםמפניחדירתמזיקיםוזיהום.
עשוייםעופרתאוחומררעילאחר.הצינורותוהמיכליםשלהמיםאינם

שילוטקריאוברורהמאפשרהתמצאותבמבנה.
מכשירטלפוןבמקוםנוחונגיש.

תאורהבכלשעותהיוםוכןתאורתחירום.
רצפתהמבנהעשויהמרצפותאוחומריםאחריםהניתניםלניקוי

בנקל.

  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך82עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 פרטי המציע 'ב נספח

למכרז(2.3.1)סעיף



 במענה הצעתו המגיש המציע פרטי הפעלת מסגרות ארציות  – 308/2017 פרלמכרז מסלהלן

 :לדרי רחוב ונפגעי התמכרויותשיקומיות מוגנות -טיפוליות



 _____________________________________________________שמושלהמציע: .1

______________________________(:עצמאי/סוגהתארגנות)חברה/שותפות/עמותה .2

 _____________________________________:/ע.מ.מספרחברה/שותפות/עמותה .3

 ________________________________שמותהבעלים)במקרהשלחברהאושותפות(: .4

________________________________________________________________

________________________________________________שמושלהמנהלהכללי: .5

 _____________________________________כתובתומלאהשלהמציע)כוללמיקוד(: .6

 _______________________________________________________מספריטלפון: .7

 ________________________________________________________מספרפקס: .8

 ____________________________________אישהקשרמטעםהמציעלצורךהצעהזו: .9

_____________________________________לפון:___________________טפרמס

____________________________________________נייד:__________________

 ________________________________________________________פקס:פרמס

_________________________________________________דואראלקטרוני:כתובת

 ___________________דהגשתההצעה:מספרעובדיםהמועסקיםעלידיהמציענכוןלמוע .10

 ________________________________________:2015מחזורכספישלהמציעלשנת .11



לעיל מיועדים עבור שימוש פנימי של המשרד  11-ו 10מובהר כי הפרטים המפורטים בסעיפים 

 לצרכי בקרה ולא ישמשו לצורך בדיקת ההצעה ובחירת הזוכה.

חתימהוחותמתהמציעשםהחותםתאריך
 ריק ריק

 

  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך83עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 הכלולות בהצעה מסגרותה 'ג נספח



איזה להלן מסגרתעלהמציעלציין הפעלת–308/2017מספרבמסגרתמכרז/ותכלולה/ותבהצעתו

 במקוםהמתאים(:Xישלסמן)שיקומיותמוגנותלדרירחובונפגעיהתמכרויות-מסגרותארציותטיפוליות

 

 סימון מסגרת מס"ד

1.  
 הוסטלים שיקומיים

  )שניים(
 1 מספר – דירת לוויין  .2

 
 2 מספר – דירת לוויין  .3

 


מובהר בזאת כי מציע רשאי להגיש הצעה במענה למכרז זה להפעלת מסגרת, אחת או יותר, ואינו 

מוגבל במספר המסגרות בהן יוכל לזכות בעקבות מכרז זה אולם לא תתאפשר במסגרת מכרז זה 

הפעלה של למעלה מארבע מסגרות ולעניין זה יבואו בחשבון עם המסגרת שתופעל מכח מכרז 

למכרז. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל,  3.3ספק אחד, הכל בכפוף לאמור בסעיף  על ידי 235/2017

.המציע יהיה מחויב להצעתו גם במקרה שיזכה בהפעלה של רק חלק מהמסגרות שנכללו בהצעתו





המציעחתימהוחותמתשםהחותםתאריך
 ריק ריק



  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך84עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 ערבות הצעהכתב  'ד נספח

למכרז(2.1.5)סעיף

שםהבנק/חברתביטוח__________________

הטלפון__________________מספר

הפקס___________________מספר
 

 דוגמה בלבד – כתב ערבות


לכבוד
ממשלתישראל

 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים באמצעות



לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזה ערבים ש"חשלאנו )במילים: _________________
_____________________________________שקליםחדשים מאת: אשרתדרשו )יש לציין (

 – 308/2017 מספרמכרז )להלן"החייב"(בקשרעםשם המציע ואת מספר הרישום של התאגיד( את
 .לדרי רחוב ונפגעי התמכרויותשיקומיות מוגנות -הפעלת מסגרות ארציות טיפוליות


מתאריךדרישתכםהראשונהשנשלחהאלינובמכתבבדואריום 15תוך אנונשלםלכםאתהסכוםהנ"ל

שיכולה שהיא כל הגנה טענת כלפיכם לטעון ומבלי דרישתכם את לנמק חייבים שתהיו מבלי רשום,
 לעמודלחייבבקשרלחיובכלפיכם,אולדרושתחילהאתסילוקהסכוםהאמורמאתהחייב.


  06/05/2018בתוקףעדליוםותהיהערבותז


הביטוח הבנק/חב' לסניף להפנות יש זו ערבות פי על דרישה

 וכתובתו(שםהבנק/חב'הביטוח)כתובתו_____________________ש

 

מספרהבנקומספרהסניףשםהבנק/חברתהביטוח
ריקריק

 
ערבותזואינהניתנתלהעברה.


חתימתמורשההחתימהשםמלא תאריך

וחותמתמורשההחתימהאוהבנק
 ריק ריק ריק

 
  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך85עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

הצהרה בדבר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר  'ה נספח

 מינימום

למכרז(2.1.6)סעיף

 במסגרת מוגש זה שיקומיות -הפעלת מסגרות ארציות טיפוליות – 308/2017 מספרמכרז נספח
"(.המכרז)להלן:"מוגנות לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות



לומר עלי כי _________________לאחרשהוזהרתי הח"מ____________________ת.ז. אני
 אתהאמתוכיאהיהצפוילעונשיםהקבועיםבחוקאםלאאעשהכן,מצהיר/הבזהכדלקמן:

 
 נותן הנני )להלן המציע שהוא _____________________ בשם זה המבקש–תצהיר "המציע"(

 .להתקשרעםהמשרד.אנימצהיר/הכיהננימוסמך/תלתתתצהירזהבשםהמציע
 

ציבורייםהתשל"ו בחוקעסקאותגופים זיקהכהגדרתו המונחבעל של משמעותו זה, 1976-בתצהירי
 אני"חוקעסקאותגופים–]להלן מונחזהוכי של משמעותו הוסברהלי /תכי מאשר אני ציבוריים"[.

 .מבין/האותו
.המציעהואתאגידהרשוםבישראל

 

 :במשבצת המתאימה X יש לסמן

 
 

  בפסקדיןחלוטביותרמשתיעברותלפיחוקעובדיםזריםלא הורשעוהמציעובעלזיקהאליו
להגשת וחוקשכרמינימוםעדלמועדהאחרון מטעםהמציע–ההצעות]להלן "מועדהגשה"[

במכרז.


  בעלזיקהאליו חוקעובדיםזריםהורשעו המציעאו עבירותלפי חלוטביותרמשתי בפסקדין
לפחותממועדההרשעההאחרונהועדלמועדההגשה.וחלפה שנה אחתוחוקשכרמינימום



  בעלזיקהאליו חלוטביותרהורשעו המציעאו חוקעובדיםזריםבפסקדין עבירותלפי משתי
 המינימום שכר למועדולא חלפה שנה אחתחוק ועד האחרונה ההרשעה ממועד לפחות

ההגשה.



.זהושמי,להלןחתימתי,ותוכןתצהירידלעילאמת
 

חתימהוחותמתהמציעשםהחותםתאריך
 ריק ריק

 
 אישור עורך דין

 

 עורךדיןמאשר/תכיביום_____________הופיע/האניהח"מ________________________,
בפניבמשרדיאשרברחוב_________________בישוב/בעיר_________________מר/גברת
_________________שזיהה/תהעצמו/העלידיתעודתזהות_______________/המוכר/תלי



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך86עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

וכייהיה/תהיהצפוי/הלעונשיםהקבועיםבחוקבאופןאישי,ואחרישהזהרתיו/הכיעליו/הלהצהיראמת
אםלאיעשה/תעשהכן,חתם/הבפניעלהתצהירדלעיל.

 
 חתימהוחותמת מספררישיון תאריך
 ריק ריק ריק

 
  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך87עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 הצהרה בדבר עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 'ו נספח

למכרז(2.1.7)סעיף


 במסגרת מוגש זה שיקומיות -הפעלת מסגרות ארציות טיפוליות – 308/2017 מספרמכרז נספח
"(.המכרז)להלן:"מוגנות לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות


לומר עלי כי _________________לאחרשהוזהרתי הח"מ____________________ת.ז. אני

 אתהאמתוכיאהיהצפוילעונשיםהקבועיםבחוקאםלאאעשהכן,מצהיר/הבזהכדלקמן:
 

 )להלן המציע שהוא _____________________ בשם זה תצהיר נותן המבקש–הנני "המציע"(
 .להתקשרעםהמשרד.אנימצהיר/הכיהננימוסמך/תלתתתצהירזהבשםהמציע

.המציעהואתאגידהרשוםבישראל


:במשבצת המתאימה X יש לסמן



  עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף המציעמצהירכיהוראותעובדים;  25המציע מעסיק עד
עליו. אינןחלות)זכויות שוויון חוק–)להלן1998-מוגבלות,התשנ"ח



  שוויון לחוק 9 סעיף המציעמצהירכיהוראותעובדים; 100עובדים ועד  25המציע מעסיק מעל 
עליו זכויות לרבות מקיים והוא חלות עובדיו, בקרב ההולם הייצוג לקידום פועל זה ובכלל אותן,

" זה, לעניין התאמות. התאמותביצוע העבודה,–" מקום התאמת דרישותלרבות שבו, הציוד
מבלי והכל עבודה, נוהלי והדרכה, הכשרה לעבודה, קבלה מבדקי העבודה, שעות התפקיד,

שהדבריטילעלהמעסיקנטלכבדמדי;
 

  הרווחה העבודה של משרד הכללי עובדים אך טרם פנה למנהל 100המציע מעסיק מעל 
המציעזכויות;  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם והשירותים

לפנות משרד הכללי למנהל מתחייב  והשירותים הרווחה העבודה של בתוך יום30החברתיים
 יישום בחינת ממועדההודעהעלהזכייהבמכרז,ככלשהצעתותיבחרכהצעההזוכהבמכרז,לשם

 ליישומן; בקשר ותקבלתהנחי לשם – הצורך ובמידתזכויות, לחוקשוויון 9 סעיף לפי חובותיו
 

  והשירותים הרווחה העבודה של משרד הכללי עובדים ופנה למנהל 100המציע מעסיק מעל 
ביוםזכויות; לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם המציעמצהירכי

 יישום בחינת החברתייםלשם והשירותים הרווחה העבודה שלמשרד הכללי __/__/__פנהלמנהל
ככלזכויותוכיפעלליישוםההנחיותשקיבלבעקבותפנייתוכאמור. לחוקשוויון 9 סעיף לפי חובותיו

שהמציעפנהלמנהלהכללישלהמשרדכאמוראךטרםקיבלאתהנחיותיו,המציעמתחייבכימיד
עםקבלתןיחלביישוםההנחיותכאמור.




.ילאמתזהושמי,להלןחתימתי,ותוכןתצהירידלע

 

חתימהוחותמתהמציעשםהחותםתאריך
 ריק ריק





  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך88עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 
 אישור עורך דין

 

אניהח"מ________________________,עורךדיןמאשר/תכיביום_____________הופיע/ה
בפניבמשרדיאשרברחוב_________________בישוב/בעיר_________________מר/גברת

שזיהה/תהעצמו/העלידיתעודתזהות_______________/המוכר/תלי_________________
באופןאישי,ואחרישהזהרתיו/הכיעליו/הלהצהיראמתוכייהיה/תהיהצפוי/הלעונשיםהקבועיםבחוק

אםלאיעשה/תעשהכן,חתם/הבפניעלהתצהירדלעיל.
 

 חתימהוחותמת מספררישיון תאריך
 ריק ריק ריק


  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך89עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 אי תיאום הצעות במכרזתצהיר בדבר  'ז נספח

למכרז(2.1.8)סעיף



אתשם אני,הח"מ_________מסת"ז_________העובדאצלהמציע___________)ישלציין
המציע(מצהירבזאתכי:

אנימוסמךלחתוםעלתצהירזהבשםהמציע. .1
 – 308/2017 מספרבמכרזוגשתמטעםהמציעאנינושאהמשרהאשראחראיבמציעלהצעההמ .2

)להלן:שיקומיות מוגנות לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות-הפעלת מסגרות ארציות טיפוליות
."(המכרז"

שם .3 את לפרט )יש להלן המפורטים המשנה בקבלני זו הצעה במסגרת להשתמש, בכוונתי
התאגיד/עוסקמורשהופרטייצירתקשרעמו(:

תחוםהעבודהבוניתנתשםהתאגיד/עוסקמורשה
קבלנותהמשנה

פרטייצירתקשר

ריקריקריק

ריקריקריק


 לאהייתימעורבבניסיוןלהניאמתחרהאחרמלהגישהצעותבמכרזזה. .4
לאהייתימעורבבניסיוןלגרוםלמתחרהלהגישהצעהבלתיתחרותיתמכלסוגשהוא. .5
או .6 מתחרה עם ודברים דין או הסדר בעקבות נעשית ולא לב בתום מוגשת המציע של זו הצעה

מתחרהפוטנציאליאחרבמכרזזה.


 במקום המתאים X יש לסמן
 .למיטבידיעתי,המציעלאנמצאכרגעתחתחקירהבחשדלתיאוםמכרז 
 :המציענמצאכרגעתחתחקירהבחשדלתיאוםמכרז,אנאפרט

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________


אלחוק47יעעדחמששנותמאסרבפועללפיסעיףאנימודעלכךכיהעונשעלתיאוםמכרזיכוללהג

.1988-ההגבליםהעסקיים,תשמ"ח


.זהושמי,להלןחתימתי,ותוכןתצהירידלעילאמת
 

חתימהוחותמתהמציעשםהחותםתאריך
 ריק ריק



 

 אישור עורך דין

אניהח"מ________________________,עורךדיןמאשר/תכיביום_____________הופיע/ה
בפניבמשרדיאשרברחוב_________________בישוב/בעיר_________________מר/גברת
_________________שזיהה/תהעצמו/העלידיתעודתזהות_______________/המוכר/תלי



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך90עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

רישהזהרתיו/הכיעליו/הלהצהיראמתוכייהיה/תהיהצפוי/הלעונשיםהקבועיםבחוקבאופןאישי,ואח
אםלאיעשה/תעשהכן,חתם/הבפניעלהתצהירדלעיל.

 
 חתימהוחותמת מספררישיון תאריך
 ריק ריק ריק


  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך91עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 שמירת סודיות 'ח נספח

למכרז(2.3.3)סעיף

 במסגרת מוגש זה שיקומיות -הפעלת מסגרות ארציות טיפוליות – 308/2017 מספרמכרז נספח
"(.המכרזן:")להלמוגנות לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות


לומר עלי כי _________________לאחרשהוזהרתי הח"מ____________________ת.ז. אני

:אתהאמתוכיאהיהצפוילעונשיםהקבועיםבחוקאםלאאעשהכן,מצהיר/הבזהכדלקמן


 )להלן המציע שהוא _____________________ בשם זה תצהיר נותן המבקש–הנני "המציע"(
.להתקשרעםהמשרד.אנימצהיר/הכיהננימוסמך/תלתתתצהירזהבשםהמציע


דם:מונחיםהבאיםהמשמעותהמופיעהלצבהתחייבותזותהיהל

כלאחדמנותניהשירותיםמטעםהספקאשרבאמצעותויינתנוהשירותיםלמשרד.–"עובד"
ידע)Informationכלמידע)–"מידע" ,)Know-How,ידיעה מודל,(, נתון, תכנית, תכתובת, מסמך,

חוותדעת,מסקנהוכלדבראחרכיוצ"בהקשוראוהנוגעלמתןהשירותיםביןבכתבוביןבע"פבכלצורה
אודרךשלשימורידיעותבצורהחשמלית,אלקטרונית,אופטית,מגנטיתאואחרת.

רלמתןהשירותים,ביןאםנתקבלכלמידעאשריגיעלידיהספקאוהעובדבקש–"סודות מקצועיים"
ע"ייימסרבמהלךמתןהשירותיםאולאחרמכן,לרבותומבלילפגועבכלליותהאמורלעיל:מידעאשר

המשרד,כלגורםאחראומימטעמו.


הננימתחייבלשמוראתהמידעאוהסודותהמקצועייםבסודיותמוחלטתולעשותבהםשימושאךורק
נושאימכרזזה.למעןהסרספק,ומבלילפגועבכלליותהאמור,הננימתחייבלאםהשירותילצורךמתן

,בישראללפרסם,להעביר,להודיע,למסוראולהביאלידיעתכלאדםאתהמידעאוהסודותהמקצועיים
ומחוצהלה,תוךמשךתוקפהשלהצהרהזווכןלאחרתוםתוקפהובכלעת,אלאאםכןנתקבלאישור

כתבעלגלויידיעהכנ"למאתנציגהמשרד.מראשוב


של המחשוב ומערכות ישומיות תכניות נתונים, על מידע מסירת היתר, בין כולל, גילוי כי לי הובהר
קבלת לצורך וחוזים הצגתמסמכים מכירות, לקידום פרסוםברבים האבטחהשלהן, ואמצעי המשרד

פרס התקשרות, לכלי ידיעות מסירת מבנקים, כתבותאשראי ומקצועית, כללית בעתונות מאמרים ום
משודרותוהרצאות.


המידעשלהמשרד,אעשהזאתאךורקלצורךמתן-אנימתחייב,כיאםאקבלרשותלהשתמשבמאגרי

השירותיםלמשרד,ובהסכמהמפורשתבכתבשלהמשרד.אנימתחייבלשמורבסודולאלהעבירלאחר
 המידע.-שישמשואותילשםגישהלמאגריאתפרטיהזהויואתהסיסמה,


אנימתחייבלפעולבהתאםלהוראותהחוקלהגנתהפרטיותוהוראותכלחוק,הנוגעלענין.


בהתאםלכלליהסודיותוהאתיקההקבועיםבנהליהמשרד,ובכללזהבהתאםכמוכןהננימתחייבלפעול

המפורסמתבאתרהאינטרנטשלהמשרדוכןבהתאםלקודהאתיקהשלהעובדים1.17להוראתתע"ס
הסוציאלייםהמפורסםבאתרהאינטרנטשלאיגודהעובדיםהסוציאליים.


מילוי שאי לי ידוע כי מצהיר חוץהנני יחסי המדינה, )ביטחון ז' פרק לפי מהוותעבירה התחייבויותיי

.1977–וסודותרשמיים(לחוקהעונשין,תשל"ז




  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך92עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

עלולהלהוות מורשהלקבלו, לגורםשאינו המגיעלידי, חשיפתמידעאישי כי ידועלי, מצהירכי הריני
שלאדם,עבירהשבגינהאניעלוללהיתבעלדיןע לחוקהגנתהפרטיות5פיסעיף-לפגיעהבפרטיותו

.1981-התשמ"א


ולראיהבאתיעלהחתום,לאחרשקראתיבעיוןאתהכתובבהצהרהזווהתחייבתילנהוגעלפיה.



חתימהוחותמתהמציעשםהחותםתאריך
 ריק ריק


  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך93עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 הכללייםהצהרה והתחייבות המציע בדבר עמידה בתנאי הסף  'ט נספח

למכרז(2.1.9)סעיף



לומר עלי כי _________________לאחרשהוזהרתי הח"מ____________________ת.ז. אני

 וקאםלאאעשהכן,מצהיר/הבזהכדלקמן:אתהאמתוכיאהיהצפוילעונשיםהקבועיםבח

 

 )להלן המציע שהוא _____________________ בשם זה תצהיר נותן המבקש–הנני המציע(

שיקומיות מוגנות -הפעלת מסגרות ארציות טיפוליות – 308/2017 מספרמכרז להתקשרעםעורך

המכרז(.אנימצהיר/הכיהננימוסמך/תלתתתצהירזהבשם–ן)להללדרי רחוב ונפגעי התמכרויות

.המציע

 

עלכלנספחיו,ובכללזהנספחהשירותיםהנדרשיםואופןהביצועשלהםעיינתיבכלמסמכיהמכרז, .1

הבנתיאותםוהבאתיבחשבוןאתתוכנםבאופןמלאבעתעריכתהצעתיוהצעתיעונהעל(,א'נספח)

וכיכלתנאיהמכרז,עלנספחיו,מקובליםעלייבמלואםואנימתחייבכלהדרישותהמפורטותבמכרז

.ברורומוסכםעליי,כיההצעההמוגשתהיאשלמהומלאהומוצעתכיחידהכיביכולתילעמודבהם

כי ומתחייב מצהיר הנני השונים. הצעתי רכיבי סתירהבין אין כי מצהיר אינטגרטיביתאחתוהנני

הבנתיאתמהותהעבודה,כיאנימסכיםלכלתנאיהוכיבטרםהגשתיאתהצעתי,קיבלתיאתמלוא

בדקתי האפשרי, המידע והעובדות, הפרטים הנתונים, כל המידע,את אתכל בחשבון הבאתי כי

הזמניםוליתרהאילוצים,הכרוכיםבביצועםשלהשירותים,-שנתקבלמהמשרד,וכיאנימודעללוחות

 .ולאיהיוליכלטענותבגיןקשייםאואילוציםכאמור

ניגוד .2 ובמהלךשלושהחודשיםמתוםתקופהזו, השירותים, במהלךתקופתמתן יהיהלי, ולא אין

ענייניםמכלמיןוסוגשהואעםגורמיםבעליענייןבתחוםמתןהשירותים.

במהלך .3 למעטמטעםהמשרד, השירותים, בתחוםמתן גורםשהוא כל מטעם אפעל או אייצג לא

אלאאםכןהתקבללכךאישורמראשדיםושלושהחודשיםלאחריה,תקופתמתןהשירותיםביןהצד

עלכלנתוןאומצבשבשלםאני,עלוללהימצאבמצבמידיובכתבשלהמשרדואודיעלמשרדבאופן

שלניגודעניינים,מידעםהיוודעליהנתוןאוהמצבהאמורים.המשרדרשאילאלאשרליהתקשרות

אלו, להוראות בהתאם אפעל ואני עניינים, ניגוד העדר שיבטיחו אחרות הוראות לתת או כאמור

בהקשרזה.

בתוצרים,שיפותחוויוכנובמהלךאספקתםשלהשירותיםלפימכרזיןהקנימצהירכיכלזכויותהנני .4

המשרד. בבעלותםהבלעדיתשל יהיו השימושזה, או למשרד יהיהבאספקתהשירותים ולא אין

שלצדשלישיכלשהו.זכויותקנייןרוחניאוזכויותקנייניותבהםע"יהמשרדלפיהמכרז,הפרהשל



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך94עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

קנייניתשלצדזכותאוקנייןרוחניבלעדיתעלהפרתהשלכלזכותהננימתחייבלשאתבאחריות

בגיןהפרתכלזכות ככלשתופרואשפהאתהמשרדבכלמקרהשלתביעהשלצדשלישי שלישי

כאמור.

 אנימצהיר/ה,כיזכויותהקניןבחלקמןהתוצריםאוהשירותיםהבאיםאובכולםשייכותלצדשלישי:

איןנתונים

וניםאיןנת

איןנתונים

איןנתונים

איןנתונים

מצורפים שירותיםאלו להציעלחברהתוצריםאו זכותי כאמורבדבר אישוריםמאתהצדהשלישי
בזאת.

שילמתיבקביעותבשנההאחרונהשכרלכלעובדייכמתחייבמדיניהעבודה,צוויהרחבה,ההסכמים .5

ככלשהםחלים ובכלמקרהלאפחותמשכרמינימוםכחוקהקיבוצייםוההסכמיםהאישיים, עליי,

תקופת כל במהלך העבודה דיני כל את אקיים במכרז, אזכה אם וכי סוציאליים ותשלומים

 ההתקשרותעםהמשרד.

לפי .6 השירותים כל למתן בלבד ומקוריים חוקיים תוכנה במוצרי שימוש אעשה במכרז, אזכה אם

 המכרז.

לנהל .7 בהתאם אפעל במכרז, אזכה והנחיותאם י תקון אגף–אגף בהתמכרויות, השירותלטיפול

ואישיים –שירותיםחברתיים ואגףשיקום חוץ–השירותלרווחתפרטומשפחה השירותלטיפול

 ובהתאםלמדיניותוהנחיותהמשרדהמתעדכניםמעתלעת.ביתי

כי .8 המסמך על יצוין השירותמכוחהמכרז, למקבלי ידי שיישלחעל מסמך בכל אםאזכהבמכרז,

 ים.והשירותיםהחברתימשרדהעבודההרווחההשירותניתןעלידיכשירותמטעם

.זהושמי,להלןחתימתי,ותוכןתצהירידלעילאמת


חתימהוחותמתהמציעשםהחותםתאריך
 ריק ריק

 

 אישור עורך דין

אניהח"מ________________________,עורךדיןמאשר/תכיביום_____________הופיע/ה
/בעיר_________________מר/גברתבפניבמשרדיאשרברחוב_________________בישוב

_________________שזיהה/תהעצמו/העלידיתעודתזהות_______________/המוכר/תלי



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך95עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

באופןאישי,ואחרישהזהרתיו/הכיעליו/הלהצהיראמתוכייהיה/תהיהצפוי/הלעונשיםהקבועיםבחוק
.אםלאיעשה/תעשהכן,חתם/הבפניעלהתצהירדלעיל

 
 חתימהוחותמת מספררישיון תאריך
 ריק ריק ריק

  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך96עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 הצהרה בדבר הרשעה בעבירות פליליות 'י נספח

למכרז(2.2.2)סעיף

את לומר עלי כי שהוזהרתי, לאחר ___________, ת.ז. ____________________, הח"מ אני
האמתוכיאהיהצפוי/הלעונשיםהקבועיםבחוקאםלאאעשהכן,מצהיר/הבזהכדלקמן:



 :במשבצת המתאימה X יש לסמן

 
 זה תצהיר נותן/נת ת"ז__________________, בעל הח"מ____________________, אני

ל שירותים מתן הרווחהלצורך העבודה משרד במסגרת החברתיים  מספרמכרז והשירותים
שיקומיות מוגנות לדרי רחוב ונפגעי -הפעלת מסגרות ארציות טיפוליות – 308/2017
התמכרויות מצהיר/הבזהכי לא , בעבירותשלהורשעתי בעבירותאלימותו/או ו/או בעבירותמין

גניבה מרמהו/או וכי נמחקו( או ההרשעותאינהביחסלהרשעותשהתיישנו לגבי זו אין)הצהרתי
 הוגשונגדיכתביאישוםבגיןעבירותאלה.לאוחקירותתלויותועומדותנגדי

 
 זו תצהיר נותן/נת ת"ז__________________, בעל הח"מ____________________, אני

ל שירותים מתן הרווחהלצורך העבודה משרד במסגרת החברתיים  מספרמכרז והשירותים
שיקומיות מוגנות לדרי רחוב ונפגעי -הפעלת מסגרות ארציות טיפוליות – 308/2017
בעבירותמיןו/אובעבירותאלימותו/אובעבירותשלמרמהיר/הבזהכיהורשעתי,מצההתמכרויות
 אוישנןחקירותתלויותועומדותנגדיאוהוגשונגדיכתביאישוםבגיןעבירותאלה.פירוט:ו/אוגניבה

 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
והשירותיםהחברתייםלצורךמשרדהעבודההרווחהידועלי,כיהמידעהמפורטבהצהרתיזוישמשאת

 במסגרת שירותים למתן התאמתי הפעלת מסגרות ארציות  – 308/2017 מספרמכרז בדיקת
בלבד.שיקומיות מוגנות לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות-טיפוליות


.זהושמי,להלןחתימתי,ותוכןתצהירידלעילאמת


חתימהוחותמתהמציעשםהחותםתאריך
 ריק ריק

 

 אישור עורך דין

_____________הופיע/האניהח"מ________________________,עורךדיןמאשר/תכיביום
בפניבמשרדיאשרברחוב_________________בישוב/בעיר_________________מר/גברת
_________________שזיהה/תהעצמו/העלידיתעודתזהות_______________/המוכר/תלי

עונשיםהקבועיםבחוקבאופןאישי,ואחרישהזהרתיו/הכיעליו/הלהצהיראמתוכייהיה/תהיהצפוי/הל
אםלאיעשה/תעשהכן,חתם/הבפניעלהתצהירדלעיל.

 
 חתימהוחותמת מספררישיון תאריך
 ריק ריק ריק

  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך97עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

חוק למניעת העסקה של עברייני הצהרה והתחייבות לעמידה בתנאי ה 'יא נספח

  מין

למכרז(2.2.3)סעיף

_________________ הח"מ____________________ת.ז. לומראני עלי כי לאחרשהוזהרתי
 אתהאמתוכיאהיהצפוילעונשיםהקבועיםבחוקאםלאאעשהכן,מצהיר/הבזהכדלקמן:


"המציע"(המבקש–הננינותןתצהירזהבשם_____________________שהואהמציע)להלן .1

 .להתקשרעםהמשרד.אנימצהיר/הכיהננימוסמך/תלתתתצהירזהבשםהמציע

כיהחוקלמניעתהעסקהשלעבריינימיןבמוסדותמסוימים,תשס"איד .2 והתקנותלפיו2001-ועלי

 –)להלן במסגרת כספק עלי חל הפעלת מסגרות ארציות  – 308/2017 מספרמכרז החוק(,
עלשיקומיות מוגנות לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות-טיפוליות איסור חל לחוק, בהתאם וכי

 החוק.העסקתבגירללאקבלתאישורמראשממשטרתישראל ההעסקהמותרתלפי כי המעיד
ידי על או לעבודה המועמד הבגיר ידי על הן מהמשטרה להתקבל יכול כאמור אישור

 המעסיק/המוסדבצירוףייפויכוחמטעםהבגירוצילוםת.זשלהבגירוהכלבהתאםלחוק.

מתחייב .3 תחילתהעסקתעובדיםאתהאישוריםהנדרשיםבהתאםלחוקלמניעתלקבלבטרםאני

ולפעולעלפיו.כמוכןמתחייבהמציעלשמורבתיקוהאישישלכלעובדאתהעסקהשלעבריינימין
פיהחוקהאמור.כלהאישוריםכאמוריעודכנועלידיהספקאחת-האישורמןהמשטרה,שניתןעל

 .ינציגמוסמךשלהמשרדאוע"ימימטעמו,בכלעתשתידרשלשנהויהיוזמיניםלבדיקהע"


אנימתחייב,כיאםאבחרלמתןשירותיםלפימכרזזה,ואקבלבאופןקבועשירותקנויבכלתחום .4
א תהיה קנוי שירות שקבלת ככל אקבלשהוא, זה, מכרז במסגרת שירותים מתן לצורך פשרית

אתהשירותים,הצהרה,שביחסלכלהעובדיםהתקבלואצלמנהלממנהלהחברה,המבצעתעבורי
 .החברההאישוריםממשטרתישראלבהתאםלדרישותשלהחוקלמניעתהעסקהשלעבריינימין



דחוף, .5 באופן ואיאלץלהפעילשירותקנוי מכרזזה, שירותיםלפי אםאבחרלמתן כי מתחייב, אני
אתלקבלככלשקבלתשירותקנויאפשריתלצורךמתןשירותיםבמסגרתמכרזזה,מבלישאוכל

החברהאנשי אצמידלעובדי מנהלהחברהכאמורלעיל, של יצוותמטעמ-אישורו כל, ימנעו אשר
.קשראומגעביןהעובדיםשלהחברהלביןהמטופלים,לאורךכלזמןמתןהשירות



 
 

חתימתהמציע:


חתימהוחותמתהמציעשםהחותםתאריך
 ריק ריק

  

האישורים מן לפי העניין למכרז את  כב' נספחאו  כא' נספחמובהר כי על המציע לצרף ל
לעניין עמידה למכרז  2.2.8כמפורט בסעיף המוצעים  הצוותהמשטרה ביחס לכל אחד מאנשי 

. על המציע לצרף אישורים אשר הונפקו על ידי בהוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין
 .הגשת ההצעה שקדמו למועד במהלך ששת החודשיםהמשטרה 



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך98עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 התחייבות המציע לתשלום שכר מינימום ענפי לעובדים הסוציאליים 'יב נספח

למכרז(2.2.4)סעיף

בשם זו התחייבות נותן/נת ___________, ת.ז. ____________________, הח"מ אני
העבודההרווחהמשרד"(,המבקשלהתקשרעםהמציע":_______________,שהואהמציע)להלן

 במסגרת החברתיים -הפעלת מסגרות ארציות טיפוליות – 308/2017 מספרמכרז והשירותים
."(המכרז)להלן:"שיקומיות מוגנות לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות


אנימצהיר/ה,כיהננימוסמך/תלתתהתחייבותזובשםהמציע.



הרינימתחייבכישכרםשלכלהעובדיםהסוציאלייםשיועסקועלידילצורךמתןשירותיםעלפיהמכרז
.הרחבה,כפישיעודכנומעתלעתיהיובהתאםלכלדין,הסכםקיבוציאוצו




חתימתהמציע:




חתימהוחותמתהמציעשםהחותםתאריך
 ריק ריק



  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך99עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

  מבנה/יםהתחייבות לעמידה בדרישות הסף ל 'יג נספח

למכרז(2.2.5.1)סעיף



 

בשם זו התחייבות נותן/נת ___________, ת.ז. ____________________, הח"מ אני
משרדהעבודההרווחה"המציע"(,המבקשלהתקשרעם–_______________,שהואהמציע)להלן

 במסגרת החברתיים -הפעלת מסגרות ארציות טיפוליות – 308/2017 מספרמכרז והשירותים
.שיקומיות מוגנות לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות


אנימצהיר/ה,כיהננימוסמך/תלתתהתחייבותזובשםהמציע.


 המסגרת אליה מתייחס הנספח: ________________________


רחכתובת המבנה מס: ______________________ וב: ישוב:פר _________ בית:

______________


 במקום המתאים ולהשלים את הפרטים, לפי העניין(: Xזכויות המציע במבנה )יש לסמן 


 מצ"ב בזאת:המבנה/ים המוצע/ים הוא/ם בבעלותו של המציע , 

 )ואם העתקמתאיםלמקורמרשםהמקרקעין,המעיד,כיהמבנה/יםהמוצע/יםהוא/םבבעלותו
מבנה/יםהמוצע/ים,יצרףהמציעבנוסףאישורעו"דלענייןבאישורלאמצוינתכתובתו/יהםשלה

 .זה(

  להגשתההצעותהמעידעלזכותחכירהלטווחשלשנהאחתלפחותאישור מהמועדהאחרון
 ,מועדסיוםתקופתהחכירה:___/___/___מאתהגורםהרלוונטי

 

  של המציעהמבנה/ים המוצע/ים אינו/ם בבעלותו: 

 הממשלתי הדיור מינהל ע"י המנוהל נכס, הוא/ם המוצע/ים המבנה/ים מצ"ב ממינהל, אישור
 .הדיורהממשלתי,לפיוהנכס/ים,נשואהמכרז,מוסדר/יםמולהדיורהממשלתי

 התחייבותשלהרשותהמקומית,מצ"בהמבנה/יםהמוצע/יםהוא/םבבעלותהרשותהמקומית
שיקומיותמוגנותעבורדרי-להעמידמבנה/יםמתאים/יםלהפעלהשלמסגרותארציותטיפוליות

תפחתמשנהופהשלא,לתק235/2017מכרזמשליםלמכרזמספר–רחובונפגעיהתמכרויות
ההצעות להגשת האחרון מהמועד ליום:אחת עד מבנה להעמדת הינה ההתחייבות ,

___/___/___ 

 :המבנה/יםהמוצע/יםהינו/םבבעלותאחרת,מצ"ב 

 חוזהשכירותשלהמבנה/יםהמוצע/יםלתקופהשלאתפחתמשנהאחתמהמועדהאחרון
ההצעות מסכיםולהגשת המבנה/ים בעל לפיו המוצע/ים, המבנה/ים בעל מאת מסמך

רחובונפגעישיקומיותמוגנותעבור-להפעלהבמבנה/יםשלמסגרותארציותטיפוליות דרי
הרלוונטיתשלגביה235/2017מכרזמשליםלמכרזמספר–התמכרויות בתקופתהזמן ,

על המציע לצרף נספח זה עבור כל אחד מהמבנים המוצעים על ידו במענה למכרז זה, ככל 
שתנאי המכרז מאפשרים הצגה של יותר ממבנה אחד לצורך מתן השירותים.

במסגרת הצעתו.מובהר כי על המציע להציג את הדירות 
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 עמודים201,מתוך100עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

ההסכםהינהעמכךהתחייבלהעמידאתהמבנהעלכלהמשתמ תקופתהשכירותעפ"י ,
 ___/___/___עדליום:___/___/___מיום:

  חוזרתמצדהמשכיר להשכרתו/םשלהמבנה/יםהמוצע/יםמסמךבדברהתחייבותבלתי
אחת משנה תפחת שלא בעלולתקופה, לפיו המוצע/ים, המבנה/ים בעל מאת מסמך

שיקומיותמוגנותעבור-במבנה/יםשלמסגרותארציותטיפוליותהמבנה/יםמסכיםלהפעלה
התמכרויות ונפגעי רחוב –דרי מספר למכרז משלים הזמן235/2017מכרז בתקופת ,

תקופתהשכירותהרלוונטיתשלגביההתחייבלהעמידאתהמבנהעלכלהמשתמעמכך ,
 ___/___/___עדליום:___/___/___עפ"יההסכםהינהמיום:

 מסמך,המגדיראתמהותזכויותיושלהמציעבמבנה/ים,לתקופה,שלאתפחתמשנהאחת
מסמךמאתבעלהמבנה/יםהמוצע/ים,לפיובעלהמבנה/יםמסכיםלהפעלהבמבנה/יםשלו

טיפוליות ארציות -מסגרות עבור מוגנות התמכרויותדרישיקומיות ונפגעי מכרז–רחוב
,בתקופתהזמןהרלוונטיתשלגביההתחייבלהעמידאת235/2017משליםלמכרזמספר

ההסכםהינהמיום:המבנהעלכלהמשתמעמכך תקופתהשכירותעפ"י ___/___/___,
עדליום:___/___/___


מתחייב ההנני מבחינתגודלו/םומאפייניו/יהם,מבנה/יםהמוצע/יםכי לשמש, זהיוכל/ו במענהלמכרז

.,וכיהוא/םעומד/יםבכלדרישותהסףלמבנהכמפורטבמכרזמטופליםלמספרה


י המציע אם כי מתחייב יהנני במכרז, כזוכה וישמש/בחר ייועד/ו כולו/ם כלהמבנה/ים במשך בפועל ו
שעותהיממה)בשעותהיוםובשעותהלילה(אךורקלמטרתהפעלתהמסגרת,ללאאפשרותלשימוש

.למטרהכלשהיאחרת,אלאבכפוףלקבלתהסכמתושלנציגוהמוסמךשלהמשרד,מראשובכתב


ה באם כי מתחייב בהתאםמבנה/יםהנני השירותים למתן ההצעה הגשת למועד נכון מוכן/ים אינו/ם
לדרישותהמכרזמבנה/יםלדרישותהמכרז,אולםהוא/םניתן/יםלהתאמהכאמור,המציעיתאיםאתה

 יום90בתוך זכייהבמכרז)תשעים( קבלתההודעהעל שאםהממועד לי ידוע יותאם/ומבנה/ים. לא
זוכההבאבתור.כאמורכפישהתחייבתי,המשרדיהארשאילהעביראתהזכיהל


 הנדרש פי על הציוד כל את לרכוש בזאת מתחייב זההנני במכרז בסעיף, למכרז2.3.5כמפורט

.ממועדקבלתההודעהעלזכייהבמכרז)תשעים(יום90בתוך,למכרזא'נספחליאוכמפורטבסעיף


ובהתאם1998-כמוכןהננימתחייבכיהמציעיפעללפיחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח

לתקנותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות)התאמותנגישותלמקוםציבורישהואבנייןקיים(,התשע"ב
 .2011–
 

חתימתהמציע:


חתימהוחותמתהמציעשםהחותםתאריך
 ריק ריק


 
  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה
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 עמודים201,מתוך101עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 דרישות בטיחותב המבנה המוצעעמידת בדיקת  'יד נספח

למכרז(2.2.5.3)סעיף



 ________________________המסגרת אליה מתייחס הנספח: 
 

כתובתהמבנה:__________________________


 במסגרת מוגש זה שיקומיות -הפעלת מסגרות ארציות טיפוליות – 308/2017 מספרמכרז נספח
"(.המכרזן:")להלמוגנות לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות

 
 קריטריונים בעלי סמכות לביצוע המבדק  -כללי  .1

 ידיבודקשהואאחדמאלה:-המסמךימולאויאושרעל .1.1
מהנדסבטיחותהרשוםבפנקסהמהנדסיםוהאדריכליםבמדורבטיחותאשומניעתה .1.1.1

 .אובמדורבטיחותכללית
 .1.1.2 של וותק עם הכלכלה משרד ע"י לפחות5ממונהבטיחותבעבודההמוסמך שנים

 .בדיקותבטיחותבמסגרותציבוריות50מיוםקבלתההסמכהוביצעלפחות
 .1.1.3 של וותק עם חינוך מוסדות של בטיחות מבדקי קבלת5עורך מיום לפחות שנים

 .בדיקותבטיחותבמסגרותציבוריות50הסמכהוביצעלפחות
הנספחייחתםהןעלידיהבודקעצמווהןעלידימורשהחתימהמטעםהמציע. .1.2
של .1.3 בסיסלבדיקתהתאמתו היתר, בין בדו"חיהווה, הממצאיםאשריפורטו מובהרבזהכי

 המבנההמוצע.
 

 נתונים .2
לשמש/המשמש .2.1 המיועד במקום בטיחות מבדק קיימתי _______________ בתאריך

ייעודכ___________________________________ / המסגרת סוג את )לפרט
 שאלהפרטיו:המבנה(

הכתובת:)כוללרחוב,מספרבית,עיר(:_________________________________
:הנכסבעלות

_______________________________________________________
___טל.נייד:____________________פרטיהמנהל:_____________________

במשבצתהמתאימה(:Xיעודהמסגרת)סמן .2.2
 .מסגרתחוץביתית
 מסגרתיומית.
 _________________________________________:)אחר)פרט 



תאריך:____________________שםהבודק:____________________
  

על המציע לצרף נספח זה עבור כל אחד מהמבנים המוצעים על ידו במענה למכרז זה, ככל 
שתנאי המכרז מאפשרים הצגה של יותר ממבנה אחד לצורך מתן השירותים.



 

 ממצאים .3


 עלוהממצאיםהבאים:במבדק

 :עלהבודקלמלאאתהטבלהבהתאםלאישוריםשהוצגובפניו:אישורים .3.1

יש לחדש  הגורם המאשר נושא האישורפרמס
 -כל 

הוצג 
אישור /לא 

הוצג 
אישור/לא 

 רלוונטי

תאריך מתן 
 האישור

 בתוקף עד
)אם הוגבל 

 בתוקף(

מוכנות אמצעי כיבוי למניעת דליקות,  .1
***ואמצעי מילוט

ע"פדרישתהרשותלכיבויאש
רשות
כבאות
והצלה

 
___/___/___ 


___/___/___

 

( של כל המבנים 4תעודת גמר )טופס  .2
באתר או אישור של הרשות המקומית, 
בשטחה ממוקמת המסגרת, בדבר 
התאמת המבנה לייעודה של המסגרת 

ובנייתן הסתיימה אחרי  המופעלת בו
 .1980שנת 

  חדפעמי רשותמקומית
___/___/___ 


 

*מתקני משחקים, ספורט וכו'  .3
)במידהוקיימים(

מעבדהמוסמכתלהתקנה
ותחזוקתהמתקניםאובודקשנתי
למתקנימשחקיםבעלרישיון

 1498בהתאםלתקןהישראלי

 חודשים12
___/___/___ 


___/___/___ 

מהנדסמבנים)קונסטרוקטור(עםבדיקת יציבות מבנים** .4
 בתוקףרישיון

  חודשים60
___/___/___ 


___/___/___ 

לרבותמתקנימשחקים,מתקניספורט,וילונותחלוקהבאולמות,מתקניכושרבחצר,מגרשים,חדריםואולמות.*
לגבימבנהשנבנהלפניהצללה.**כלסוגיהמבניםלרבותמבניםיבילים,תקרותתלויות,עמודיתאורה,יחידותמיזוגתלויות,מערכותסולאריות,סככות

.413ישלצרףבנוסףאישורמאתמהנדסמבנים)קונסטרוקטור(בדברעמידהבתקן1980שנת
ובמעון5חלק1220בכלחדרבמעוןיהיהגלאיעצמאיהמחוברלרשתהחשמלבגיבויסוללהעלפיתקןישראלי–חוסים 4לגבי מעון שתפוסתו עד ***

בכלחדרבמעוןיהיהגלאיעצמאיהמחוברלרשתהחשמלבגיבויסוללהעלפיתקן–חוסים12עד5ק"ג.לגבימעוןשתפוסתו6אבקהיהיהמטףכיבוי
ק"גוגלגלוןכבויאש6מטפיכיבויאבקה2אומערכתאוטומטיתלגילויעשן)כאשרקיימתמערכתגילויאשבמבנה(ובמעוןיהיו5חלק1220ישראלי
כיסוילכלשטחהמבנה.שייתן
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 עמודים201,מתוך103עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________



תאריך:____________________שםהבודק:____________________
  



 

 במשבצת המתאימה( Xפערים )סמן  .3.2
 
 הבטיחותלאנתבררופעריםביחסלדרישות. 
 .התגלופערים)ראהבטבלהלהלן(ביחסלדרישותהבטיחות 

 
 פעולותמתקנות(לתיקוןהפעריםביחסלדרישותהבטיחות,שהמציעהתחייבליישמןבלוחותהזמניםהמפורטים–)להלןפירוטהפעולותשיינקטו

בטבלההבאה:
 

מועדי סיום ליישום פעולות  הפעולה המתקנת מהות הפער הדרישה פרמס
מתקנות על פי התחייבות 

 המציע

 .1


 לאיאוחרמ___/___/___ 

 .2
 

 ___/___/___לאיאוחרמ 

 .3
 

 לאיאוחרמ___/___/___ 

 .4
 

לאיאוחרמ___/___/___ 

 .5
 

לאיאוחרמ___/___/___ 



 תאריך:____________________שםהבודק:____________________
  



 

 הצהרה וחתימת המציע .4


 )מורשה _______________________________ ומתחייבאני מצהיר המציע(, מטעם חתימה

:בזאתכי

 בטבלת האישורים(. 4לא התווספו מבנים או מתקנים מאז קבלת האישור ליציבות מבנים )שורה  .1

ידי הרשויות למיניהם )רשות כבאות, רשות מקומית, מעבדה מוסמכת -כל האישורים שניתנו על .2

 ידי גורם כלשהו.-וכו'( הינם בתוקף ולא נשללו על

 כל הליקויים שנמצאו במסגרת בדיקת בטיחות זו, יתוקנו במסגרת לוח הזמנים שנקבע דלעיל.  .3

באחריות הספק להזמין את הבודק שביצע את הבדיקה )ככל שניתן( לבצע בדיקה חוזרת לאחר  .4

 ותקינות / אי תקינות המסגרת. המועד האחרון להשלמת הפערים ולאשר את תיקון הפערים

 א אישור בודק בטיחות לאחר תיקון כל הליקויים שהתגלו במסמך זה.באחריות הספק להמצי .5

תנאי לאישור המסגרת על  –ידוע לי כי נספח חתום ותקין זה הינו תנאי לחידוש הסכם / חוזה  .6

 ידי המשרד.


תאריךשם,חתימתמורשהחתימהמטעםהמציעוחותמת

ריקריק



____________________תאריך:שםהבודק:____________________
  



 

 סיכום .5
הבחינה מן כי קובע הנני הפערים, לתיקון והתכנית הסיכונים הערכת המבדק, ממצאי לאור

 :במשבצתהמתאימה(Xלסמןש)יהבטיחותית
 ._________________________אין מניעה כי המתקן שנבדק ישמש כ 
  שימוש במתקן לאחר תיקון הליקויים הבאים:ניתן יהיה להמשיך לעשות 

1) _________________________________ 

2) _________________________________ 

3) _________________________________ 



 פרטי עורך המבדק וחתימתו .6
 שםמשפחה:_____________ 6.1
 שםפרטי:__________ 6.2
 ת.ז.:______________מספר 6.3
 6.4 )סמן הכשירות Xהגדרת המתאימה, במשבצת של העתק בתחוםוצרף הסמכה תעודת

(:בטיחות
  מהנדסבטיחותרשום
 ממונהעלהבטיחות)ישלצרףאישורכשירותבתוקף(
 מוסדותחינוךעורךמבדקיבטיחותשל

 מספרתעודתהרישום_______________ 6.5
 טלפון:__________ 6.6
נייד:______________ 6.7
כתובתדואראלקטרוני:_____________________________________ 6.8




של וותק בעל/ת הנני כי מצהיר _____________ ת.ז. ____________________, אני
 בתחום הסמכה קבלת מיום ______שנים לפחות וביצעתי במסגרות50בטיחות בטיחות מבדקי

ציבוריות.


תאריךחתימתעורךהמבדק
ריקריק
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 עמודים201,מתוך107עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 הוסטלים השיקומיים – מיגון מבנים לזמן חירום 'טו נספח

למכרז(2.2.5.4)סעיף


 :________________________כתובתהמבנה


בשם זו התחייבות נותן/נת ___________, ת.ז. ____________________, הח"מ אני

משרדהעבודההרווחה"המציע"(,המבקשלהתקשרעם–_______________,שהואהמציע)להלן
 במסגרת החברתיים -הפעלת מסגרות ארציות טיפוליות – 308/2017 מספרמכרז והשירותים

"(.המכרז)להלן:"שיקומיות מוגנות לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות


אנימצהיר/ה,כיהננימוסמך/תלתתהתחייבותזובשםהמציע.


 ולחתום במקום המתאים: Xיש לסמן 

 

 במהלך השנה שקדמה ניתנו על ידי המציע שירותים נשוא מכרז זה במבנה המוצג על ידו לא

המצביעעלמהנדסמבנים)קונסטרוקטור(אישורמאתעל המציע להמציא  -למועד הגשת ההצעה
קיומושלמרחבמוגןתקניבמבנה,אועלהאפשרותלהעמידמרחבמוגןתקניבמבנהתוךתקופה

 על תעלה )מפרטים60שלא האזרחית ההתגוננות בתקנות המפורטות לדרישות בהתאם ימים,
–ופקע"רמשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתייםולהנחיות1990-לבנייתמקלטים(,תש"ן

 )תקנה ורווחה" בריאות במוסדות ייעודיים מוגנים מרחבים לתכנון . יש לצרף את (7246"מפרט
 .אישור המהנדס בסופו של נספח זה

 
 המבנה המוצע הוא מבנה בבניה/שיפוצים 

 שהוא ידי על המוצע המבנה במכרז, השירות למתן ואזכה במידה כי בזאת מתחייב הריני
האזרחית ההתגוננות בתקנות הנקובות לדרישות בהתאם ייבנה/ישופץ בבנייה/שיפוצים

תש"ן מקלטים(, לבניית 1990-)מפרטים משרד העבודה הרווחה והשירותים ולהנחיות
"מפרטלתכנוןמרחביםמוגניםייעודייםבמוסדותבריאותורווחה")תקנה–ופקע"רברתייםהח

ימיםמיוםהזכייה.60(,כךשיהיהמוכןתוך7246
 )קונסטרוקטור(מהנדס מבנים עם סיום הבנייה/שיפוץ, על המציע להמציא אישור מאת 

המצביע על קיומו של מרחב מוגן תקני במבנה בהתאם לנדרש לעיל.

 חתימת המציע:


חתימהוחותמתהמציעשםהחותםתאריך
 ריק ריק





 על ידי המציע השירותים הנדרשים במכרז זה במבנה המוצג על ידו במהלך השנה  ניתנו

 שקדמה למועד הגשת ההצעה.
.א מתחייבבזאתכי השירותבמכרזהריני לקיומםשלבמידהואזכהלמתן אדאגבשלבראשון ,

מרחביםמוגניםלכלהפחותעלבסיס"הכימוגןשיש",כתנאילאכלוסדייריםבמבנה.

על המציע לצרף נספח זה עבור כל אחד מהמבנים המוצעים על ידו במענה למכרז זה, ככל 
שתנאי המכרז מאפשרים הצגה של יותר ממבנה אחד לצורך מתן השירותים.



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך108עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

כמוכןהרינימתחייבבזאתכיבמידהואזכהלמתןהשירותבמכרז,אדאגלבצעסקרמיגוןעל.ב
העורף פיקוד ידי על מאושר מיגון יועץ , ידי תוך השירות להנהלת מיום6ואגישה חודשים

ידועליכיעלהיועץלבצעמיפוישלהמרחביםהקיימיםבמבניםולהגדירמהםשיפורי. הזכייה
הדף כנגד קיימים במבנים חדרים ואטימת לחיזוק טכני מפרט פי על הנדרשים המיגון

(www.oref.org.il/SIP_STORAGE/files/3/3593.pdfחללים של ואטימה לחיזוק מפרט ו/או )
) העורף:(org.il/SIP_STORAGE/files/1/3411.pdfwww.oref.במבנים פיקוד באתר שנמצא

he/Pakar.aspx-www.oref.org.il/11260תכלול היועץ ידי על תוגש אשר המיגון תכנית .
 . גוןהנדרשים***כתבכמויותועלויותביצועלשיפוריהמי

שיינתנו.ג יכול אשר המיגון, בתחום המשרד להוראות בהתאם לפעול בזאת מתחייב הריני
 באמצעותהוראותתע"ס,מבחניתמיכהוכיו"ב.



 על ידי המציע שירותים שאינם אלו הנדרשים במכרז זה, במבנה המוצג על ידו במהלך  ניתנו

 השנה שקדמה למועד הגשת ההצעה, לאוכלוסיית היעד של המשרד.
.א כי בזאת מתחייב במכרזהריני השירות למתן ואזכה שלבמידה לקיומם ראשון בשלב אדאג

 תנאילאכלוסדייריםבמבנה.מרחביםמוגניםלכלהפחותעלבסיס"הכימוגןשיש",כ
,אבצעאתהוראותהמיגוןעפ"יהנחיותהמשרדתוך שנה מיום הזכייההרינימתחייבבזאתכי.ב

באתר המפורטות לדרישות בהתאם מיגון שיפורי במבנה אבצע הפחות ולכל מיגון, בנושא
 המשרד. ההסכם להפסקת עילה יהוו כנדרש, המיגון שיפורי ביצוע אי כי לי מצדברור עמי
המשרד.

שיינתנו.ג יכול אשר המיגון, בתחום המשרד להוראות בהתאם לפעול בזאת מתחייב הריני
 באמצעותהוראותתע"ס,מבחניתמיכהוכיו"ב.




 חתימת המציע:



חתימהוחותמתהמציעשםהחותםתאריך
 ריק ריק




וניתןיהיהלקבלתכניות, הפעיליםכיוםיצויןכיבידיהמשרדקיימותתכניותמיגוןשלחלקמהמוסדות***
.אלובאגףהחירוםוהביטחון

  

http://www.oref.org.il/SIP_STORAGE/files/3/3593.pdf
http://www.oref.org.il/SIP_STORAGE/files/1/3411.pdf
http://www.oref.org.il/11260-he/Pakar.aspx
http://www.oref.org.il/11260-he/Pakar.aspx


  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך109עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

  דירות הלווייןל – מיגון מבנים לזמן חירום 'טז נספח





 במקוםהרלוונטי(X)ישלסמןהמסגרת אליה מתייחס הנספח: 
 1 מספר – דירת לוויין 
 2 מספר – דירת לוויין 

 
 כתובתהמבנה:________________________



בשם זו התחייבות נותן/נת ___________, ת.ז. ____________________, הח"מ אני
העבודההרווחהמשרד"המציע"(,המבקשלהתקשרעם–_______________,שהואהמציע)להלן

 במסגרת החברתיים -הפעלת מסגרות ארציות טיפוליות – 308/2017 מספרמכרז והשירותים
"(.המכרז)להלן:"רחוב ונפגעי התמכרויותשיקומיות מוגנות לדרי 


אנימצהיר/ה,כיהננימוסמך/תלתתהתחייבותזובשםהמציע.



 המציעיציגמבנהבוקייםאחדמהבאים:

 )מקלט/ממ"ד)מרחבמוגןדירתי

 )ממ"ק)מרחבמוגןקומתי

 .)ממ"מ)מרחבמוגןמוסדי 

 המציעמתחייבלדאוגלקיומושלמרחב"הכימוגןשיש"יםאחדמהמיגוניםהמפורטיםלעיל;קילא

במבנה.



 חתימת המציע:
 

חתימהוחותמתהמציעשםהחותםתאריך
 ריק ריק


  

ל ידו במענה למכרז זה, ככל על המציע לצרף נספח זה עבור כל אחד מהמבנים המוצעים ע
שתנאי המכרז מאפשרים הצגה של יותר ממבנה אחד לצורך מתן השירותים.



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך110עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 הוסטלים שיקומיים – דרישות ביטחוןב התחייבות לעמידה 'יז נספח

למכרז(2.2.6)סעיף

 

בשם זו התחייבות נותן/נת ___________, ת.ז. ____________________, הח"מ אני
משרדהעבודההרווחהקשלהתקשרעם"המציע"(,המב–_______________,שהואהמציע)להלן

 במסגרת החברתיים -הפעלת מסגרות ארציות טיפוליות – 308/2017 מספרמכרז והשירותים
.(המכרז–)להלןשיקומיות מוגנות לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות


אנימצהיר/ה,כיהננימוסמך/תלתתהתחייבותזובשםהמציע.

כמפורטלהלן:המכרזהננימתחייבלמלאאחרכלדרישותהביטחוןבמסגרת
ה .1 העבודהמסגרתמנהל משרד ושל ישראל משטרת של הביטחון הוראות לביצוע אחראי יהיה

 "(.המשרדהרווחהוהשירותיםהחברתיים)להלן:"
ה .2 המסגרתמנהל עובדי מבין ביטחון,מסגרתימנהעובד, לענייני נאמן בנוסףלתפקידו שישמש, ,

"נאמןביטחון"(.–לן)להמסגרתעוזרלמנהלומרכזנושאהביטחוןוהחירוםב
ל .3 כניסהמסגרתהכניסה שכל כזאת בצורה מבוקרת ודלת נשלט שער באמצעות מבוקרת תהיה

תהיהתחתבקרה.מסגרתל
יוחזקתיקביטחוןמוסדימעודכן)בסיסהנתוניםיסופקע"יהמשרד(.מסגרתב .4
 
חירוםשלמזמסגרתב .5 בכמותהמספיקהלתקופהשליהיהמלאי ימיםלפחותלכלהשוהים14ון

 ,לרבותאנשיהצוות.מסגרתב
מסגרתב .6 של בכמותהמספיקהלתקופה מים חירוםשל מלאי השוהים3יהיה לפחותלכל ימים

 צוות.,לרבותאנשיהמסגרתב
דודאדוםלישראלובהתאםמסגרתב .7 הוראותמגן עלפי קירעםציודלעזרהראשונה, ארון יותקן

 .מסגרתלמספרהשוהיםב
שתאיראתכלשטחהמסגרתבכללזהאתהשטחיםמסגרתב .8 תאורהחשמליתמספקת, תותקן

 תאורתחירום.מסגרתשלאורךהגדרות;כמוכןתותקןבתוךה
 יותקןלחצןמצוקהשיחוברלמוקדחרוםשייתןסיועבשעתמצוקה.מסגרתב .9

מ'עלפימפרטשאושר2.5-הממוקמתבמבנהשאינומבנהבודד,תותקןגדרבגובהשלכמסגרתב .10
 באגףהביטחוןבמשרדו/אותקןמשטרתישראל.


 בדרישות לעמוד מנת על הנדרשות הפעולות כל את אבצע כי בזה ומתחייב מצהיר הביטחוןהריני

.מסגרת.ידועליכיעמידהבתנאיםאלהמהווהתנאילאכלוסהמסגרתהמפורטותלעילביחסל
 

מתחייבהמציעהמיועדת לשהיית מטופלים התלויים במכשירים חשמליים מצילי חיים מסגרת** ב
ממועדקבלת)תשעים(יום90בתוךלתכנןצריכתחשמלחלופיבאמצעותגנראטורלשעתחירום,וזאת

.ההודעהעלזכייהבמכרז


הביטחון בדרישות לעמוד מנת על הנדרשות הפעולות כל את אבצע כי בזה ומתחייב מצהיר הריני
.מסגרת.ידועליכיעמידהבתנאיםאלהמהווהתנאילאכלוסהמסגרתהמפורטותלעילביחסל

 
מתחייבהמציעהמיועדת לשהיית מטופלים התלויים במכשירים חשמליים מצילי חיים מסגרת** ב

ממועדקבלת)תשעים(יום90תוךבלתכנןצריכתחשמלחלופיבאמצעותגנראטורלשעתחירום,וזאת
.ההודעהעלזכייהבמכרז

זהלהפעלת במענהלמכרז ידו המוצגיםעל מהמבנים אחד כל לצרףנספחזהעבור המציע על
,ככלשתנאיהמכרזמאפשריםהצגהשליותרממבנהאחדלצורךמתןהשירותים.הוסטלשיקומי



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך111עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________


 חתימת המציע:

חתימהוחותמתהמציעשםהחותםתאריך
 ריק ריק

  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך112עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 דירות לווין – דרישות ביטחוןהתחייבות לעמידה ב 'יח נספח

למכרז(2.2.6)סעיף


 במקוםהרלוונטי(X)ישלסמןהמסגרת אליה מתייחס הנספח: 

 1 מספר – דירת לוויין 

 2 מספר – דירת לוויין


 ___________, ת.ז. ____________________, הח"מ בשםאני זו התחייבות נותן/נת
משרדהעבודההרווחה"המציע"(,המבקשלהתקשרעם–_______________,שהואהמציע)להלן

 במסגרת החברתיים -הפעלת מסגרות ארציות טיפוליות – 308/2017 מספרמכרז והשירותים
"(.המכרז)להלן:"שיקומיות מוגנות לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות


אנימצהיר/ה,כיהננימוסמך/תלתתהתחייבותזובשםהמציע.


כמפורטלהלן:המכרזהננימתחייבלמלאאחרכלדרישותהביטחוןבמסגרת

 
יהיה .1 הספק ושל ישראל משטרת של הביטחון הוראות לביצוע הרווחהאחראי העבודה משרד

.והשירותיםהחברתיים
 
למנהלומרכז,בנוסףלתפקידונאמןלענייניביטחון,שישמשעוזרמסגרתימנה,מביןעובדיההספק .2

נאמןביטחון(.–)להלןמסגרתנושאהביטחוןוהחירוםב

כניסהמסגרתהכניסהל .3 שכל בצורהכזאת, ודלתמבוקרת, נשלט תהיהמבוקרתבאמצעותשער

תהיהתחתבקרה.מסגרתל


ובהתאםמסגרתב .4 דודאדוםלישראל הוראותמגן עלפי קירעםציודלעזרהראשונה, ארון יותקן
.מסגרתלמספרהשוהיםב

 
 יותקןלחצןמצוקהשיחוברלמוקדחרוםשייתןסיועבשעתמצוקה.מסגרתב .5
 

 חתימת המציע:



חתימהוחותמתהמציעשםהחותםתאריך
 ריק ריק

זהלהפעלת במענהלמכרז ידו המוצגיםעל מהמבנים אחד כל לצרףנספחזהעבור המציע על
,ככלשתנאיהמכרזמאפשריםהצגהשליותרממבנהאחדלצורךמתןהשירותים.דירתלוויין



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך113עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

  הוסטלים שיקומיים –ציוני איכות  תוהמלצות לבדיקת עמידה בתנאי הסף והענק תוקף-רישיון ברניסיון המציע,  'יט נספח


אהיהצפוי/הלעונשיםהקבועיםבחוקאםל לומראתהאמתוכי עלי כי לאחרשהוזהרתי, ת.ז.___________, הח"מ____________________, אאני

אעשהכן,מצהיר/הבזהכדלקמן:


"המציע"(,המבקשלהתקשרעםמשרדהעבודההרווחהוהשירותים–__,שהואהמציע)להלןתצהירזהבשם______________________הננינותן/נת
 .שיקומיות מוגנות לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות-הפעלת מסגרות ארציות טיפוליות – 308/2017מס' מכרז במסגרת–החברתיים


אנימצהיר/ה,כיהננימוסמך/תלתתתצהירזהבשםהמציע.




 הערות כלליות: 

 .בעת מילוי הטבלאות ביחס למציע ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות הנדרשות 

 .המציע מתבקש למלא את טבלאות הניסיון לפי סדר כרונולוגי של תאריך סיום מתן השירות 

  כפי שנקבעו במכרז. בכל מקרה בדיקת הניסיון תתבצע מובהר כי טווח השנים המצוין בנספח זה מתייחס במשותף לתנאי הסף ואמות המידה

 בהתאם לדרישות כפי שנקבעו במכרז.

 .על המציע להקפיד למלא פרטי התקשרות עדכניים של אנשי הקשר לעניין ניסיונו וההמלצות שצורפו על ידו 

  הנתונים המפורטים בטבלאות המצורפות בלבדעוד מובהר בזה כי, בדיקת עמידתו של המציע בתנאי הסף וניקודו באמות המידה יערכו על סמך. 

 דין )לאימות(-הנספח, וכל עמוד נוסף שיצורף אליו, ייחתמו על ידי עורך. 

  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך114עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 ניסיון המציע .1

 למכרז.2.2.7המציעעומדבתנאיהסףלניסיוןכמפורטבסעיף 1.1

הבריאות, הרווחה או החינוך, בתנאי לינה או שלא בתנאי לינה, עבור  אספקת שירותים בתחומיעל המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו ב 1.2

למכרז, אמת  2.2.7)סעיף  , במהלך שמונה השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעותמקבלי שירות, בכל שנה 16חות לפ

 (:1.1.1 מידה

שם הגוף / הארגון 
 לו ניתן השירות

פרטים בדבר השירותים או מהות השירות 
 ידי המציע-שניתן על

תחום מתן 
 השירות

מספר 
מקבלי 

השירות, 
 בכל שנה

האם הניסיון 
מתקיים במציע / 
בבעל השליטה 

 מציעה/מנכ"ל 
)אם בבעל 
השליטה / 

יש  –מנכ"ל 
 (לציין את שמו

תאריך 
תחילת 

מתן 
 שירות

תאריך 
סיום מתן 

 שירות

שם איש 
 קשר

טלפון נייח 
 ונייד

 תפקיד

__/__/____/__/__

__/__/____/__/__

__/__/____/__/__

__/__/____/__/__

*ניתןלהוסיףשורות,ככלהנדרש,כלזמןשכלשורהכוללתאתכלהעמודותדלעיל.


 -" משמעותו המציע או בעל השליטה במציע או המנהל הכללי של המציע. "בעל שליטה" מציעיובהר כי " 1.1.1למכרז וכן אמת מידה  2.2.7לעניין סעיף 

 . 1968 –כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 


  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך115עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 למכרז( 2.3.6ועמידה בדרישות החוק )סעיף  חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים ותקנותיופי -רישיון להפעלה של מעון על .2

במקוםהמתאים:Xישלסמן

 במשתמשיםתוקףלהפעלהשלהמסגרת/ותהכלולה/ותבהצעתושלהמציעלפיחוקהפיקוחעלמוסדותלטיפול-רישיוןמשולבאוסוציאליברברשותי

 ;עותקמןהרשיוןמצורףבזאת.למכרז2.2.5לגביהמבניםשהוצגועלידולפיסעיףעלידיבסמיםותקנותיו

  ברשותי בראין סוציאלי או משולב בהצעתו-רישיון הכלולה/ות המסגרת/ות של להפעלה לטיפולתוקף מוסדות על הפיקוח חוק לפי המציע של

ותקנותיו בסמים במשתמשים ידי על סעיף לפי ידו על שהוצגו המבנים למכרז2.2.5לגבי נמצא אני כאמור; רישיון לקראתקבלת עותקבהליך ;

 מהמסמכיםכאמורמצורףבזאת.

  ברשותי בראין סוציאלי או משולב בהצעתו-רישיון הכלולה/ות המסגרת/ות של להפעלה תוקף מוסדות על הפיקוח חוק לפי המציע לטיפולשל

במשתמשיםבסמיםותקנותיו ידי סעיףעל לפי ידו על המבניםשהוצגו למכרז2.2.5לגבי טרםפתחתי כאמור; והנניבהליךלקראתקבלתרישיון

כאמור יום90בתוךמתחייבלהגישבקשהלקבלתרישיון זכייהבמכרזממועדקבלתההודעה)תשעים( וזאתביחסלכלעל באםאזכהבמכרז, ,

 זכהבהפעלתהלפימכרזזה.מסגרתשא

 בהצעתי.ותקנותיו,לגביהמסגרת,הכלולהלעמודבדרישותלפיחוקהפיקוחעלמוסדותלטיפולבמשתמשיםבסמיםהננימתחייב

  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך116עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 (1.1.2 המלצות ביחס למציע )אמת מידה .3

על המציע לצרף להצעתו המלצות בכתב מלפחות שני גופים אשר קיבלו מהמציע במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת 

 , יש לצרף המלצות בסוף נספח זה: הרווחה או החינוךההצעות שירותים בתחומי הבריאות, 

שם הגוף / הארגון לו ניתן 
 השירות

תאריך  ידי המציע-פרטים בדבר השירותים או מהות השירות שניתן על
תחילת 

מתן 
 שירות

תאריך 
סיום מתן 

 שירות

לפון נייח ט שם איש קשר
 ונייד

 תפקיד

__/__/____/__/__

__/__/____/__/__

__/__/____/__/__

__/__/____/__/__

*ניתןלהוסיףשורות,ככלהנדרש,כלזמןשכלשורהכוללתאתכלהעמודותדלעיל.

 הצהרת המציע / בעל השליטה .4

השליטהבמציע/מנכ"להמציעהחלמיום___/___/___;בהיקףהעסקה______________)רלוונטילמנכ"לאנימר/גב'__________משמשכבעל
ישלצייןאחוזימשרה/מספרשעותשבועיות/חודשיות(.–בלבד

במסגרתתפקידיבמציע,אניאחראיעלהנושאיםהבאים:
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

י,בהתאםלפירוטבטבלה.אנימצהירכיהניסיוןשהוצגבטבלהמעלהמתקייםב
  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך117עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 חתימת המציע ואימות חתימה  .5


:חתימת המציע


 

חתימהוחותמתהמציעשםהחותםתאריך
 ריק ריק

 
 אישור עורך דין

 

אשרברחוב_________________ במשרדי ביום_____________הופיע/הבפני מאשר/תכי עורךדין הח"מ________________________, אני
/בעיר_________________מר/גברת_________________שזיהה/תהעצמו/העלידיתעודתזהות_______________/המוכר/תליבאופןבישוב

.תצהירדלעילאישי,ואחרישהזהרתיו/הכיעליו/הלהצהיראמתוכייהיה/תהיהצפוי/הלעונשיםהקבועיםבחוקאםלאיעשה/תעשהכן,חתם/הבפניעלה
 

 חתימהוחותמת מספררישיון תאריך
 ריק ריק ריק



  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך118עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 דירות הלוויין –ציוני איכות  תוהמלצות לבדיקת עמידה בתנאי הסף והענקתוקף -רישיון ברניסיון המציע,  'כ נספח


אהיהצפוי/הלעונשיםהקבועיםבחוקאםל לומראתהאמתוכי עלי כי לאחרשהוזהרתי, ת.ז.___________, הח"מ____________________, אאני

אעשהכן,מצהיר/הבזהכדלקמן:


"המציע"(,המבקשלהתקשרעםמשרדהעבודההרווחהוהשירותים–__,שהואהמציע)להלן______________________הננינותן/נתתצהירזהבשם
 .שיקומיות מוגנות לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות-הפעלת מסגרות ארציות טיפוליות – 308/2017 מספרמכרז במסגרת–החברתיים


אנימצהיר/ה,כיהננימוסמך/תלתתתצהירזהבשםהמציע.




 הערות כלליות: 

 .בעת מילוי הטבלאות ביחס למציע ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות הנדרשות 

 .המציע מתבקש למלא את טבלאות הניסיון לפי סדר כרונולוגי של תאריך סיום מתן השירות 

 בהר כי טווח השנים המצוין בנספח זה מתייחס במשותף לתנאי הסף ואמות המידה כפי שנקבעו במכרז. בכל מקרה בדיקת הניסיון תתבצע מו

 בהתאם לדרישות כפי שנקבעו במכרז.

 .על המציע להקפיד למלא פרטי התקשרות עדכניים של אנשי הקשר לעניין ניסיונו וההמלצות שצורפו על ידו 

 כי, בדיקת עמידתו של המציע בתנאי הסף וניקודו באמות המידה יערכו על סמך הנתונים המפורטים בטבלאות המצורפות בלבד עוד מובהר בזה. 

 דין )לאימות(-הנספח, וכל עמוד נוסף שיצורף אליו, ייחתמו על ידי עורך. 

  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך119עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 ניסיון המציע .1

 למכרז.2.2.7המציעעומדבתנאיהסףלניסיוןכמפורטבסעיף 1.1

או שלא בתנאי לינה, עבור אספקת שירותים בתחומי הבריאות, הרווחה או החינוך, בתנאי לינה על המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו ב 1.2

למכרז, אמת  2.2.7 )סעיף מקבלי שירות, בכל שנה, במהלך שמונה השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות 8לפחות 

 (:2.1.1 מידה

שם הגוף / הארגון 
 לו ניתן השירות

פרטים בדבר השירותים או מהות השירות 
 ידי המציע-שניתן על

תחום מתן 
 השירות

מספר 
מקבלי 

השירות, 
 בכל שנה

האם הניסיון 
מתקיים במציע / 
בבעל השליטה 

 מציעה/מנכ"ל 
)אם בבעל 
השליטה / 

יש  –מנכ"ל 
 (לציין את שמו

תאריך 
תחילת 

מתן 
 שירות

תאריך 
סיום מתן 

 שירות

שם איש 
 קשר

טלפון נייח 
 ונייד

 תפקיד

__/__/____/__/__

__/__/____/__/__

__/__/____/__/__

__/__/____/__/__

*ניתןלהוסיףשורות,ככלהנדרש,כלזמןשכלשורהכוללתאתכלהעמודותדלעיל.


 -" משמעותו המציע או בעל השליטה במציע או המנהל הכללי של המציע. "בעל שליטה" מציעיובהר כי " 2.1.1 למכרז וכן אמת מידה 2.2.7לעניין סעיף 

 . 1968 –כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 


  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך120עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 למכרז( 2.3.6ועמידה בדרישות החוק )סעיף  חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים ותקנותיופי -רישיון להפעלה של מעון על .2

במקוםהמתאים:Xישלסמן

 במשתמשיםתוקףלהפעלהשלהמסגרת/ותהכלולה/ותבהצעתושלהמציעלפיחוקהפיקוחעלמוסדותלטיפול-רישיוןמשולבאוסוציאליברברשותי

 ;עותקמןהרשיוןמצורףבזאת.למכרז2.2.5לגביהמבניםשהוצגועלידולפיסעיףעלידיבסמיםותקנותיו

  ברשותי בראין סוציאלי או משולב לטיפול-רישיון מוסדות על הפיקוח חוק לפי המציע של בהצעתו הכלולה/ות המסגרת/ות של להפעלה תוקף

ותקנותיו בסמים במשתמשים ידי על סעיף לפי ידו על שהוצגו המבנים למכרז2.2.5לגבי נמצא אני כאמור; רישיון לקראתקבלת עותקבהליך ;

 מהמסמכיםכאמורמצורףבזאת.

 אין ברברשותי סוציאלי או משולב לטיפול-רישיון מוסדות על הפיקוח חוק לפי המציע של בהצעתו הכלולה/ות המסגרת/ות של להפעלה תוקף

במשתמשיםבסמיםותקנותיו ידי סעיףעל לפי ידו על המבניםשהוצגו למכרז2.2.5לגבי טרםפתחתי כאמור; והנניבהליךלקראתקבלתרישיון

כאמור יום90בתוךמתחייבלהגישבקשהלקבלתרישיון זכייהבמכרז)תשעים( וזאתביחסלכלממועדקבלתההודעהעל באםאזכהבמכרז, ,

 מסגרתשאזכהבהפעלתהלפימכרזזה.

 בהצעתי.ותקנותיו,לגביהמסגרת,הכלולהוסדותלטיפולבמשתמשיםבסמיםלעמודבדרישותלפיחוקהפיקוחעלמהננימתחייב

  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך121עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 (2.1.2 המלצות ביחס למציע )אמת מידה .3

על המציע לצרף להצעתו המלצות בכתב מלפחות שני גופים אשר קיבלו מהמציע במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת 

 , יש לצרף המלצות בסוף נספח זה: וחה או החינוךההצעות שירותים בתחומי הבריאות, הרו

שם הגוף / הארגון לו ניתן 
 השירות

תאריך  ידי המציע-פרטים בדבר השירותים או מהות השירות שניתן על
תחילת 

מתן 
 שירות

תאריך 
סיום מתן 

 שירות

נייח  טלפון שם איש קשר
 ונייד

 תפקיד

__/__/____/__/__

__/__/____/__/__

__/__/____/__/__

__/__/____/__/__

*ניתןלהוסיףשורות,ככלהנדרש,כלזמןשכלשורהכוללתאתכלהעמודותדלעיל.

 הצהרת המציע / בעל השליטה .4

במציע/מנכ"להמציעהחלמיום___/___/___;בהיקףהעסקה______________)רלוונטילמנכ"לאנימר/גב'__________משמשכבעלהשליטה
ישלצייןאחוזימשרה/מספרשעותשבועיות/חודשיות(.–בלבד

במסגרתתפקידיבמציע,אניאחראיעלהנושאיםהבאים:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
אנימצהירכיהניסיוןשהוצגבטבלהמעלהמתקייםבי,בהתאםלפירוטבטבלה.

  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך122עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 חתימת המציע ואימות חתימה  .5


:חתימת המציע


 

חתימהוחותמתהמציעשםהחותםתאריך
 ריק ריק

 
 אישור עורך דין

 

ביום מאשר/תכי עורךדין הח"מ________________________, אשרברחוב_________________אני במשרדי _____________הופיע/הבפני
בישוב/בעיר_________________מר/גברת_________________שזיהה/תהעצמו/העלידיתעודתזהות_______________/המוכר/תליבאופן

עונשיםהקבועיםבחוקאםלאיעשה/תעשהכן,חתם/הבפניעלהתצהירדלעיל.אישי,ואחרישהזהרתיו/הכיעליו/הלהצהיראמתוכייהיה/תהיהצפוי/הל
 

 חתימהוחותמת מספררישיון תאריך
 ריק ריק ריק




  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך123עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 הוסטלים השיקומייםה –ניסיון הצוות לבדיקת עמידה בתנאי הסף והענקה של ציוני איכות  'כא נספח







אהיהצפוי/הלעונשיםהקבועיםבחוקאםל לומראתהאמתוכי עלי כי לאחרשהוזהרתי, ת.ז.___________, הח"מ____________________, אאני
אעשהכן,מצהיר/הבזהכדלקמן:


"המציע"(,המבקשלהתקשרעםמשרדהעבודההרווחהוהשירותים–__,שהואהמציע)להלן______________________הננינותן/נתתצהירזהבשם

 .שיקומיות מוגנות לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות-הפעלת מסגרות ארציות טיפוליות – 308/2017 מספרמכרז במסגרת–החברתיים


אנימצהיר/ה,כיהננימוסמך/תלתתתצהירזהבשםהמציע.
 

 נספח זה: אליו מתייחסההוסטל 

 כתובת: ___________________________________________

 

 הערות כלליות:
 אקדמיות שלהם  בסופו של נספח זה, יש לצרף קורות חיים מפורטים ועדכניים נכון למועד הגשת ההצעה של כל המועמדים, העתקים של תעודות

 ומסמכים נוספים לגביהם, ככל שהם רלוונטיים להערכת ניסיונם, כישוריהם ומיומנויותיהם.
  מובהר בזה כי בדיקת עמידתם של אנשי הצוות המוצעים בתנאי הסף וניקודם באמות המידה יערכו על סמך הנתונים המפורטים בטבלאות

 ת המצורפות בלבד. המצורפות. האמור בקו"ח הוא לפירוש האמור בטבלאו

הכלולה בהצעתו. מובהר כי המציע נדרש לפרט בנפרד את ניסיונו של כל אחד מאנשי הצוות לגבי  סגרתמעל המציע לצרף נספח זה בנפרד לגבי כל 
מתאפשר בהתאם לתנאי המכרז. במקביל במקרים בהם הדבר מסגרותהכלולה בהצעתו גם במקרה שאיש צוות אחד מוצע עבור מספר  סגרתמכל 

.בנפרד הוסטל שיקומיעל המציע לצרף נספח זה עבור כל 



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך124עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

  עוד מובהר כי טווח השנים המצוין בנספח זה מתייחס במשותף לתנאי הסף ואמות המידה כפי שנקבעו במכרז. בכל מקרה בדיקת הניסיון תתבצע
 בהתאם לדרישות כפי שנקבעו במכרז.

  כוללת את כל העמודות הנדרשות.בעת מילוי הטבלאות ביחס לצוות המוצע ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה 
 .המציע מתבקש למלא את טבלאות הניסיון לפי סדר כרונולוגי של תאריך סיום מתן השירות 
 .על המציע להקפיד למלא פרטי התקשרות עדכניים של אנשי הקשר לעניין ניסיונו וההמלצות שצורפו על ידו 
 ין )לאימות(.ד-הנספח, וכל עמוד נוסף שיצורף אליו, ייחתמו על ידי עורך 

  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך125עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 המנהל המוצע .1

 למכרז.2.2.8.1.1עומדבתנאיהסףלניסיוןוהשכלהכמפורטבסעיףהמנהלהמוצע 1.1

:_________________המנהלהמוצעשם 1.2

 ת"ז:_______________מספר 1.3

 טלפון:_________________ 1.4

 ____טלפוןנייד:_____________ 1.5

 דואראלקטרוני:_________________ 1.6

ר, במקום המתאים ולהשלים את החס Xלמכרז( )יש לסמן  2.2.3)סעיף  לעניין עמידה בהוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מיןאישור  1.7

 לפי הרלוונטיות(:

 מועדהנפקתהאישורהמצורף:_______________לענייןעמידהבהוראותהחוקלמניעתהעסקהשלעבריינימיןנדרשאישור, 

 ימיןלענייןעמידהבהוראותהחוקלמניעתהעסקהשלעבריינלאנדרשאישור 

 במקרה שנדרש אישור לפי סעיף זה, יש לצרפו בסופו של נספח זה.

 במקום המתאים ולהשלים פרטים רלוונטיים(: Xלמכרז( )יש לסמן  2.2.8.1.1.1 רישום בפנקס המקצועי )סעיף 1.8

 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים 

מועדרישוםבפנקס:_______________________________________

________________________מספררישוםבפנקסהמקצועי:

 יש לצרף אישור על רישום בפנקס המקצועי.

 



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך126עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

במהלך , לאחר הרישום בפנקס העובדים הסוציאליים, עבודה כעובד סוציאליב המנהל המוצעעל המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו של  1.9

 למכרז(: 2.2.8.1.1.2)סעיף  אחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעותחמש השנים ה

פרטים בדבר השירותים או מהות  שם הגוף / הארגון לו ניתן השירות
 המנהל המוצעידי -השירות שניתן על

תאריך 
תחילת 

מתן 
 השירות

תאריך 
סיום מתן 

 השירות

 תפקיד טלפון נייח ונייד שם איש קשר

__/__/____/__/__

__/__/____/__/__

__/__/____/__/__

__/__/____/__/__

הנדרש,כלזמןשכלשורהכוללתאתכלהעמודותדלעיל.*ניתןלהוסיףשורות,ככל
 

עבודה טיפולית במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון ב המנהל המוצעעל המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו של  1.10

 (:1.2.1 )אמת מידה להגשת ההצעות

שם הגוף / הארגון לו 
 ניתן השירות

פרטים בדבר השירותים או מהות 
 המנהל המוצעידי -השירות שניתן על

האוכלוסייה עימה עבד 
)יש לסמן את  המנהל המוצע

 האוכלוסייה הרלוונטית(

תאריך 
תחילת 

מתן 
 השירות

תאריך 
סיום מתן 

 השירות

טלפון נייח  שם איש קשר
 ונייד

 תפקיד

אנשיםעםמוגבלות 

 ומעלה67גילאי

 אוכלוסיותקצה

__/__/____/__/__

אנשיםעםמוגבלות 

 ומעלה67גילאי 

 אוכלוסיותקצה

__/__/____/__/__

אנשיםעםמוגבלות 

 ומעלה67גילאי 

__/__/____/__/__



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך127עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

שם הגוף / הארגון לו 
 ניתן השירות

פרטים בדבר השירותים או מהות 
 המנהל המוצעידי -השירות שניתן על

האוכלוסייה עימה עבד 
)יש לסמן את  המנהל המוצע

 האוכלוסייה הרלוונטית(

תאריך 
תחילת 

מתן 
 השירות

תאריך 
סיום מתן 

 השירות

טלפון נייח  שם איש קשר
 ונייד

 תפקיד

 אוכלוסיותקצה

אנשיםעםמוגבלות 

 ומעלה67גילאי 

 אוכלוסיותקצה

__/__/____/__/__

ככלהנדרש,כלזמןשכלשורהכוללתאתכלהעמודותדלעיל.*ניתןלהוסיףשורות,


 ניהול צוות של לפחות שלושה אנשים, בכל שנה, במהלך שש השנים האחרונותב המנהל המוצעעל המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו של  1.11

 (:1.2.2)אמת מידה  הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות

שם הגוף / הארגון לו 
 ניתן השירות

פרטים בדבר השירותים או מהות השירות 
 המנהל המוצעידי -שניתן על

אנשי צוות  מספר
ידי -שנוהלו על

, בכל המנהל המוצע
 שנה

תאריך 
תחילת 

מתן 
 השירות

תאריך 
סיום מתן 

 השירות

 תפקיד טלפון נייח ונייד שם איש קשר

__/__/____/__/__

__/__/____/__/__

__/__/____/__/__

__/__/____/__/__

כוללתאתכלהעמודותדלעיל.*ניתןלהוסיףשורות,ככלהנדרש,כלזמןשכלשורה


ניהול מסגרת חוץ ביתית במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד ב המנהל המוצעעל המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו של  1.12

 (:1.2.3 )אמת מידה האחרון להגשת ההצעות



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך128עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

שם הגוף / הארגון לו 
 ניתן השירות

פרטים בדבר השירותים או 
ידי -מהות השירות שניתן על

 המנהל המוצע

האוכלוסייה לה מיועדת 
 המסגרת החוץ ביתית

)יש לסמן את האוכלוסייה 
 הרלוונטית(

האם 
מסגרת 

חוץ 
ביתית 
 )כן/לא(

תאריך 
תחילת 

מתן 
 השירות

תאריך 
סיום מתן 

 השירות

טלפון נייח  שם איש קשר
 ונייד

 תפקיד

אנשיםעם 
מוגבלות

 ומעלה67גילאי 

 אוכלוסיותקצה

__/__/____/__/__

אנשיםעם 
מוגבלות

 ומעלה67גילאי 

 אוכלוסיותקצה

__/__/____/__/__

אנשיםעם 
מוגבלות

 ומעלה67גילאי 

 אוכלוסיותקצה

__/__/____/__/__

אנשיםעם 
מוגבלות

 ומעלה67גילאי 

 אוכלוסיותקצה

__/__/____/__/__

*ניתןלהוסיףשורות,ככלהנדרש,כלזמןשכלשורהכוללתאתכלהעמודותדלעיל.


 המנהל המוצעהצהרת 

__________לאחרשהוזהרתיכיעליילומראתהאמתוכיאהיהצפוילעונשיםהקבועיםבחוקאםלאאעשהכן,מספראניהח"מ__________,נושאת.ז.

 מצהירבזאתכדלקמן:

הפעלת מסגרות ארציות –308/2017 מספרבמכרז עתושלהמציע___________________)ישלהשליםאתשםהמציע(ידועליכיבמסגרתהצ .1

 .מנהל"המציע"(אנימוצע/תלשמשבתפקיד–)להלןשיקומיות מוגנות לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות-טיפוליות



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך129עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 כנדרשבמכרזזה.מנהלהננימצהיר/הכיאניעומד/תבדרישותההשכלהוהניסיוןלתפקיד .2

 .ראוילשמשכמנהלהמסגרת.אינניבעבירהפליליתאומשמעתיתשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיההננימצהיר/הכילאהורשעתי .3

 .,ככלשהצעתושלהמציעתיבחרכהצעההזוכה.עבורהמציעבהיקףהנדרשכמפורטבמכרזזהמנהלהננימתחייב/תלשמשבתפקיד .4



תאריך המנהל המוצעחתימת
ריקריק



 עורך דין אישור
 

אניהח"מ________________________,עו"דמאשר/תכיביום_____________הופיע/הבפניבמשרדיאשרברח'_________________בישוב
 המוכר/תלי _______________/ ת.ז. _________________שזיהה/תהעצמו/העלידי גב' ואחרי/בעיר_________________מר/ אישי, באופן

שהזהרתיו/הכיעליו/הלהצהיראמתוכייהיה/תהיהצפוי/הלעונשיםהקבועיםבחוקאםלאיעשה/תעשהכן,חתם/הבפניעלהתצהירדלעיל.
 

 חתימהוחותמת מספררישיון תאריך
 ריק ריק ריק



  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך130עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 עבור ההוסטל ב___________________ – העובד הסוציאלי המוצע .2

 למכרז.2.2.8.1.2עומדבתנאיהסףלניסיוןוהשכלהכמפורטבסעיףהעובדהסוציאליהמוצע .2.1

_________________:העובדהסוציאליהמוצעשם .2.2

 ת"ז:_______________מספר .2.3

 טלפון:_________________ .2.4

 טלפוןנייד:_________________ .2.5

 דואראלקטרוני:_________________ .2.6

במקום המתאים ולהשלים את החסר,  Xלמכרז( )יש לסמן  2.2.3)סעיף  לעניין עמידה בהוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מיןאישור  .2.7

 לפי הרלוונטיות(:

 מועדהנפקתהאישורהמצורף:_______________לענייןעמידהבהוראותהחוקלמניעתהעסקהשלעבריינימיןנדרשאישור, 

 עבריינימיןלענייןעמידהבהוראותהחוקלמניעתהעסקהשללאנדרשאישור 

 במקרה שנדרש אישור לפי סעיף זה, יש לצרפו בסופו של נספח זה.

 במקום המתאים ולהשלים פרטים רלוונטיים(: Xלמכרז( )יש לסמן  2.2.8.1.2רישום בפנקס המקצועי )סעיף  .2.8

 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים 

מועדרישוםבפנקס:_______________________________________

מספררישוםבפנקסהמקצועי:________________________

 אישור על רישום בפנקס המקצועי.יש לצרף 

עבודה כעובד סוציאלי, לאחר הרישום בפנקס העובדים הסוציאליים, ב העובד הסוציאלי המוצעעל המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו של  .2.9

 :1.3.1 )אמת מידה ן להגשת ההצעותבמהלך ארבע השנים האחרונות הקודמות למועד האחרו



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך131עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

שם הגוף / הארגון לו ניתן 
 השירות

ידי -פרטים בדבר השירותים או מהות השירות שניתן על
 העובד הסוציאלי המוצע

תאריך 
תחילת 

מתן 
 השירות

תאריך 
סיום מתן 

 השירות

 תפקיד טלפון נייח ונייד שם איש קשר

__/__/____/__/__

__/__/____/__/__

__/__/____/__/__

__/__/____/__/__

*ניתןלהוסיףשורות,ככלהנדרש,כלזמןשכלשורהכוללתאתכלהעמודותדלעיל.


עבודה טיפולית, לאחר הרישום בפנקס העובדים הסוציאליים, ב העובד הסוציאלי המוצעעל המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו של  .2.10

 (:1.3.2 )אמת מידה להגשת ההצעותבמהלך ארבע השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון 

שם הגוף / הארגון לו ניתן 
 השירות

פרטים בדבר השירותים או מהות 
העובד ידי -השירות שניתן על

 הסוציאלי המוצע

האוכלוסייה עמה עבד 
 העובד הסוציאלי המוצע

)יש לסמן את 
 האוכלוסייה הרלוונטית(

תאריך 
תחילת 

מתן 
 השירות

תאריך 
סיום מתן 

 השירות

טלפון נייח  שם איש קשר
 ונייד

 תפקיד

אנשיםעם 
מוגבלות

 67גילאי
 ומעלה

 אוכלוסיותקצה

__/__/____/__/__

אנשיםעם 
מוגבלות

 67גילאי
 ומעלה

 אוכלוסיותקצה

__/__/____/__/__

אנשיםעם 
מוגבלות

__/__/____/__/__



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך132עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

שם הגוף / הארגון לו ניתן 
 השירות

פרטים בדבר השירותים או מהות 
העובד ידי -השירות שניתן על

 הסוציאלי המוצע

האוכלוסייה עמה עבד 
 העובד הסוציאלי המוצע

)יש לסמן את 
 האוכלוסייה הרלוונטית(

תאריך 
תחילת 

מתן 
 השירות

תאריך 
סיום מתן 

 השירות

טלפון נייח  שם איש קשר
 ונייד

 תפקיד

 67גילאי
 ומעלה

 אוכלוסיותקצה

אנשיםעם 
מוגבלות

 67גילאי
 ומעלה

 אוכלוסיותקצה

__/__/____/__/__

*ניתןלהוסיףשורות,ככלהנדרש,כלזמןשכלשורהכוללתאתכלהעמודותדלעיל.


 העובד הסוציאלי המוצעהצהרת 

__________לאחרשהוזהרתיכיעליילומראתהאמתוכיאהיהצפוילעונשיםהקבועיםבחוקאםלאאעשהכן,מספראניהח"מ__________,נושאת.ז.

 מצהירבזאתכדלקמן:

הפעלת מסגרות ארציות –308/2017 מספרבמכרז ידועליכיבמסגרתהצעתושלהמציע___________________)ישלהשליםאתשםהמציע( .1

 .עובדסוציאלי"המציע"(אנימוצע/תלשמשבתפקיד–)להלןשיקומיות מוגנות לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות-טיפוליות

 כנדרשבמכרזזה.עובדסוציאליהננימצהיר/הכיאניעומד/תבדרישותההשכלהוהניסיוןלתפקיד .2

 .,ככלשהצעתושלהמציעתיבחרכהצעההזוכה.עבורהמציעבהיקףהנדרשכמפורטבמכרזזהעובדסוציאליהננימתחייב/תלשמשבתפקיד .3

 



תאריךהעובדהסוציאליהמוצעחתימת
ריקריק



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך133עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________



 עורך דין אישור
 

אניהח"מ________________________,עו"דמאשר/תכיביום_____________הופיע/הבפניבמשרדיאשרברח'_________________בישוב
ואחרי אישי, באופן המוכר/תלי _______________/ ת.ז. _________________שזיהה/תהעצמו/העלידי גב' /בעיר_________________מר/

שהזהרתיו/הכיעליו/הלהצהיראמתוכייהיה/תהיהצפוי/הלעונשיםהקבועיםבחוקאםלאיעשה/תעשהכן,חתם/הבפניעלהתצהירדלעיל.
 

 חתימהוחותמת מספררישיון ריךתא
 ריק ריק ריק



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך134עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 עבור ההוסטל ב___________________ – העובד הסוציאלי המוצע .3

 למכרז.2.2.8.1.2עומדבתנאיהסףלניסיוןוהשכלהכמפורטבסעיףהעובדהסוציאליהמוצע .2.1

_____:____________העובדהסוציאליהמוצעשם .2.2

 ת"ז:_______________מספר .2.3

 טלפון:_________________ .2.4

 טלפוןנייד:_________________ .2.5

 דואראלקטרוני:_________________ .2.6

ר, במקום המתאים ולהשלים את החס Xלמכרז( )יש לסמן  2.2.3)סעיף  לעניין עמידה בהוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מיןאישור  .2.7

 לפי הרלוונטיות(:

 מועדהנפקתהאישורהמצורף:_______________לענייןעמידהבהוראותהחוקלמניעתהעסקהשלעבריינימיןנדרשאישור, 

 עבריינימיןלענייןעמידהבהוראותהחוקלמניעתהעסקהשללאנדרשאישור 

 במקרה שנדרש אישור לפי סעיף זה, יש לצרפו בסופו של נספח זה.

 במקום המתאים ולהשלים פרטים רלוונטיים(: Xלמכרז( )יש לסמן  2.2.8.1.2רישום בפנקס המקצועי )סעיף  .2.8

 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים 

מועדרישוםבפנקס:_______________________________________

מספררישוםבפנקסהמקצועי:________________________

 אישור על רישום בפנקס המקצועי.יש לצרף 

עבודה כעובד סוציאלי, לאחר הרישום בפנקס העובדים הסוציאליים, ב העובד הסוציאלי המוצעעל המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו של  .2.9

 :1.3.1)אמת מידה  במהלך ארבע השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך135עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

שם הגוף / הארגון לו ניתן 
 השירות

ידי -פרטים בדבר השירותים או מהות השירות שניתן על
 העובד הסוציאלי המוצע

תאריך 
תחילת 

מתן 
 השירות

תאריך 
סיום מתן 

 השירות

 תפקיד טלפון נייח ונייד שם איש קשר

__/__/____/__/__

__/__/____/__/__

__/__/____/__/__

__/__/____/__/__

ככלהנדרש,כלזמןשכלשורהכוללתאתכלהעמודותדלעיל.*ניתןלהוסיףשורות,


עבודה טיפולית, לאחר הרישום בפנקס העובדים הסוציאליים, ב העובד הסוציאלי המוצעעל המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו של  .2.10

 (:1.3.2)אמת מידה  ת ההצעותבמהלך ארבע השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגש

שם הגוף / הארגון לו ניתן 
 השירות

פרטים בדבר השירותים או מהות 
העובד הסוציאלי ידי -השירות שניתן על

 המוצע

 האוכלוסייה עימה עבד
 העובד הסוציאלי המוצע

)יש לסמן את 
 האוכלוסייה הרלוונטית(

תאריך 
תחילת 

מתן 
 השירות

תאריך 
סיום מתן 

 השירות

טלפון נייח  שם איש קשר
 ונייד

 תפקיד

אנשיםעם 
מוגבלות

 67גילאי
 ומעלה

 אוכלוסיותקצה

__/__/____/__/__

אנשיםעם 
מוגבלות

 67גילאי
 ומעלה

 אוכלוסיותקצה

__/__/____/__/__

אנשיםעם 
מוגבלות

__/__/____/__/__



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך136עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

שם הגוף / הארגון לו ניתן 
 השירות

פרטים בדבר השירותים או מהות 
העובד הסוציאלי ידי -השירות שניתן על

 המוצע

 האוכלוסייה עימה עבד
 העובד הסוציאלי המוצע

)יש לסמן את 
 האוכלוסייה הרלוונטית(

תאריך 
תחילת 

מתן 
 השירות

תאריך 
סיום מתן 

 השירות

טלפון נייח  שם איש קשר
 ונייד

 תפקיד

 67גילאי
 ומעלה

 אוכלוסיותקצה

אנשיםעם 
מוגבלות

 67גילאי
 ומעלה

 אוכלוסיותקצה

__/__/____/__/__

*ניתןלהוסיףשורות,ככלהנדרש,כלזמןשכלשורהכוללתאתכלהעמודותדלעיל.


 העובד הסוציאלי המוצעהצהרת 

וילעונשיםהקבועיםבחוקאםלאאעשהכן,__________לאחרשהוזהרתיכיעליילומראתהאמתוכיאהיהצפמספראניהח"מ__________,נושאת.ז.

 מצהירבזאתכדלקמן:

הפעלת מסגרות ארציות –308/2017 מספרבמכרז ידועליכיבמסגרתהצעתושלהמציע___________________)ישלהשליםאתשםהמציע( .1

 .עובדסוציאלי"המציע"(אנימוצע/תלשמשבתפקיד–ן)להלשיקומיות מוגנות לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות-טיפוליות

 כנדרשבמכרזזה.עובדסוציאליהננימצהיר/הכיאניעומד/תבדרישותההשכלהוהניסיוןלתפקיד .2

 עבורהמציעבהיקףהנדרשכמפורטבמכרזזה,ככלשהצעתושלהמציעתיבחרכהצעההזוכה..עובדסוציאליהננימתחייב/תלשמשבתפקיד .3

 



תאריךהעובדהסוציאליהמוצעחתימת
ריקריק



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך137עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________



 עורך דין אישור
 

אניהח"מ________________________,עו"דמאשר/תכיביום_____________הופיע/הבפניבמשרדיאשרברח'_________________בישוב
ואחרי אישי, באופן המוכר/תלי _______________/ ת.ז. _________________שזיהה/תהעצמו/העלידי גב' /בעיר_________________מר/

שהזהרתיו/הכיעליו/הלהצהיראמתוכייהיה/תהיהצפוי/הלעונשיםהקבועיםבחוקאםלאיעשה/תעשהכן,חתם/הבפניעלהתצהירדלעיל.
 

 חתימהוחותמת מספררישיון ריךתא
 ריק ריק ריק

 
  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך138עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 חתימת המציע ואימות חתימה .4



 חתימת המציע:

 

חתימהוחותמתהמציעשםהחותםתאריך
 ריק ריק




 
 עורך דין אישור

 

 _________________בישובאניהח"מ________________________,עו"דמאשר/תכיביום_____________הופיע/הבפניבמשרדיאשרברח'
ואחרי אישי, באופן המוכר/תלי _______________/ ת.ז. _________________שזיהה/תהעצמו/העלידי גב' /בעיר_________________מר/

ניעלהתצהירדלעיל.שהזהרתיו/הכיעליו/הלהצהיראמתוכייהיה/תהיהצפוי/הלעונשיםהקבועיםבחוקאםלאיעשה/תעשהכן,חתם/הבפ
 

 חתימהוחותמת מספררישיון תאריך
 ריק ריק ריק



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך139עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 דירות הלוויין –ניסיון הצוות לבדיקת עמידה בתנאי הסף והענקה של ציוני איכות  'כב נספח



אהיהצפוי/הלעונשיםהקבועיםבחוקאםל לומראתהאמתוכי עלי כי לאחרשהוזהרתי, ת.ז.___________, הח"מ____________________, אאני
היר/הבזהכדלקמן:אעשהכן,מצ


"המציע"(,המבקשלהתקשרעםמשרדהעבודההרווחהוהשירותים–__,שהואהמציע)להלןהננינותן/נתתצהירזהבשם______________________

 .שיקומיות מוגנות לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות-הפעלת מסגרות ארציות טיפוליות – 308/2017 מספרמכרז במסגרת–החברתיים


אנימצהיר/ה,כיהננימוסמך/תלתתתצהירזהבשםהמציע.
 

 הערות כלליות:

 שלהם  בסופו של נספח זה, יש לצרף קורות חיים מפורטים ועדכניים נכון למועד הגשת ההצעה של כל המועמדים, העתקים של תעודות אקדמיות

 ומסמכים נוספים לגביהם, ככל שהם רלוונטיים להערכת ניסיונם, כישוריהם ומיומנויותיהם.

  מובהר בזה כי בדיקת עמידתם של אנשי הצוות המוצעים בתנאי הסף וניקודם באמות המידה יערכו על סמך הנתונים המפורטים בטבלאות

 ות בלבד. המצורפות. האמור בקו"ח הוא לפירוש האמור בטבלאות המצורפ

  עוד מובהר כי טווח השנים המצוין בנספח זה מתייחס במשותף לתנאי הסף ואמות המידה כפי שנקבעו במכרז. בכל מקרה בדיקת הניסיון תתבצע

 בהתאם לדרישות כפי שנקבעו במכרז.

 ל העמודות הנדרשות.בעת מילוי הטבלאות ביחס לצוות המוצע ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כ 

 .המציע מתבקש למלא את טבלאות הניסיון לפי סדר כרונולוגי של תאריך סיום מתן השירות 

הכלולה בהצעתו. מובהר כי המציע נדרש לפרט בנפרד את ניסיונו של כל אחד מאנשי הצוות לגבי  סגרתמעל המציע לצרף נספח זה בנפרד לגבי כל 
במקביל במקרים בהם הדבר מתאפשר בהתאם לתנאי המכרז. מסגרותהכלולה בהצעתו גם במקרה שאיש צוות אחד מוצע עבור מספר  סגרתמכל 



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך140עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 .על המציע להקפיד למלא פרטי התקשרות עדכניים של אנשי הקשר לעניין ניסיונו וההמלצות שצורפו על ידו 

 (.דין )לאימות-הנספח, וכל עמוד נוסף שיצורף אליו, ייחתמו על ידי עורך 

  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך141עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 דירת לוויין ב_______________________ – העובד הסוציאלי המוצע .1

 למכרז.2.2.8.2.1עומדבתנאיהסףלניסיוןוהשכלהכמפורטבסעיףהעובדהסוציאליהמוצע 1.1

__:_______________העובדהסוציאליהמוצעשם 1.2

 ת"ז:_______________מספר 1.3

 טלפון:_________________ 1.4

 טלפוןנייד:_________________ 1.5

 דואראלקטרוני:_________________ 1.6

ר, במקום המתאים ולהשלים את החס Xלמכרז( )יש לסמן  2.2.3)סעיף  לעניין עמידה בהוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מיןאישור  1.7

 לפי הרלוונטיות(:

 מועדהנפקתהאישורהמצורף:_______________לענייןעמידהבהוראותהחוקלמניעתהעסקהשלעבריינימיןנדרשאישור, 

 ימיןלענייןעמידהבהוראותהחוקלמניעתהעסקהשלעבריינלאנדרשאישור 

 במקרה שנדרש אישור לפי סעיף זה, יש לצרפו בסופו של נספח זה.

 במקום המתאים ולהשלים פרטי השכלה רלוונטיים(: X( )יש לסמן  2.2.2 השכלה אקדמית )אמת מידה 1.8

 תואר אקדמי ראשון 

 תחוםהלימודים:__________________________________________

שםהמוסדהאקדמי:_______________________________________

מועדקבלתהתואר:_______________________________________

  תואר אקדמי שני 

 תחוםהלימודים:__________________________________________



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך142עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

שםהמוסדהאקדמי:_______________________________________

מועדקבלתהתואר:_______________________________________

  שלישיתואר אקדמי 

 תחוםהלימודים:__________________________________________

שםהמוסדהאקדמי:_______________________________________

מועדקבלתהתואר:_______________________________________

)ולעניין השכלה אקדמית, אם שכלה אקדמית יש לצרף קורות חיים מפורטים ועדכניים נכון למועד הגשת ההצעה ותעודות המעידות על ה

 .יצורף אישור הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך ו/או אישור כי התואר מוכר ע"י המל"ג( –התואר לא נרכש בארץ 

 במקום המתאים ולהשלים פרטים רלוונטיים(: Xלמכרז( )יש לסמן  2.2.8.2.1רישום בפנקס המקצועי )סעיף  1.9

 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים 

מועדרישוםבפנקס:_______________________________________

_____מספררישוםבפנקסהמקצועי:___________________

 יש לצרף אישור על רישום בפנקס המקצועי.

עבודה כעובד סוציאלי, לאחר הרישום בפנקס העובדים הסוציאליים, ב העובד הסוציאלי המוצעעל המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו של  1.10

 (:2.2.1 )אמת מידה להגשת ההצעותהקודמות למועד האחרון  במהלך חמש השנים האחרונות

שם הגוף / הארגון לו ניתן 
 השירות

ידי -פרטים בדבר השירותים או מהות השירות שניתן על
 העובד הסוציאלי המוצע

תאריך 
תחילת 

מתן 
 השירות

תאריך 
סיום מתן 

 השירות

 תפקיד טלפון נייח ונייד שם איש קשר

__/__/____/__/__

__/__/____/__/__



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך143עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

שם הגוף / הארגון לו ניתן 
 השירות

ידי -פרטים בדבר השירותים או מהות השירות שניתן על
 העובד הסוציאלי המוצע

תאריך 
תחילת 

מתן 
 השירות

תאריך 
סיום מתן 

 השירות

 תפקיד טלפון נייח ונייד שם איש קשר

__/__/____/__/__

__/__/____/__/__

*ניתןלהוסיףשורות,ככלהנדרש,כלזמןשכלשורהכוללתאתכלהעמודותדלעיל.


עבודה טיפולית, לאחר הרישום בפנקס העובדים הסוציאליים, במהלך ב העובד הסוציאלי המוצעעל המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו של  1.11

 (:2.2.2)אמת מידה  למועד האחרון להגשת ההצעות חמש השנים האחרונות הקודמות

שם הגוף / הארגון לו 
 ניתן השירות

פרטים בדבר השירותים או מהות 
העובד ידי -השירות שניתן על

 הסוציאלי המוצע

  האוכלוסייה עימה עבד
 העובד הסוציאלי המוצע

)יש לסמן את האוכלוסייה 
 הרלוונטית(

תאריך 
תחילת 

מתן 
 השירות

תאריך 
סיום מתן 

 השירות

טלפון נייח  שם איש קשר
 ונייד

 תפקיד

אנשיםעם 
מוגבלות

 ומעלה67גילאי 

 אוכלוסיותקצה

__/__/____/__/__

אנשיםעם 
מוגבלות

 ומעלה67גילאי 

 אוכלוסיותקצה

__/__/____/__/__

אנשיםעם 
מוגבלות

 ומעלה67גילאי 

 אוכלוסיותקצה

__/__/____/__/__

אנשיםעם 
מוגבלות

 ומעלה67גילאי 

__/__/____/__/__



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך144עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

שם הגוף / הארגון לו 
 ניתן השירות

פרטים בדבר השירותים או מהות 
העובד ידי -השירות שניתן על

 הסוציאלי המוצע

  האוכלוסייה עימה עבד
 העובד הסוציאלי המוצע

)יש לסמן את האוכלוסייה 
 הרלוונטית(

תאריך 
תחילת 

מתן 
 השירות

תאריך 
סיום מתן 

 השירות

טלפון נייח  שם איש קשר
 ונייד

 תפקיד

 אוכלוסיותקצה

*ניתןלהוסיףשורות,ככלהנדרש,כלזמןשכלשורהכוללתאתכלהעמודותדלעיל.



 העובד הסוציאלי המוצעהצהרת 

__________לאחרשהוזהרתיכיעליילומראתהאמתוכיאהיהצפוילעונשיםהקבועיםבחוקאםלאאעשהכן,מספראניהח"מ__________,נושאת.ז.

 מצהירבזאתכדלקמן:

הפעלת מסגרות ארציות –308/2017 מספרבמכרז ידועליכיבמסגרתהצעתושלהמציע___________________)ישלהשליםאתשםהמציע( .1

 .עובדסוציאלי"המציע"(אנימוצע/תלשמשבתפקיד–)להלןשיקומיות מוגנות לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות-טיפוליות

 כנדרשבמכרזזה.עובדסוציאליהננימצהיר/הכיאניעומד/תבדרישותההשכלהוהניסיוןלתפקיד .2

 .,ככלשהצעתושלהמציעתיבחרכהצעההזוכה.עבורהמציעבהיקףהנדרשכמפורטבמכרזזהעובדסוציאליהננימתחייב/תלשמשבתפקיד .3



תאריךהעובדהסוציאליהמוצעחתימת
ריקריק



 עורך דין אישור
 



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך145עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

אניהח"מ________________________,עו"דמאשר/תכיביום_____________הופיע/הבפניבמשרדיאשרברח'_________________בישוב
ואחרי אישי, באופן המוכר/תלי _______________/ ת.ז. _________________שזיהה/תהעצמו/העלידי גב' /בעיר_________________מר/

שהזהרתיו/הכיעליו/הלהצהיראמתוכייהיה/תהיהצפוי/הלעונשיםהקבועיםבחוקאםלאיעשה/תעשהכן,חתם/הבפניעלהתצהירדלעיל.
 

 חתימהוחותמת מספררישיון תאריך
 ריק ריק ריק



  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך146עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 דירת לוויין ב_______________________ –המוצע  מדריךה .2

 .מדריךיינתן יתרון בניקוד האיכות למציע המציג בהצעתו  2.3בהתאם לאמת מידה 

 .א'נספחל.ב8ט.המוצעעומדבתנאיהסףלניסיוןוהשכלהכמפורטבסעיףמדריךה 2.1

המוצע:_________________מדריךשםה 2.2

 ת"ז:_______________מספר 2.3

 טלפון:_________________ 2.4

 טלפוןנייד:_________________ 2.5

 דואראלקטרוני:_________________ 2.6

במקום המתאים ולהשלים את החסר,  Xלמכרז( )יש לסמן  2.2.3)סעיף  לעניין עמידה בהוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מיןאישור  2.7

 לפי הרלוונטיות(:

 מועדהנפקתהאישורהמצורף:_______________מיןלענייןעמידהבהוראותהחוקלמניעתהעסקהשלעבריינינדרשאישור, 

 שלעבריינימיןלענייןעמידהבהוראותהחוקלמניעתהעסקהלאנדרשאישור 

 במקרה שנדרש אישור לפי סעיף זה, יש לצרפו בסופו של נספח זה.

 במקום המתאים ולהשלים פרטים רלוונטיים(:  X( )יש לסמן א' נספחל 2.ב.8ט.השכלה תיכונית )סעיף  2.8

 12 שנות לימוד 

שםהמוסד:________________________

 סיום:__/__/__תחילה:__/__/__ת.תקופתלימודים:ת.

 במקום המתאים ולהשלים פרטי קורס/הכשרה רלוונטיים(: X( )יש לסמן א' נספחל 2.ב.8ט.הכשרות )סעיף  2.9

 הכשרה בסיסית בהדרכה 



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך147עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

שםהמוסדבובוצעהההכשרה:_______________________________________

המועדבובוצעהההכשרה:_______________________________________

היקףשעותההכשרה:__________

 יש לצרף אישורים מתאימים המעידים על השלמת קורסים והכשרות רלוונטיים.

להעסקתו עשר החודשים הראשונים -אינו בעל הכשרה בהדרכה כאמור יידרש לעבור הכשרה בהדרכה במהלך שניםש מדריךיובהר כי 

 .עשר חודשים ממועד תחילת העסקתו-במסגרת. מובהר כי לא תתאפשר העסקה של מדריך שאינו בעל הכשרה בהדרכה למעלה משנים

עבודה עם נפגעי התמכרויות במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד המוצע ב מדריךעל המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו של ה 2.10

 (:2.3.1)אמת מידה  האחרון להגשת ההצעות

שם הגוף / הארגון לו 
 ניתן השירות

פרטים בדבר השירותים או מהות השירות 
 המוצע מדריךהידי -שניתן על

סוג האוכלוסייה 
 מקבלת השירותים

תאריך 
תחילת 

מתן 
 השירות

תאריך 
סיום מתן 

 השירות

טלפון נייח  שם איש קשר
 ונייד

 תפקיד

__/__/____/__/__

__/__/____/__/__

__/__/____/__/__

__/__/____/__/__

*ניתןלהוסיףשורות,ככלהנדרש,כלזמןשכלשורהכוללתאתכלהעמודותדלעיל.


 המוצע מדריךהצהרת ה

__________לאחרשהוזהרתיכיעליילומראתהאמתוכיאהיהצפוילעונשיםהקבועיםבחוקאםלאאעשהכן,מספראניהח"מ__________,נושאת.ז.

 מצהירבזאתכדלקמן:



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך148עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

הפעלת מסגרות ארציות –308/2017 מספרבמכרז להמציע___________________)ישלהשליםאתשםהמציע(ידועליכיבמסגרתהצעתוש .1

 .מדריך ת לשמש בתפקיד"המציע"(אנימוצע/–ן)להלשיקומיות מוגנות לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות-טיפוליות

 כנדרשבמכרזזה. מדריךהננימצהיר/הכיאניעומד/תבדרישותההשכלהוהניסיוןלתפקיד .2

 עבורהמציעבהיקףהנדרשכמפורטבמכרזזה,ככלשהצעתושלהמציעתיבחרכהצעההזוכה. מדריךהננימתחייב/תלשמשבתפקיד .3



תאריךהמוצעמדריךחתימתה
ריקריק



 עורך דין אישור
 

אניהח"מ________________________,עו"דמאשר/תכיביום_____________הופיע/הבפניבמשרדיאשרברח'_________________בישוב
ואחרי אישי, באופן המוכר/תלי _______________/ ת.ז. _________________שזיהה/תהעצמו/העלידי גב' /בעיר_________________מר/

שהזהרתיו/הכיעליו/הלהצהיראמתוכייהיה/תהיהצפוי/הלעונשיםהקבועיםבחוקאםלאיעשה/תעשהכן,חתם/הבפניעלהתצהירדלעיל.
 

 חתימהוחותמת מספררישיון תאריך
 ריק ריק ריק





  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך149עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 חתימת המציע ואימות חתימה .3



 חתימת המציע:



חתימהוחותמתהמציעשםהחותםתאריך
 ריק ריק


 עורך דין אישור

 

 במשרדיאשרברח'_________________בישובאניהח"מ________________________,עו"דמאשר/תכיביום_____________הופיע/הבפני
ואחרי אישי, באופן המוכר/תלי _______________/ ת.ז. _________________שזיהה/תהעצמו/העלידי גב' /בעיר_________________מר/

עשהכן,חתם/הבפניעלהתצהירדלעיל.שהזהרתיו/הכיעליו/הלהצהיראמתוכייהיה/תהיהצפוי/הלעונשיםהקבועיםבחוקאםלאיעשה/ת
 

 חתימהוחותמת מספררישיון תאריך
 ריק ריק ריק





  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך150עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 תכנית עבודה מוצעת 'כג נספח


 במסגרת מוגש זה שיקומיות -הפעלת מסגרות ארציות טיפוליות – 308/2017 מספרמכרז נספח

"(.המכרז)להלן:"מוגנות לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות


(.2.4.1,1.4.1תמידהולמכרז)אמ3.2.9התכניתתיבדקבהתאםלקריטריוניםהמפורטיםבסעיף
 

ובלבדהערה כללית :המציעיהיהרשאילצרףמסמכיםנוספיםוכןלהוסיףשורותנוספות,לפיהצורך,
עמודיםבסה"כ,כוללמסמכיםשיצורפולו.יובהרכיככלשיצורף15שאורכושלנספחזהלאיעלהעל

ייבדקולהצעה העמודיםהראשוניםבמסמך)לפיסדר15מסמך)כוללנספחים(בהיקףגדולמהאמור,
 צירופםלהצעה(.


 (5%) המסגרתומטרותיההמרכזיותהמציעלגביהפעלתחזוןכללישל .א

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



מקצועית .ב -תפיסה שעל הטיפוליות )הגישות המציע של אתהמסגרת,טיפולית להפעיל מוצע פיהן

רב צוות ניהול אופן לגבי מאמין" "האני הטיפולי, מאמין" מול-"האני הקשר ראיית ואופן מקצועי

 (5%)המשרד(

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך151עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

תהצעתולמתווהלשבועפעילותולשנתפעילותכוללעלהמציעלפרטא–מתווההפעולההמתוכנן .ג

התייחסותלעדשניפרויקטיםייחודייםשנתיים.לצורךניקודאמתמידהזועלהמציעלהתייחסבין

 (70%) היתרלכלהקריטריוניםהמפורטים

 

תכניותהטיפולהמוצעות)תכניתלטיפולפרטניוקבוצתי,תכניתטיפוללקבוצותטיפוליותבנושא (1

 חיים,תכניותהעשרה, וכישורי טיפולרפואישיקוםתעסוקתי תכניותלהתערבויותמשפחתיות,

 (, לפי העניין35%/  20%) וכיו"ב(

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

תכניתמוצעתלשיקוםתעסוקתיוחברתישלהמטופלים,לרבותדרכיםושיטותלהשמה,שיקום (2

אבחון–ותמיכה הנושאיםשלהלן: תיאורמהלךהתכניתומרכיביהופירוטפעילויותבדגשעל

) ייחודי )4%תעסוקתי בקבוצות שיקום )4%(, יחידני שיקום )4%(, השכלה השלמת (4%(,

]קריטריון זה אינו רלוונטי בהצעה להפעלת  (, לפי העניין0%/  20%) (.4%והשמהבעבודה)

 [דירת לוויין

________________________________________________________________

________________________________________________________________



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך152עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



שיטותודרכיםמוצעותלאיסוףמידעמגורמיטיפולבקהילהלצורךביסוסוהכרתההיסטוריהשל (3

 (, לפי העניין15%/  8%) המטופלים

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



(,משךהפעילויות4%ייבדקותכניהפעילויותומידתהגיוון)–פעילויותהעשרהשוטפותמוצעות (4

, לפי 0%/  12%) (4%(,מידתהתאמתןשלהפעילויותהמוצעותלאוכלוסייההרלוונטית)4%)

 [דירת לוויין]קריטריון זה אינו רלוונטי בהצעה להפעלת  (העניין

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך153עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

________________________________________________________________



דרכיםושיטותלהתאמתהטיפוללקהלייעדשונים)לרבותעוליםמארצותשונות,מגזריםשונים (5

 (, לפי העניין10%/  5%) וכיו"ב(

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



מתן-פניםהתייחסותלמנגנוניםמוצעים (6 ארגונייםלהתמודדותעםקשייםוקונפליקטיםתוךכדי

השירותים מתן כדי לרבותהתמודדותעםאירועיםחריגיםתוך , לפי 10%/  5%) השירותים,

 (העניין

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



ישלתאראת–מאותלפרויקטיםאומקריםפרטנייםשלהתמודדותמוצלחתשלהמציעהצגתדוג.ד

מספרהמשתתפים;–הפרויקט/המקרה;כליההתערבותבהםנעשהשימוש;במקרהשלפרויקט

מידתמעורבותהצוותבמקרה/בפרויקט;תהליכיהטמעהשלהלקחיםשהופקובמסגרתהפרויקט/

מסקנותולמידהשנערכהבעקבותהפרויקט/המקרה;תוצאותהפרויקטהמקרההפרטניבמסגרת,



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך154עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

/המקרה:פירוטכליהמדידהלהערכתתוצאותההתערבות,איזהשינוייםחלוכתוצאהמהפרויקט/

 (10%)המקרהברמתהמטופליםו/אומשפחותיהםוברמתהמסגרת

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

.ה בסיס על יינתן הניקוד להנחלתםיתר ואמצעים ושירות איכות יעדי )הצבת כללית התרשמות

אוכלוסייתהיעדשלהמכרזוצרכיה,רעיונותבמסגרת,הפגנתבקיאותבתחוםהרלוונטיוהיכרותעם

.(10%)חדשנייםותוספותלשירות,ישימותהתכניתהמוצעתוכיו"ב(

 

 .מתחייבלפעולבהתאםלתכניתהעבודהשתאושרע"יהמשרדהנני



חתימתהמציע:

חתימהוחותמתהמציעשםהחותםתאריך
 ריק ריק



  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך155עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

לעמידה בתנאי  הוסטל שיקומיעבור  מבנה/ים המוצע/יםטופס בדיקה ל 'כד נספח

 ציוני איכותהענקה של הסף ו


מוגש זה נספח שיקומיות -הפעלת מסגרות ארציות טיפוליות – 308/2017 מספרמכרז במסגרת

"(.המכרזן:")להלמוגנות לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות


שלציוניהענקהלמכרז(ול2.2.5.1לעמידהבתנאיהסף)סעיףמבנה/יםהמוצע/יםלהלןטופסבדיקהל
(.1.5.1)אמתמידה"במימדהאיכותמבנה/יםהמוצע/יםהמידה"ה-בהתיחסלאמתאיכות



למרכיבים הנדרשים בתנאי הסף יינתן על בסיס גודל המיתקנים ואם עולה על המינימום  הניקוד
 הנדרש וכן על בסיס איכותם והתאמתם לצורכי המכרז מעבר למינימום הנדרש. 

 

בלבד ולא עבור הציוד הקיים או לא קיים  מבנה/ים המוצע/יםיינתן עבור ה הניקודיובהר בזאת כי 
בו/ם. עוד יובהר כי מיתקן קיים שאינו מותאם לדרישות המכרז נכון למועד ביצוע הבדיקה אך ניתן 

יקבל לא יותר ממחצית  ועד קבלת ההודעה על זכייה במכרזממ )תשעים( יום 90בתוך להתאמה 
מהניקוד המקסימאלי האפשרי לגבי אותו המיתקן. מיתקן שאינו קיים במועד ביצוע הבדיקה, אף אם 

 מיתקן.קיימת תכנית להקימו, לא יקבל כל ניקוד בבדיקת ה
 

 מבנה/ים המוצע/יםטופס בדיקה ל
 

_____________________________________________________________שםהמציע:


__________________________________________________________כתובתהמבנה:

_________תאריךהבדיקה:

 שמות הבודקים ותפקידיהם:

______________________,חתימה:___________,תפקידו:____________שםהבודק:

_____________________,חתימה:___________,תפקידו:____________שםהבודק:

_____________________,חתימה:___________,תפקידו:____________שםהבודק:

 הערות ותיקוני חובה בטרם אכלוס:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

לצורך  המוצע/ים מבנה/יםמובהר כי נספח זה מיועד למילוי על ידי נציגי המשרד אשר יבקרו ב
איכותהענקה של ציוני איכותבדיקת עמידה בתנאי הסף ו ציוני של . על המציע לצרף הענקה

נספח זה חתום בראשי תיבות בתחתית המסמך עבור כל אחד מהמבנים המוצגים על ידו 
במענה למכרז זה, ככל שתנאי המכרז מאפשרים הצגה של יותר ממבנה אחד לצורך מתן 

השירותים.



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך156עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך157עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

(:מטופלים 16) הוסטל שיקומיעבור  מבנה/ים המוצע/יםדרישות המינימום לבדיקת ה

 גודל תיאור המתקן פרמס
 )מינימלי(

 כמות
 )מינימלי(

 קיים/
 לא קיים

 הערות/
 פוטנציאל

עם מקלחת ושירותים חדרי מגורים   .1
מהחדרים, וחלון  צמודים לכל אחד

 אחד לפחות בכל חדר

 ליחיד כולל6חדר )לא מ"ר
שירותיםומקלחת(.

ל מ"ר9–מטופלים2-חדר
)לאכוללשירותיםומקלחת(.

מ"ר13–מטופלים3-חדרל
וללשירותיםומקלחת(.)לאכ

מספר לפי
המטופלים



1מ"ר20 חדר פעילות / סלון  .2

1מ"ר6 חדר טיפולים  .3

12 חדר צוות  .4 לחדר–מ"ר בחלוקה
אחדאושניים

2או1

חדר מדריכים )עם מקלחת ושירותים   .5
 צמודים(

1מ"ר9

1מ"ר20 חדר אוכל  .6

1מ"ר8 מטבח  .7

1מ"ר6 מחסן מצרכים  .8

1מ"ר6 מחסן בגדים  .9

חצר / גינה / מרפסת )בה שהיית   .10
 אפשרית( מטופליםה

1מ"ר25

נגיש/ים  מבנה/ים המוצע/יםה  .11
לתחבורה ציבורית ופרטית, כולל 

 ***שביל גישה עד פתח המבנה

--

נגיש/ים  מבנה/ים המוצע/יםה  .12
לשירותים קהילתיים: קופת חולים, 
מרכז קניות / מכולת, שירותי דת, 
בנק, שרותי דואר וכיו"ב )במרחק של 

 ק"מ מהמבנה/ים( 2עד 

--

מאפשר/ים  מבנה/ים המוצע/יםה  .13
הפרדה מוחלטת במגורים בין בנים 
לבנות )מגורים בקומות, באגפים או 

 במבנים נפרדים(

--




:אמות המידה לבדיקת המבנה/ים המוצע/ים

מספר  פרמטרים לבדיקת האיכות של המיתקן תיאור המתקן מספר
נקודות 

 מרבי

מספר 
נקודות 

שניתן בעת 
 הבדיקה

 הערות/
 פוטנציאל

חדר פעילות /   .1
 סלון

תינתן הסף לנדרשבתנאי נוספיםמעבר מ"ר כל עבור
נקודהאחת.

10

 מטבח  .2 מ"ר כל תינתןעבור הסף לנדרשבתנאי נוספיםמעבר
נקודהאחת.

7

15גודלהחצר,רמתתחזוקהוכיו"ב. חצר  .3

8קיים/לאקיים,גודלהחדר,רמתתחזוקהוכיו"ב. חדר ספורט  .4

חדר מוזיקה /   .5
 קולנוע ביתי

8קיים/לאקיים,גודלהחדר,רמתתחזוקהוכיו"ב.

8גודלהחדר,רמתתחזוקהוכיו"ב.קיים/לאקיים, חדר מחשב  .6

8.ביחסלכלחדרמעברלנדרשבתנאיהסףבגודל חדרי מגורים  .7



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך158עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

מספר  פרמטרים לבדיקת האיכות של המיתקן תיאור המתקן מספר
נקודות 

 מרבי

מספר 
נקודות 

שניתן בעת 
 הבדיקה

 הערות/
 פוטנציאל

יחידאומטופליינתןניקודעבורחדריםהמיועדיםעבור   .8
.מטופליםשני

 יינתנו של1.5עבורכלחדרכאמור נקודותעדלמקס'
חדריםכאמור.8נק'עבור30

12

התרשמות   .9
כללית 

 מהמבנה

התאמתהמבנהלפעילותהמסגרת;מצבהתחזוקהשל
המבנה;מצבכללישלהמבנה;מיקוםהמבנההמוצע
-וכד'.כלממצא,העלוללפגועבצרכיהמטופליםאואי

התאמהלהם,יקטיןאתהציוןעדלאפס.

24




100 סה"כ  .10

 
למכרז זה מספר מבנים, יינתן הניקוד בנפרד לגבי כל  כי במקרה שהמציע מציג במענהמובהר 

מבנה מוצע, בהתאם לקריטריונים המפורטים בטבלה שלעיל, והניקוד הסופי יהיה ממוצע הניקוד 
 שניתן לכלל המבנים.

 
באמת המידה אליה מתייחס נספח זה ייעשה לפי  מבנה/ים המוצע/יםהניקוד המשוקלל לחישוב 

 הנוסחא שלהלן:

Y ≡  𝑿 ×  0.2 

-ל 0לפי הקריטריונים המפורטים בנספח זה )בין  מבנה/ים המוצע/יםהוא הציון שניתן ל Xכאשר 
 1שיובא בחשבון בעת חישוב ציון ההצעה המשוקלל של המציע )בין  מבנה/יםהוא הציון ל Y-( ו100

 (.20-ל



 חתימת המציע:

חתימהוחותמתהמציעשםהחותםתאריך
 ריק ריק



  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך159עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

לעמידה בתנאי  דירת לווייןעבור  מבנה/ים המוצע/יםטופס בדיקה ל 'כה נספח

 הענקה של ציוני איכותהסף ו


מוגש זה נספח שיקומיות -הפעלת מסגרות ארציות טיפוליות – 308/2017 מספרמכרז במסגרת

"(.המכרז)להלן:"מוגנות לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות


הענקהשלציונילמכרז(ול2.2.5.1לעמידהבתנאיהסף)סעיףמבנה/יםהמוצע/יםלהלןטופסבדיקהל
(.2.5.1"במימדהאיכות)אמתמידהמבנה/יםהמוצע/יםהמידה"ה-,בהתיחסלאמתאיכות



למרכיבים הנדרשים בתנאי הסף יינתן על בסיס גודל המיתקנים ואם עולה על המינימום  הניקוד
 הנדרש וכן על בסיס איכותם והתאמתם לצורכי המכרז מעבר למינימום הנדרש. 

 

בלבד ולא עבור הציוד הקיים או לא קיים  מבנה/ים המוצע/יםיינתן עבור ה הניקודיובהר בזאת כי 
בו/ם. עוד יובהר כי מיתקן קיים שאינו מותאם לדרישות המכרז נכון למועד ביצוע הבדיקה אך ניתן 

יקבל לא יותר ממחצית  ועד קבלת ההודעה על זכייה במכרזממ )תשעים( יום 90בתוך להתאמה 
מהניקוד המקסימאלי האפשרי לגבי אותו המיתקן. מיתקן שאינו קיים במועד ביצוע הבדיקה, אף אם 

 מיתקן.קיימת תכנית להקימו, לא יקבל כל ניקוד בבדיקת ה
 

 מבנה/ים המוצע/יםטופס בדיקה ל
 

_____________________________________________________________שםהמציע:


__________________________________________________________כתובתהמבנה:

_________תאריךהבדיקה:

 שמות הבודקים ותפקידיהם:

______________________,חתימה:___________,תפקידו:____________שםהבודק:

_____________________,חתימה:___________,תפקידו:____________שםהבודק:

_____________________,חתימה:___________,תפקידו:____________שםהבודק:

 הערות ותיקוני חובה בטרם אכלוס:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

לצורך  המוצע/ים מבנה/יםעל ידי נציגי המשרד אשר יבקרו ב מובהר כי נספח זה מיועד למילוי
. על המציע לצרף נספח זה חתום בראשי הענקה של ציוני איכותבדיקת עמידה בתנאי הסף ו

תיבות בתחתית המסמך עבור כל אחד מהמבנים המוצגים על ידו במענה למכרז זה, ככל 
שתנאי המכרז מאפשרים הצגה של יותר ממבנה אחד לצורך מתן השירותים.



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך160עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 (: מטופלים 8) דירת לווייןעבור  מבנה/ים המוצע/יםדרישות המינימום לבדיקת ה

 גודל תיאור המתקן פרמס
 )מינימלי(

 כמות
 )מינימלי(

 קיים/
 לא קיים

 הערות/
 פוטנציאל

מ"ר6חדרליחיד חדרישינה  .1
מ"ר9–מטופלים2-חדרל
מ"ר13–מטופלים3-חדרל

לפימספר
המטופלים



)שירותים  .2 סניטרית יחידה
ומקלחתביחדאובנפרד(

מ"ר1.5–שירותים
מ"ר3.5–מקלחת

חדרים2
מכלסוג



1מ"ר8 מטבח  .3

סלוןעםפינתאוכל)כחדראחדאו  .4
 בנפרד(

מ"רכחדראחד16

–אוכשניחדריםנפרדים
 אוכל 8–פינת סלון –מ"ר,

מ"ר.12

1

1בהתאםלמספרהמטופלים חדרשירות/מחסן/חדרכביסה  .5

1מ"ר9 חדרטיפול  .6

-- נגישותלתחבורהציבוריתופרטית  .7

נגיש/ים  מבנה/ים המוצע/יםה  .8
לשירותים קהילתיים: קופת 
חולים, מרכז קניות / מכולת, 
שירותי דת, בנק, שרותי דואר 

ק"מ  2וכיו"ב )במרחק של עד 
 מהמבנה/ים(

 - -

מאפשר/ים  מבנה/ים המוצע/יםה  .9
הפרדה מוחלטת במגורים בין 
בנים לבנות )מגורים בקומות, 

 באגפים או במבנים נפרדים(

 - -




:אמות המידה לבדיקת המבנה/ים המוצע/ים

מספר  פרמטרים לבדיקת האיכות של המיתקן תיאור המתקן מספר
נקודות 

 מרבי

מספר 
נקודות 
שניתן 
בעת 

 הבדיקה

 הערות/
 פוטנציאל

חדרי שינה  .1 הסף בתנאי הנדרש המינימום בהתאם–מעל בכמות
.למספרהמטופליםשישהובמבנה

 20

עבורחדרשירותיםאחדנוסףמעברלנדרשבתנאיהסףשירותים  .2
נק'.3יינתנו

.נק'2עד–עליחידתשירותיםבצמידותלחדריהמגורים

 5

עבורחדרשירותיםאחדנוסףמעברלנדרשבתנאיהסףמקלחת  .3
נק'.3יינתנו

.נק'2עד–עליחידתשירותיםבצמידותלחדריהמגורים

 5

מטבח  .4 החדרמעל גודל לעניין הסף בתנאי הנדרש המינימום
בהתאםלמספרהמטופליםשישהובמבנה

 10

5וכיו"ב.מטופליםקיום/איקיום,גודל,תחזוקה,התאמהל מרפסת  .5

פינת אוכל או   .6
ישיבה

החדר גודל לעניין הסף בתנאי הנדרש המינימום מעל
בהתאםלמספרהמטופליםשישהובמבנה

 10

החדרסלון  .7 גודל לעניין הסף בתנאי הנדרש המינימום מעל
המטופליםשישהובמבנהבהתאםלמספר

 10



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך161עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

מספר  פרמטרים לבדיקת האיכות של המיתקן תיאור המתקן מספר
נקודות 

 מרבי

מספר 
נקודות 
שניתן 
בעת 

 הבדיקה

 הערות/
 פוטנציאל

 10מעלהמינימוםהנדרשבתנאיהסףלענייןגודלהחדרחדר טיפול  .8

התרשמות   .9
מהמבנהכללית

התאמתהמבנהלפעילותהמסגרת;מצבהתחזוקהשל
המבנה;מצבכללישלהמבנה;מיקוםהמבנההמוצעוכד'.

התאמה-כלממצא,העלוללפגועבצרכיהמטופליםאואי
להם,יקטיןאתהציוןעדלאפס.

25
 



100 סה"כ  .10

 
למכרז זה מספר מבנים, יינתן הניקוד בנפרד לגבי כל מבנה  מובהרכיבמקרהשהמציעמציגבמענה

מוצע, בהתאם לקריטריונים המפורטים בטבלה שלעיל, והניקוד הסופי יהיה ממוצע הניקוד שניתן 
 לכלל המבנים.

 
באמת המידה אליה מתייחס נספח זה ייעשה לפי  מבנה/ים המוצע/יםחישוב הניקוד המשוקלל ל

 הנוסחא שלהלן:

Y ≡  𝑿 ×  0.2 

-ל 0לפי הקריטריונים המפורטים בנספח זה )בין  מבנה/ים המוצע/יםהוא הציון שניתן ל Xכאשר 
 1שיובא בחשבון בעת חישוב ציון ההצעה המשוקלל של המציע )בין  מבנה/יםהוא הציון ל Y-( ו100

 (.20-ל



 חתימת המציע:

חתימהוחותמתהמציעשםהחותםתאריך
 ריק ריק



  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך162עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 חלקים חסויים בהצעה 'כו נספח

למכרז(4.3.8)סעיף

המציעאני שיקומיות מוגנות לדרי -הפעלת מסגרות ארציות טיפוליות–308/2017 מספרבמכרז ,
סודרחוב ונפגעי התמכרויות היותם בשל בהצעתי, הבאים בסעיפים עיון זכות תינתן שלא מבקש,

 מסחריאומקצועי:

סעיף  מספר
 במכרז

החלקים אשר המציע 
 מבקש שיישארו חסויים

 נימוק הבקשה )מתוקף איזה חוק / אסמכתא(

ריקריקריק .1

ריקריקריק .2

ריקריקריק .3

ריקריקריק .4

ריקריקריק .5

ביתרימוסכםעלי,כיאםועדתהמכרזיםתקבלאתבקשתיהנ"ל,אזיאותםסעיפיםיהיוחסוייםבפני

ההצעות,שיוגשולמכרזזה.

-כאמורבתת אתהחלקים4.3.8סעיף מציעהמבקשחלקיםחסוייםבהצעהמתבקשלהשחיר למכרז,

החסוייםבהעתקההצעה)העותקשאינועותקהמקור(.



 חתימת המציע:




חתימהוחותמתהמציעשםהחותםתאריך
 ריק ריק

  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך163עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 מכרזבנוהל הגרלה לבחירת הזוכה  'כז נספח

למכרז(4.10.4)סעיף

 ועדת הגרלה .1
ועדת ועדתהמכרזיםהמשרדית)יו"רהוועדה,נציגחשבותונציגלשכהמשפטית(יהיוחברי חברי

 ההגרלהויו"רהוועדהיהיהנציגנוסףשלהלשכההמשפטית.

 נוהל עבודה .2
תשלחלמציעיםעםקבלתהחלטתועדתהמכרז.א בקיוםהגרלה, יםהמשרדיתאודותהצורך

שאמוריםלקחתחלקבהגרלה,הודעהעלמועדעריכתההגרלהועלהאפשרותלשלוחנציגים
 מטעמםלהגרלה.מציעאשרלאישלחנציגמטעמו,תיערךההגרלהשלאבנוכחותנציגו.

צאותיה.הפרוטוקולייחתםועדתההגרלהתרשוםפרוטוקולאשריתעדאתמהלךההגרלהותו.ב
 עלידיכלחבריהוועדה.

 ועדתההגרלהתיידעאתהמציעיםבדברתוצאותההגרלה..ג
 שמותהמציעיםאשרהשתתפובהגרלהיהיופתוחיםלעיון..ד

 שיטת ההגרלה .3
הוועדהתכיןרשימהשלהמציעיםהמשתתפיםבהגרלהופתקהשתתפותזההלכלמציעעליו.א

 הסידורי.יירשםשמוומספרו
 כלפתקהשתתפותייחתםבידיחבריהוועדה..ב
 פתקיההשתתפותיקופלוויוכנסולתוךקופסה..ג
 יו"רהוועדהישלוףפתקהשתתפותאחדמןהקופסה..ד
יוכרזכזוכהבהגרלהלצורךמתןהשירות,–המציעאשרשמוומספרויופיעועלהפתקשהוצא.ה

 ולאףאחדמהמציעיםהאחריםלאתהיינהכלטענותאוהשגותעלכך.
  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך164עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 הצהרה בדבר הסכמה לפרסום הסכם ההתקשרות 'כח נספח

למכרז(4.13)סעיף

 אניהח"מ____________________ת.ז._________________מצהיר/הבזהכדלקמן:


 )להלן המציע שהוא _____________________ בשם זו הצהרה נותן המבקש–הנני "המציע"(
 במסגרת המשרד עם -הפעלת מסגרות ארציות טיפוליות–308/2017 מספרמכרז להתקשר

"המכרז"(.–)להלןשיקומיות מוגנות לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות


 .אנימצהיר/הכיהננימוסמך/תלתתהצהרהזובשםהמציע


חופש באתר במלואו יפורסם עמי שייחתם ההסכם המכרז, במסגרת כזוכה שאבחר ככל כי, לי ידוע
,וזאתבתוךחודשימיםמיוםחתימתובהתאםלהחלטתממשלהwww.foi.gov.ilהמידעהמרכזישכתובתו

שעניינהפרסוםהיתריםומסמכיהתקשרותביןרשויותהמדינהלגופים29.12.2013מיום1116מספר
למכרז.4.13"החלטתהממשלה"(,כאמורבסעיף–פרטיים)להלן

במקוםהמתאים(X)ישלסמן

 .הננימסכיםלפרסםאתההסכםהחתוםעלידיבמלואו

 אומקצועי,בהתאםהננימבקששלאלפרסםאתהחלקיםהבאיםבהסכם,בשלהיותםסודמסחרי
 לאמורבהחלטתהממשלה,וזאתמהנימוקיםהבאים)חובהלנמקולפרט(:

סעיף  מספר
 במכרז

החלקים אשר המציע 
 מבקש שיישארו חסויים

 נימוק הבקשה )מתוקף איזה חוק / אסמכתא(

ריקריקריק .1

ריקריקריק .2

ריקריקריק .3

ריקריקריק .4

ריקריקריק .5

שורות,ככלהנדרש,כלזמןשכלשורהכוללתאתכלהעמודותדלעיל.*ניתןלהוסיף

וכי למשרד ורק אך נתונה תהיה לעיל המפורט המידע לחסיון באשר הסופית ההחלטה כי לי ידוע
לפרסוםהחלקיםבהסכםשפורטולדחותאתהתנגדותידעתוהבלעדי,-פישיקול-המשרדיהיהרשאי,על

 היתר, בין לעיל, ידי כיאםעל השתכנע אם או ההתקשרות לפרסום בדין חריג מתקיים לא כי מצא
כתוצאה לי צפויה עוצמתהנזק עולהעל המידע בגילוי האינטרסהציבורי של משקלו בנסיבותהעניין

.מפרסוםהמידע



http://www.foi.gov.il/
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לפרסוםהחלקיםבהסכםשפורטועלידילעיל,הננירשאיהתנגדותיידועליבמידהוהמשרדידחהאת
זהושמי,להלןחתימתי,)ז(להחלטתהממשלה.4ימיםכאמורבסעיף21כנגדההחלטהבתוךלעתור

.ותוכןהצהרתידלעילאמת
חתימהוחותמתהמציעשםהחותםתאריך
 ריק ריק
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 ם התקשרותהסכ 'כט נספח

למכרז(4.7)סעיף


שנחתםבירושלים,ביום________בחודש___________בשנת__________


ישבין: מדינת בשם ישראל, ממשלת משרד ע"י המיוצגת והשירותיםראל הרווחה העבודה

החברתיים
("המשרד"–שתיקראלהלן)

 מצד אחד
הספק:___________________________________שםלבין:

הרשוםאצלרשםה_______________________________
במספררישום:___________________________________
וכתובתהלצרכיהסכםזה:__________________________

("הספק"–)שייקראלהלן
 מצד שני


 מבוא

 
הואיל: מכרז פרסם שיקומיות -הפעלת מסגרות ארציות טיפוליות – 308/2017 מספרוהמשרד

כמפורטבמכרזעלנספחיוהמצ"ב ("המכרז")להלן:מוגנות לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות
;להסכםזהכנספח

נשואהמכרזלרבותמתןהשירותיםהמפורטיםבמכרזםרותייוהספקהציעלספקלמשרדשוהואיל:
 ;("ההצעה" עלנספחיוובהצעתהספקעלנספחיההמצ"בכנספחלהסכםזה)להלן:

 למלאאחרכלתנאיהסכםזה;והספקזכהבמכרזבכפוףלהתחייבותו והואיל:
,המפורטיםבהסכםזה,במכרזובהצעה,באופן,במועדיםהשירותיםוהמשרדמעונייןבקבלת והואיל:

(;ם""השירותיובתנאים,הכלכמפורטבהסכםזה,במכרזובהצעה)להלן:
"המבנההשירותיםהנמצאבכתובת_______)להלן:"והספקמחזיקבמבנההמתאיםלמתן:והואיל

 (;"מסגרתהאו"
"(;מטופליםה)להלן:"והמשרדמעונייןבסידורלאוכלוסייתהיעדכהגדרתהבמכרזוהואיל:
 והואיל: ולאתיצוריחסי ביןעבודהוהצדדיםמסכימיםכיההתקשרותביניהםתהיהעלבסיסקבלני

המשרדלביןהספק,וזאתבהתחשבבתנאיההתקשרותשאינםהולמיםהתקשרותבמסגרת
;עבודהיחסי

הקשור והואיל: בכל ביניהם המשפטיים היחסים כל את זה בהסכם להסדיר מעוניינים והצדדים
 ;מסגרתלהפעלתה


:לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן


 הצהרות יסוד של הצדדים .1

התשמ"ה .1.1 התקציב, יסודות חוק להוראות בהתאם בזאת מצהיר כי1985-המשרד
 בחוקהתקציבהשנתי לשנתההוצאהוההרשאהלהתחייבהכרוכיםבהסכםזהתוקצבו

הכספיםשבהםנחתם.

יובהר כי בשלב הגשת ההצעה המציע נדרש לצרף את ההסכם כאשר הוא חתום בתחתית כל 
עמוד על ידי מורשה חתימה מטעמו במקום המתאים. המציע אינו נדרש בשלב הגשת ההצעה 

ועד לחתימת הספק ואינו נדרש לאמת את חתימתו לחתום על ההסכם בעמוד האחרון המי
 דין.-בחתימת עורך
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השירותים .1.2 את למשרד לספק דין כל פי על ומורשה כשיר הוא כי בזה מצהיר הספק
וכימתןהשירותיםעלידולמשרדבהתאםלהסכםזהמסגרתהמפורטיםבהסכםזהב ;
קנייןרוחנישלצדג'כלשהו.כלשהו,לרבותבכלהקשורלזכויותאינופוגעבזכויותצדג'

ה .1.3 לרבות הדרושים והאמצעים היכולת את לו יש כי הספק בזאת מצהיר אמצעיםעוד
והמומחיות הניסיון המקצועי הידע את וכן לרשותו העומדים האנוש ומשאבי הכספיים

.מסגרתהנדרשיםלשםהפעלתה


 היתרים רישיונות ואישורים .2
בזאתכדלקמן:הספקמצהירומתחייב

הרשויות .2.1 מאת דין כל להוראות בהתאם התקפים והאישורים במסמכים מחזיק הוא כי
ה החזקת עם בקשר לרבות מתחייבמסגרתהמוסמכות, הספק בו, השוהים ואבטחת

יגםלמשרדבכלעתשידרוש.להצ
ה .2.2 שוכן בהם המבנים או המבנה עלמסגרתכי בהם בהתאם-והשימוש הם הספק ידי

צו כוונהלפנותולקבל כל על ידועלו לא ידיעתו למיטב מצהירהספקכי כן כמו לחוק,
 במלואהשטחבוהואמופעלבעתחתימתהסכםזה;מסגרתהאוסרעליואתהפעלתה

כיהואמחזיקבאישורתקףבדברניהולתקיןשהוצאעלידיהרשםהאחראיעלהמרשם .2.3
 בוהוארשום)סעיףזהיחולרקעלעמותותוחברותהרשומותגםלפיחוקהנאמנות(.

בסעיףזהעלכלחלקיוהיאתנאימהותיותשלהצהרותהספקהמפורטןמובהרכינכונות .2.4
בכל בעתחתימתהסכםזהובין בין חלקן, נכונותשלהצהרותאלהאו אי בהסכםזה.

מועדשלאחרמכןייחשבכהפרהיסודיתשלהסכםזהמצדהספק.
לרב .2.5 הצהרותיו, בתוקף שיחול שינוי כל על מיד למשרד להודיע מתחייב עלהספק ות

והאוסראומגבילאתיכולתולהפעילוביטולאישורהניהולהתקיןוכןעלכלצושניתןכנגד
בהתאםלהסכםזה.מסגרתהאת

דיעהספקמידעלכלעיקולשיוטלעלזכויותיובמבנהאוומבלילפגועבכלליותסעיףזה,י .2.6
אוחלקם.–בציודואובזכויותיולפיהסכםזה

חוקהפיקוחעלמוסדותלטיפולבמשתמשיםלפירישיוןהספקמתחייבלפעוללחידושה .2.7
"בסמיםותקנותיו ידירישיוןה)להלן: אםיידרשעל שיידרש, ולעשותכל בעתהצורך )"

המשרד,לצורךחידושו.
לחדשאושלאלחדשאתההספק .2.8 וזאתרישיוןמתחייבלהודיעבכתבלמשרדעלרצונו

 .רישיוןלפנימועדפקיעתהשישהחודשיםלפחות
להפסיקאתה .2.9 הודעהכאמורלעילעלרצוןהספקשלאלחדשאו רישיוןיובהרבזאתכי

 חשבכהודעהעלרצוןהספקשלאלחדשאתההסכם.ית


 תקופת ההסכם .3
 .3.1 של לתקופה נעשה זה החלשנתייםהסכם ועד, ______________ מיום

אולאחרחתימתההסכםע"יהמשרד,המאוחרמביניהם,,יום__________________
בלב למשרד יציאהאחתלשנה. הזכותלממשאתתחנותהיציאהעםתחנות )להלן:ד

  "תקופתההסכם"(.
למשרדבלבדקיימתאופציהלהארכתההסכםבשלוששניםנוספות,שנהאוחלקממנה .3.2

בכלפעם,עדלסךכוללשלחמששניםמהמועדשקבעהועדתהמכרזיםכמועדלתחילת
זה מכרז לפי הספק ידי על השירותים בשנה,מתן שנה מדי התקציב לאישור בכפוף ,

 ובכפוףלמגבלותחוקהתקציב, לרבותהוראותחוקהתקציב,בהתאם דין להוראותכל
 .הספקהוראותחוקחובתהמכרזים,התקנותשהותקנומכוחוותנאיההסכםשייחתםעם

תקופתניסיון,אשרבמהלכהיהיההמשרד .3.3 ששתהחודשיםהראשוניםלהתקשרותיהוו
 .ימיםמראש30ההתקשרותעםהספקבהתראהבכתבבתרשאילבטלאת
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המשרדיהיהרשאילהביאהסכםזהלידיגמרכולואוכלחלקממנותוךתקופתההסכם .3.4
הספקיהיהרשאילהביא.ימיםמראש)שישים(60)שישים(60)שישים(60שלבהתראה

.הסכםזהלידיגמרבהתראהבכתבשללפחותשנהמראש
שלההסכםמצדהספק,אובמקרהשלביצועפשעעלידואוהפרהיסודיתבמקרהשל .3.5

 שבו המשרה נושאי או ממנהליו אחד ידי הכללי,–על המנהל באישור המשרד, יהיה
רשאילבטלהסכםזהללאהתראהמוקדמת.

 .3.6 בהסכמתהמשרד,מובהר אלא בו לקבוע להארכתההסכםמעבר זכאי אינו הספק כי
בהתאםלשיקולדעתוהבלעדי.–כבכלענייןאחר–והמשרדיהיהרשאילפעולבענייןזה

בכלמקרהשלהפסקתההסכםמכלסיבהשהיא,הספקמחויבלהעבירלמשרדאתכל .3.7
שעשהעבורהמשרדעדלהפסקתהחומרשברשותווהשייךלמשרדאואתכלהעבודה

פגיעה שום וללא דיחוי ללא פיההסכם, על הספק של מחובתו לגרוע ומבלי בנוסף ,
 בסעיף להלן10.12האמור רשאי אינו הספק כי מובהר מכל. כלשהו חומר לעכבאצלו

סיבהשהיא,לרבותלאבשלתשלוםהמגיעלו.
למעןהסרספקמובהרכיההוראותבדברשמירתסודיותוזכויותיוצריםיחולוגםלאחר .3.8

הפסקתהסכםזה.
 .3.9 שותפותבלבד, או חברה שהוא ספק יידרשהספקלעניין תקופתההתקשרות במהלך

נסחחברה/שותפותעדכניבהתאםלהוראתתכ"םלהציגבפניהמשרדאונציגמטעמו
7.4.6 תוך כאמור הנסח הצגת אי להפסקת30. עילה יהווה הדרישה ממועד יום

 התקשרותהמשרדעםהספק.
הספקמתחייבכיבכלמקרהשלסיוםההסכם,מכלסיבהשהיא,הואישתףפעולהככל .3.10

למשרדהמשךקבלתשירותיםכראוי מנתלאפשר ידישיידרשעל היתרעל וזאתבין ,
 המשרד. להנחיות בהתאם הנדרש כל של ויעילה מסודרת מכלהעברה לגרוע מבלי

 האמורלעיל,עםסיוםההתקשרותמכלסיבהשהיא,יפעלהספקבהתאםלמפורטלהלן:
,מטופליםימסורהספקלמשרדו/אולמימטעמועלפידרישתו,כלמידעעלה .3.10.1

יוםממועדסיוםהסכם30דרכימתןהשירותבפועלוזאתלכלהמאוחרבתוך
למשרדתהיהזכותשימושבלתימסויגת.זהוכלהאמורללאכלתשלוםנוסף

אומוגבלתבהיקףאובזמןבמידעויהיהרשאילהעבירזכותשימושזולכלצד
 .שלישיזהלפישיקולדעתו,בתשלוםאושלאבתשלום

שקיבלושירותיםבמסגרתההסכםוכןאתמטופליםיעביראתכלהמידעעלה .3.10.2
כלהפרטיםלגביהםלספקהחלופיכוללהמלצותלהמשךטיפול.

שקיבלושירותיםבמסגרתההסכםכדימטופליםיסייםאתכלהדיווחיםעלה .3.10.3
להשליםבמועדאתכלתהליךקבלתההשמותעבורם.

יידעאתכלהעובדיםהמועסקיםעלידיהספקמידלאחרהודעתמימהצדדים .3.10.4
עלסיוםההתקשרות.

ה .3.10.5 את ויכין סיוםפליםמטויידע לקראת ההסכם במסגרת שירותים שקיבלו
ההתקשרותעמו.

סיום .3.10.6 בדבר מושכר, במבנה שמדובר ככל המבנה, משכיר את יידע
ההתקשרותומועדו.

ישלםאתכלההוצאותהדרושותלצורךסיוםההפעלהבמקום. .3.10.7
יפעלבהתאםלהוראותשיינתנולובענייןזהעלידיהמשרד. .3.10.8
ימשיךאתמתןהשירותכפישיידרשעלידיהמשרד. .3.10.9

ההתקשרות .3.10.10 הפסקת בגין פיצוי ו/או הוצאה לתשלום זכאי יהיה לא הספק
מעברלתמורההראויהבעבורהשירותיםשביצעלהנחתדעתוושביעותרצון

 להלן.6תוזאתבכפוףלאמורבסעיףהמשרד,עדלמועדהפסקתההתקשרו
האמצעים .3.10.11 ולנקוטבכל הספקמתחייבלפעול לעיל, האמור לגרועמכל מבלי

 אתהנזקכתוצאהמהפסקתההתקשרות.העומדיםלרשותועלמנתלצמצם
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כל .3.10.12 את ומקצועי מלא באופן למלא הספק על המוקדמת ההודעה בתקופת
המכרז תנאי פי על עליו המוטל וכל העבודה ונהלי ההתחייבויות התנאים,

כאמור–וההסכםוזאתעדלסיוםההתקשרות.לענייןזה,"הודעהמוקדמת"
.לעיל3.4בסעיף


  מסגרתייעוד ה .4

התמכרויותעבורמיועדתמסגרתה ונפגעי רחוב מספר–דרי ,235/2017מכרזמשליםלמכרז
 בגילאי וגברים, 18נשים עד גיל )לגברים –זקנה גיל 67עד גיל–ולנשים הזקוקים62עד ,)

טווח ארוך שיקומי טיפולי ביתי חוץ לסידור זה, במכרז המפורטים השירותים למתן זה ובכלל
על שהוצעו והמבנה, האדם כוח השאר, בין בדרישות-באמצעות, והעומד בהצעה הספק ידי

המפורטותבמכרז.
 

 מטופליםמכסת ה .5
 בהתאםלמפורטלהלן:הינההמרביתמטופליםהמכסת .5.1

 .שיקומייםהוסטלים2,סה"כמטופלים16עד–הוסטל שיקומי .5.1.1
 .לוויין,סה"כ___דירותמטופלים8עד–דירת לוויין .5.1.2

מתאיםובאישורהזמנות .5.2 תקציבי מותניםבכיסוי והביצועיהיו היקףההתקשרותהשנתי
היקףההתקשרותע"יהחשבותעפ"יהתעריףהנקבעעלידיועדתהתעריפיםשלהמשרד

והביצוע תקציבימתאיםובאישורהזמנותע"יהחשבותעפ"יהשנתי מותניםבכיסוי יהיו
ההתקשרות המשרדהיקף של המשרדם של התעריפים ועדת ידי על הנקבע התעריף
תקציבימתאיםובאישורהזמנותע"יהחשבותעפ"י מותניםבכיסוי והביצועיהיו השנתי

 .התעריףהנקבעעלידיועדתהתעריפי
 .5.3 בעד ההתקשרות את להרחיב האופציה שמורה ההתקשרות50%למשרד מהיקף

נושא היעד אוכלוסיית לצרכי בהתאם הבלעדי, דעתו שיקול לפי המכרז לפי המשוער
.מכרזזהובכפוףלשיקוליםתקציבייםולאישורועדתהמכרזיםהמשרדית

לצמצםאת,פרקזמןסבירבהודעהמוקדמתשלמשרדיהארשאיתוךתקופתההסכם,ה .5.4
ההסכם בסיסמחירי יופחתבהתאםעל והמחיר סיבהשתיראהלו, היקףהשרותמכל

 והספקמסכיםלכךמראש.
ה .5.5 כי בזאת ומודגש שלמובהר הקליטה מכושר הנובעת המכסה היא דלעיל מכסה

מסגרתה הזמנים מן זמן באיזה להפנות אופן בשום מתחייב אינו המשרד מטופלים.
יקבעאךורקע"יהמשרד,ובכללזההמשרדאינומסגרתו.קצבאכלוסהבמספרכלשה

,לאכלשכןלאמטופליםמתחייבכיבזמןנתוןכלשהוישהואויטופלומספרכלשהושל
הפנייתה המקצועימסגרתלמטופליםהמכסההמרבית. דעתו לשיקול תיעשהבהתאם
ולצרכיהם.מטופליםשלהמשרד,למספרםשלה


 התמורה .6

 תעריפים .6.1
ישלםהמשרדלספקאתהתעריףהמאושרע"יועדתמסגרתעבורהפעלתה .6.1.1

ההסכםובכפוףלמילוי בהתאםליתרתנאי התעריפיםשלהמשרדכדלקמן,
 :מלאשלהתחייבויותהספק
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סמל 
 תעריף

תעריף  סוג המסגרת
שישולם 
על ידי 

המשרד 
 מטופלל

אחד, 
לחודש 

-נכון ל
03/17 

מפעיל ב
 פרטי

תעריף 
שישולם 
על ידי 

המשרד 
 מטופלל

אחד, 
לחודש 

-נכון ל
03/17 

מפעיל ב
 ציבורי

השתתפות 
עצמית של 

 מטופל
אחד )נכון 

 (01/17-ל

סה"כ 
תשלום 
לספק 

 מטופלל
אחד, 

לחודש 
מפעיל ל

 פרטי

סה"כ 
תשלום 
לספק 

 מטופלל
, אחד

לחודש 
מפעיל ל

 ציבורי

7,5847,9131,6005,9846,313הוסטלשיקומי292

4,6004,6001,6003,0003,000דירתלוויין2207

מעבר .6.1.2 המטופל של אישיות הוצאות לכיסוי תשמש העצמית ההשתתפות
לחודש.מובהרכי₪600לרבותדמיכיסבגובהלנדרשמהספקבמכרזזה

 בנפרד.מטופלהסכוםהמיועדסלהצריכההאישיינוהלעבורכל
 .6.1.3 כי מובהר ידי25%עוד על בפועל ישולם המשרד, ע"י המשולם מהתעריף

 .מטופלהרשותהמקומיתממנההגיעה
 מובהרכיהתעריפיםהאמוריםלעילכולליםמרכיברווחלספק. .6.1.4
ה .6.1.5 למספר עד לביצועמטופליםהנ"ל ובהתאם המשרד ע"י שיאושר המרבי

 בפועל.
החלטתועדתהתעריפיםבמשרד .6.1.6 מעתלעתעלפי להתעדכן התעריףעשוי

 )להלן:"התמורה"(.
ה .6.1.7 הפעלת בגין מלאה תמורה יהווה שייקבע זה.מסגרתהתעריף מכרז לפי

לצורך הישירותוהעקיפות, ההוצאות, לשאתבכל הואהאחראי לבדו הספק
אספקתהשירותיםלפימכרזזה,לפיחוקאותע"סכוללכלההוצאותהנלוות

התיי לתעריףוכולל מעבר כלשהי, נוספת תמורה ישלם לא המשרד קרויות.
 הנ"ל.

על .6.1.8 ורק אך יתבצע התעריף של-עדכון התעריפים ועדת של החלטתה סמך
שיקול לפי המציע-המשרד, הועדה. ע"י שייקבעו ובמועדים, הבלעדי דעתה

שלתעריפיםייעשהאךורק ששינוי ומוסכםעליו, ידועלו כי מצהירומאשר,
דעתה-מךהחלטהמפורשתשלועדתהתעריפיםשלהמשרד,לפישיקולס-על

 הבלעדי.
 תנאי תשלום .6.2

ה .6.2.1 מספר לפי יהיה לספק במטופליםהתשלום שהו אשר ובתנאימסגרת, ,
ל השמה )טופס הקליטה בדוחותמסגרתשמסמכי ונקלטו למשרד הגיעו )

 המחשובשלהמשרד.
ששהורקחלקמהחודש,ישלםהמשרדתשלוםיחסילתעריףמטופליםעבור .6.2.2

 .מסגרתבמטופלבהתאםלזמןשהייתה
 .6.2.3 בו מקרה, קרה המדווח החודש של ובמהלכו היה אתמטופלהערה: עזב

לשירותיםמסגרתה ללשכה להגיש מחויב הספק הופסק, בו והטיפול
 חברתיים,באופןמידי,דוחעלהמקרה.

הספקמתחייבלהחזירלמשרדמידכלסכוםעודףשקיבלמהמשרד.המשרד .6.2.4
 רשאילקזזמכלתשלוםהמגיעלספקבגיןסכוםעודףשקיבלמהמשרד.

התשלוםכפוףלאישורשלועדתהמכרזיםהמשרדית,אישורתקציבהמדינה .6.2.5
דין, כל למגבלות כפופה כולה ההתקשרות בפועל. תקציב ובקיום שנה מדי
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חוקחובתהמכרזים,התקנותשהותקנועלפיו,הוראותהתכ"מ,תנאיהוראות
 הספקוהוצאתהזמנתעבודהחתומהומאושרתכדין.ההסכםשייחתםעם

עדלאכלוסמלאשלה .6.2.6 בגיןמסגרתמובהרבזאתכי כלשהו לאישולםפיצוי
 .תפוסהאובגיןאכלוסאיטי-תת

 מהתמורהינוכוכלהתשלומיםשחלההחובהלנכותםעלפיכלדין. .6.2.7
שהחליטלהטילפיצוימוסכםהמשרדיהיהרשאילקזזמהחשבונותהשוטפים .6.2.8

עלהספקבעבורהחודששלגביומתייחסתהחשבוניתבהתאםלאמורבסעיף
28להסכם.במקרהשיוחלטעלהטלתפיצוימוסכםכאמורבהסכםזהיידרש

בגין תמורה כל לו תשולם לא להצגתה ועד זיכוי חשבונית להציג הספק
 החשבוניתשהציגכאמורברישאשלסעיףזה.

איש .6.2.9 למשרד להעביר הספק מסבאחריות ניכוי לצורך ואישור תקין ניהול ור
להעביר שלא רשאי יהא המשרד כי יובהר התשלום. ליום בתוקף במקור
האישורים לקבלת עד השירות מתן בגין לו המגיעה התמורה את לספק

 כאמור.
גרעון .6.2.10 לכיסוי המשרדלאיהאאחראי הצדדיםכי הסרספקמוסכםבין למען

 .מסגרתהכלשהושייגרםלספקעקבהפעלת
ידיהממשלה,אךורקלמימון-הספקמתחייבלהשתמשבכספיםשיועברועל .6.2.11

 השירותיםלמעןהמטרהלשמהיועדו.
,השוהיםמטופליםחלאיסורמוחלטעלהספקלגבותתשלוםכלשהועבורה .6.2.12

 .מסגרתב
להלן,הספקמתחייבשלאלקבלמכלמוסדאו26מבלילגרועמהוראותסעיף .6.2.13

פיבגיןהשירותיםבמסגרתהסכםזהאלאבכפוףלקבלתגוףאחרמימוןכס
 הסכמתהמשרדמראשובכתב.

במשרדהאוצרלאיעבירלמשרד .6.2.14 היהוהחשבהכללי כי הצדדים, מוסכםבין
יהיה המשרד, של המאושר לתקציב בהתאם החודשי המימון מלוא את
לדחותחלקיםמתשלוםהתמורהעדלהשלמתהמימוןעלידי המשרדרשאי

 שרדהאוצר.מ
 מועדי התשלום .6.3

שעבורםהיהמטופליםלחודש(עבורכלה9-התשלוםלספקמתבצעאחתלחודש)עדה
 טופסהשמהעדלמועדהעיבוד.


 קיזוז .7

הספקמסכיםומצהירבזאתכיהמשרדיהארשאילקזזמהתמורהשעלהמשרדלשלם .7.1
לספקעפ"יהסכםזהכלסכוםהמגיעלמשרדמהספקעפ"יהסכםזהאומכוחכלהסכם

אחר.


  מסגרתמה מטופליםוהוצאת קליטת  .8
לשירותיםחברתייםובאישורהפיקוחהמחוזיההפניהלמסגרותתיעשהעלידיהמחלקות .8.1

 .שלהאגפים
 .8.2 ורק ע"ימטופליםהספקמתחייבלקלוטאך שאושר מי ע"י או המשרד ע"י אליו שיופנו

המשרדכגורםמפנה,ביןהשאר,כמפורטבמכרזואשרפרטיהםהמלאיםמופיעיםבקובץ
יודגשכיעלהספקלדאוגולהבטיחקליטת נתוניהיסודשלהאגףלשירותימידעוענ"א.

הפרטיםהנדרשיםבקובץכמפורטלעילוכנדרש.
שיישלחואליועלידיהמשרד.הספקמטופליםאתכלהמסגרתמתחייבלקלוטבהספק .8.3

זהאואחר,אםמטופליהיהרשאילבקשמהמשרדלשובולעייןבהחלטתולהפנותאליו
 .מסגרתזהאינומתאיםלמטופלהואסבורכי



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך172עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

החלטתהמשרדבבקשתהספקלעיוןחוזרתהיהסופית. .8.4
 .8.5 להוציא יבקש והספק מהמטופלהיה אחר או זהמסגרתכזה בעניין לפעול עליו יהיה

תקפים המשרד לנוהלי בהתאם לרבות לעת, מעת שיהיו כפי המשרד לנוהלי בהתאם
ללאצורך לשנות, מודגשומובהרבזאתכיהמשרדיהיהרשאי ביוםחתימתהסכםזה.

 בפרט.מסגרתמהמטופלבהסכמתהספקאתנהליובכללואתנוהלהוצאת
ללאקבלתמסגרתמהמטופלבנוסףלאמורלעיל,מוסכםביןהצדדיםכיהספקלאירחיק .8.6

אישורנציגהמשרדהמוסמךלכךמראשובכתב.
 .8.7 לדרושהוצאת המשרד הרשותבידי הצדדיםכי עתמסגרתמהמטופלמוסכםבין בכל

 ו.שייראהלוובמקרהזהלאיהיהלספקזכותכלשהילסרבמלמלאהוראהז
 

  מסגרתב מטופליםהשירותים שיינתנו ל .9
ל .9.1 לתת מתחייב המצורףמסגרתבמטופליםהספק בנספח המפורטים השירותים את

,בצורהובאופןמטופליםלהסכםזה,בהתאםלדרישותהמשרדולצרכיהםהאישייםשלה
וברמההגבוההביותר.שיםאתמתןהשירותיםהנדרההולמים

בהתאםלנוהלימסגרתמבלילגרועמהאמורלעיל,הספקמתחייבליתןאתהשירותיםב .9.2
 .ותכפישיהיובתוקפםמעתלעתרלוונטיהמשרדוהוראותהתע"סה

.המסגרתתהווהעבורהמטופל"ביתלחיים" .9.3
ולבעלי .9.4 למשרד הנתונות הסמכויות מן למעט כבא יתפרש לא זה בהסכם דבר שום

הוראותהתע"סה פי על מהנהלים לגרוע כבא או שבו שיהיורלוונטיהתפקידים כפי ות
בתוקפםמעתלעת.כלהתנאיםשבהסכםזהיתפרשוכבאיםלהוסיףעלחובותהספק,

 עלהנהליםועלסמכויותהמשרדמעברלקבועבהוראותהתע"ס.
גםבאשרלשירותיםהמפורטיםבמכרזזהמובהרומודגשכיהמשרדיהיהרשאילשנות, .9.5

בהסכמתהספק,אתהשירו לאללאצורךבהתייעצותאו תיםהנדרשיםובלבדשהשינוי
 .מסגרתישנהבאופןמשמעותי,אתהעלותהכלכליתשלהפעלתה



 פיקוח המשרד .10
חוקהפיקוחעלמוסדותלטיפוליהיובהתאםלהמשרדהבקרהוהפיקוחשיבוצעוע"ינציגי .10.1

ותקנותיו בסמים יחליטבמשתמשים בהם הפיקוח וכלי המשרד להנחיות בהתאם וכן
 המשרדלהשתמש.

,להיפגשעםאנשיהסגלולוודאאתאיושמסגרתבעתבכלרשאיםלבקרנציגיהמשרד .10.2
,להפעילמסגרתהתפקידים,אתמצבתכחהאדםוהתאמתכחהאדםלביצועתפקידוב

של המוסמכים לנציגיו הערותיהם ולהעביר הניתנים לשירותים בנוגע ובקרה פיקוח
לכל דרישתו מיום שבועיים בתוך המשרד לנציגי תשובותיו להעביר הספק על הספק.

 היותרולבצעאתהשינוייםהנדרשיםתוךפרקהזמןשיקבעע"ינציגהמשרד.
לעי .10.3 המשרד נציגי מוסמכים כן הכמו מסמך בכל הרלוונטיין בתחוםמסגרתלהפעלת

 אחר.רלוונטיהטיפולי,הכספיוכלתחום
להפעלת .10.4 הקשורים העניינים בכל המשרד כוח בא להוראות להישמע יתחייב הספק

 כמפורטבמסמכיהמכרזובהסכם.מסגרתה
ה .10.5 אתהנהלתהמסגרתמנהל שישמשו דוחות, ומפקחיהבהתאםלדרישותאגפיםיפיק

אחראגפיםה ומנהלי נדרשיםלשםבנייתמעקבמקצועי,סטטיסטי,תקציבי דוחותאלו .
 ויוגשובתדירותשתקבעעלידיהמשרד.מסגרתהפעילותב

הספקיקבלמןהמשרדתבניתשלדו"חותוהנחיותכיצדלמלאדו"חותאלובהתאםלמה .10.6
 .אגפיםשנדרשע"יה

 הספקיהאמחויבלתקןאתהליקוייםהמפורטיםבדו"חות. .10.7
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עלהספקלהעבירלפיקוחדו"חחודשיהמפרטאתמצבתכ"אואתפרטיההוצאותלאותו .10.8
איהעסקתעובדיםזכותלדרושולקבלהחזרכספיבגיןהשומרלעצמואתהמשרדחודש.

 כנדרשבמכרזזה.
 עלהספקלהעבירלפיקוחדו"חותמקצועייםחודשייםושנתייםכפישיידרש. .10.9

במסגרתפעולותה .10.10 חריג אירוע כל על לדווחלמשרד ניסיוןמסגרתהספקמתחייב כגון
,מוותאוביצועעבירהבמשפחהאשפוזבעצמואובזולת,מטופלאובדני,תאונה,פגיעת
אועלאירוע,מסגרתאואדםאחרהקשורלמטופלע"יאומסגרתאובאדםאחרהקשורל

שלחשיפתמידעחריג,וזאתמידעםגילויהאירוע,בכתבובטלפון.
ה .10.11 בתיקי לעיין זכות המשרד המטופליםלנציגי בתיקי עיון כי יודגש יעשהמטופלים.

מסמך כל ובדיקה לעיון לדרוש רשאי מפקח הפרטיות. הגנת חוק להוראות בהתאם
 .מסגרתהקשורלניהולה

הקשורים .10.12 המסמכים כל את לשמור מחויב זה,הספק הסכם לפי השירותים לאספקת
ההתקשרות במהלך למשרד שהועברו דיווחים לרבות הארכיונים,, לתקנות בהתאם

והתקנותוההנחיותלביעורושמירהכפישמתפרסמותעלידימשרדראש1955-התשט"ו
 להנחיותהמשרד.הממשלה,ארכיוןהמדינה,ובכפוף

 המשרדיהיהרשאילפרסםדוחותפיקוחובקרהלציבור. .10.13


 סטטיסטיקה ודוחות .11
עלפידרישותהמשרדיעבירהספקלנציגהמשרדדיווחמפורטבדברפעילותהמסגרת, .11.1

 טופלים.לרבותביןהיתר,פירוטלגבישימושבכספיההשתתפותהעצמיתשלהמ
הספקמתחייבלדווחלמשרדמידיחודשבחודשוובכלזמןשיידרשעלנוכחותכלמטופל .11.2

 במסגרת,לרבותכלכניסהועזיבהשלמטופלאתהמסגרת,בהתאםלהנחיותהמשרד.
בהתייחסלכלמטופלהמקבלשירותים .11.3 הספקמתחייבלדווחלמשרדדיווחיםטיפוליים,

 במסגרת,בהתאםלהוראותוהנחיותהמשרד.
מה .11.4 יאוחר לא שנתי סיכום יגיש תכנית15-הספק לביצוע המתייחס שנה בכל בינואר

 בדצמברשלהשנההקודמת.31-העבודהעלידובשנתהתקציבהמסתיימתב
בינוארבכלשנה.זאת,לאחר15-גישהספקתכניתעבודהשנתיתלאיאוחרמהכמוכןי .11.5

בתע"ס שהותוותה המשרד למדיניות לחוק, ובהתאם המשרד, נציג עם וסיכום תיאום
של יעדיו רשימת את היתר, בין תכלול, העבודה תכנית ומתעדכנים. קיימים ובנהלים

היעדשתטופלוהרכבה,לרבותסקרהספקבהתייחסלמסגרתנושאמכרזזה,אוכלוסיית
תוצאות דיווחעל וכן בתקופההנדונהלמסגרת הופנו או המטופליםשפנו של דמוגרפי
הטיפול,תכניותפיתוחומקורותמימון,כנסים,השתלמויותוימיעיון,תכניותמחקרוגיוס

משאביםוכיו"ב.
מיוםה .11.6 יאוחר אתתכנית1-לא יאשרהמשרד שנה, בכל העבודההשנתיתשללמרץ,

הספק.


  מסגרתאחזקת ה .12
הספקיהיהאחראיבלעדיעלביצועתקיןושוטףשלכלשירותיהאחזקההנדרשיםלצורך .12.1

אספקתהשירותיםוהואאשריישאבכלההוצאותהכרוכותבאחזקתהמבנה/יםשישמש/ו
קירור אינסטלציה, אבטחה, שוטפת, ואחזקה ניקיון לרבות השירותים, אספקת לצורך

הנה מנהלה, ביוב,וחימום, אגרות מים, חשמל, וציוד, ריהוט הדפסות, חשבונות, לת
.ארנונה,טלפון,ביטוחים,שכרדירה,מסיםוכלתשלוםאחר,הכרוךבאספקתהשירותים

חראילכלהתשלומיםהקשוריםלאחזקהותפעולמבלילגרועמהאמורלעיל,הספקיהאא .12.2
עלפידיןועלפיהסכםזה.מסגרתה
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בעצמו .12.3 אותם לשלם המשרד רשאי כאמור, התשלומים לביצוע ידאג לא והספק במידה
ולנכותאתהוצאותיועקבכךמהסכומיםהמגיעיםלספקמהממשלהמכוחהוראותהסכם

זהאוכלהסכםאחר.
והציודולתקןמסגרתלהפעלתהושישמשיםקמתחייבלדאוגלתקינותםשלהמבנהספ .12.4

כלליקויאונזקאופגםשייגרםלהםבמשךתקופתההסכםלרבותנזקיםהנובעיםמפגם
יםאובתשתיתלרבותמערכותהמים,חשמל,ביוב,הסקהוגגות.יסודיבמבנ


  מסגרתמועדי פתיחת ה .13

 חללפעולביום________________.תמסגרתמוסכםעלהצדדיםכיה .13.1
.המסגרתתפעלבכלשעותהיממה,בשעותהיוםובשעותהלילה,בכלימותהשנה .13.2
אתהשירותיםבזמניםאחריםמאלההקבועיםליתןהרשותבידיהמשרדלהורותלספק .13.3

בהסכם,ובלבדשאיןבכך,לדעתהמשרד,משוםהכבדהבלתיסבירהעלהספק.


 למתן שירות מלא התחייבות .14
להלן,ובהתאםלכלהנדרשהספקיתחייבלמתןשירותמלא,בכפוףלתעריפים,הרשומים .14.1

 במכרזזה.
בהיקף .14.2 השירותיםבמועדים, האמצעיםהנדרשיםלמתן יקצהאתכל כי יתחייב, הספק

המוצעיםעל כלנותני-ובאיכות, בנוסף, במענהלכלהדרישותשלמכרזזה. השרות-ידו
לדרישות,המתאימיםוניסיוןמטעםהספקחייביםלהיותבעליעיסוק,רמהמקצועית,ידע

שלהמשרדולדרישותהמקצועיותהמקובלותבתחום.


 על ידי הספקהעסקת עובדים  .15
כוחאדםלפחותבהיקףובעלכישורים,ניסיוןוהשכלהמסגרתהספקמתחייבלהעסיקב .15.1

כמפורטבמסמכיהמכרזהמצורפיםלהסכםזה.
לגרועמהאמורלעיל,הספקמתחייבלהעסיקכוחאדםבהיקףובאיכותהנדרשים .15.2 מבלי

ה המשרדמסגרתלהפעלת לדרישות ובהתאם ביותר הגבוהה ברמה השירותים ומתן
ובכלמקרהלפחותבהיקףהמפורטבמכרז.

מובהרבזאתכיהמשרדיהיהרשאילקזזמהתמורהשהואחייבלהעבירלספקעקבמתן .15.3
 האדםהשירותים, כוח מצבת את מקיים אינו הספק כי יתברר אם יחסיים, סכומים

 בהתאםלדרישותהמשרדוהוראותהסכםזה.
ביןהמשרדלביןעבודההבלעדישלהעובדיםולאיתקיימוכליחסימעסיקהספקיהיהה .15.4

המועסקיםב הספק.עלהספקליידעאתעובדיו הםעובדיםומועסקיםמסגרתעובדי כי
במסגרתהארגוניתשלהספקולאשלהמשרדאוגוףאחר.

1959-הספקלאיהיהרשאילהעסיקעובדזרכהגדרתובחוקשירותהתעסוקה,התשי"ט .15.5
משנה.לצורךביצועהסכםזה,ביןכעובדוביןכקבלן

לדרושמהספקהוכחותעלכךשהעובדים .15.6 המשרדיהיהרשאי מובהרומודגשבזאתכי
עומדיםבדרישותהמפורטותבמכרז,ביןהשאר,לענייןמכסתכחהאדם,השכלהוניסיון.

להעסיק .15.7 הספק מבקש שאותו עובד המשרד דעת שיקול לפי בהם מיוחדים, במקרים
אינומתאיםלעבודה,עלאףהעובדהשמתקיימותבודרישותההשכלהוהניסיוןמסגרתב

יהיהרשאיהמשרדלהתנגדלקבלתהשירותיםבאמצעותאותועובד–המפורטיםבמכרז
.מסגרתב

כמוכןמובהרומוסכםכיהתנהגותשלאחדאויותרמןהעובדיםשלאבהתאםלהוראות .15.8
משום המשרד לדעת בו שיש באופן או לגביו המקובלות המקצועיות להוראות או חוק

תחשבכהפרתהסכםזהעלידיהספק.–מטופליםפגיעהב
הספקלבדויהיהאחראילכלתשלוםמכלסוגומיןלויהיהזכאיהעובדאוקבלןהמשנה .15.9

שיועסקועלידו.
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מלאושלםשלכלחוקיהעבודההחליםעלהעובדיםהספקהואהאחראיהבלעדילקיום .15.10
התשמ"זמסגרתב מינימום, שכר חוק זה ובכלל כל1987-, של ושלם מלא לקיום וכן ;

 קיבוצייםהחליםעליהם.ההסכמיםהקיבוצייםוצוויההרחבהלהסכמים
מתן .15.11 לצורך ידו על שיועסקו הסוציאליים העובדים כל של שכרם כי מתחייב הספק

 זה, הסכם פי על כפישירותים הרחבה, צו או קיבוצי הסכם דין, לכל בהתאם יהיו
.שיעודכנומעתלעת

הנ .15.12 עבודת חוק להוראות בהתאם יהיה הדבר נערים יעסיק אם כי מתחייב וער,הספק
 .חוקאל33ו33סעיפים)להלן:החוק(בשיםלבלהוראות1952-התשי"ג

תחשב .15.13 הפרתהוראותחוקיםוצוויהרחבהאלה, כהפרת–לכלדברועניין–מובהרכי
הסכםזה.

על .15.14 המועסק לצוות נוספות מקצועיות והשתלמויות להדרכה ידאג וייועד-הספק ידו
לאספקתהשירותים,שייערכולפידרישהובתיאוםעםנציגיהמשרד,לשםשמירתרמתם

של השתתפות לחייב רשאי המשרד כן, כמו וקידומה. הספקהמקצועית עובדי
.בהשתלמויותמקצועיותבנושאיםלפישיקולדעתושלהמשרד

המשרדזכאיבכלעתלקבלמהספקתלושישכר,מידע,מסמכיםופרטיםאחריםבדבר .15.15
 תנאיהעבודהבהםמועסקיםעובדיהספק.

הספקמתחייבלחתוםעלתצהירבדברהעסקתעובדיםזריםכדיןותשלוםשכרמינימום .15.16
 בנוסחהמצורףלהסכםזה.

 .15.17 העסקת לעניין המכרז בהוראות לעמוד מתחייב מיןהספק בעבירותועברייני הרשעה
.כמוכןהספקמתחייבלהחתיםאתכלכחהאדםשיועסקעלידואושיועסקעלפליליות

הכל זה, הסכם לפי השירותים מתן לצורך עבורו משנה קבלני להוראותידי בהתאם
 .הרשעהבעבירותפליליותהמכרז,עלתצהירבנוסחהמצורףלהסכםזהלעניין


 העסקת קבלני משנה על ידי הספק .16

הספקרשאילהפעילקבלנימשנהבביצועהשירותיםלפימכרזזהלצורךקבלתשירותי .16.1
הספקלאיהיה והזנה. ביטחון הסעות, גינון, להפעילקבלניניקיון, משנהבביצוע-רשאי

השירותיםלפימכרזזהלצורךקבלתשירותיםאחריםאלאבכפוףלקבלתאישורמראש
 .ובכתב

יחולרקבמקרהשהספקיורשהלהעסיקקבלני16.8עד16.3האמורבסעיפים .16.2 שלהלן
 משנה.

לק .16.3 ייחשב הספק כי השירותיםיודגש לאספקת הבלעדי האחראי ויהיה הראשי בלן
מקבלני אחד כל לרבות מטעמו מי כל ידי על השירותים אספקת לרבות ותוצריהם,
תהיינהתקפותגם עובדיו לגבי התחייבויותיו כן, כמו מטעמם. מי וכל המשנהמטעמו,

אחראיעלכללגביכלאחדמקבלניהמשנהוכלאחדמעובדיהם.ביןהיתר,יהיההקבלן
הפעולותשלמימעובדיקבלניהמשנהשהואיעסיקלצורךמתןשירותיםנשואמכרזזה,
שלעובדקבלןהמשנה,עלהספקיהיה לרבותכלנזקבמידהויגרםכתוצאהמפעילותו
מהיותו המשתמע ומכל ההסכם במסגרת המשנה קבלני פעילות בגין בקנסות לשאת

 האחראימולהמשרד.הזוכהבמכרזוספקהשירותים
יכיל .16.4 ולא זה מכרז תנאי כל את במדויק תואם יהיה המשנה לקבלן הספק בין ההסכם

הוראההסותרתאוהמצמצמתאתזכויותהמשרדעלפימכרזזה.
ההסכםלאישחרראתהספקממחויבויותיוומאחריותוהכוללתכלפיהמשרד. .16.5
המש .16.6 קבלני כל כי ידאג במשךהספק יחזיקו לצורךנהמטעמו התקשרותםעמו זמן כל

הבאים:האתהמסמכיםמתןשירותימכרזז
 .16.6.1 במידה תאגיד הינו המשנה הרשם-וקבלן אצל התאגיד רישום אישור

 הרלוונטילפיכלדין.
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,לרבות1976-עלפיחוקעסקאותוגופיםציבורייםהתשל"ואישוריםהנדרשים .16.6.2
 .ניהולספריםאישורממע"מ,אישורניכוימסבמקורואישורעל–

קבלן .16.7 להחליף עת בכל מהספק לדרוש הבלעדי דעתו שיקול לפי רשאי יהיה המשרד
מבלי הספק, מטעם זה מכרז עפ"י שיועסק מקצתם, או כולם מעובדיו, מי ו/או משנה
קבלן זה ובמקרה מטעמו, המשנה קבלן ו/או הספק כלפי התחייבות כל וללא לנמק

ע"יהספקהמשנהו/אוהעובדיםמטעמויפסיק ואתעבודתםעפ"ימכרזזהמידויוחלפו
לפיהצורך.מודגשכיהספקו/אוקבלןמשנהמטעמוו/אומימטעמםלאיהיוזכאיםלכל

 פיצויו/אושיפויבגיןהפסקתעבודתקבלןהמשנהלפיסעיףזה.
כל .16.8 ולאתהיהלמשרד עםהספק ורק אך יתקשר מקרההמשרד בכל בזאתכי מובהר

ותכספיתאואחרתבקשרעםביצועההסכםשיחתםעםקבלןהמשנה.התחייב


 משמעות הקביעה כי הספק או מי מטעמו הם עובד המשרד .17
מוסכםעלהצדדים,כיהיהוייקבעמסיבהכלשהיא,כילמרותכוונתהצדדיםכפישבאה .17.1

שלהספקיחושב ששכרו הרי רואיםאתהספקכעובדהמשרד, בהסכםזה, ביטוי לידי
למפרעלמשךכלתקופתהסכםזהבהתאםלדרגהולדירוגהקבועיםבהסכם,אובמקרה

על ודירוג, דרגה בהסכם נקבעו שמאפייני-שלא מדינה לעובד משולם שהיה השכר פי
ועלהספקיהיהלהשיבלמדינה השירותים; הםהדומיםביותרלאלהשלמתן העסקתו

 הלביןהשכרהמגיעלוכעובדהמשרד.אתההפרשביןהתמורהששולמהלולפיהסכםז
הספק .17.2 על יהיה המשרד, כעובד השירותים את סיפק הספק של עובד כי וייקבע, היה

,לשפותאתהמשרד,מידעםדרישהעלכלההוצאותשיהיולמשרדבשלקביעהכאמור
לו ויאפשר כאמור דרישה או תביעה כל על מיד לספק הודיע שהמשרד לאחר זאת

 .דהלהתגונןכנג
מהאמורלעיל,באםהמשרדיחויבבתשלומיםכלשהםכאמורבסעיףבנוסףומבלילגרוע .17.3

 זה,רשאייהיההמשרדלקזזסכומיםאלו,מכלסכוםשיגיעלספקמהמשרד.


 שימוש בכלים ובחומרים .18
אתכלהציודוהכליםכמפורטבמכרז.מסגרתהספקמתחייבלהעמידלרשותה .18.1
יירכשועלידיהספקמסגרתבאספקתהשירותיםכלהכליםוהחומרים,הדרושיםלשם .18.2 ,

ועלחשבונו,אלאאםיוסכםאחרתמראשובכתבלרבותרכישתהכליםוהחומריםבהיקף
ובאיכותהנדרשיםלאספקתהשירותיםבהתאםלהוראותהסכםזהולדרישותהמשרד.

יהיומסגרתבאספקתהשירותיםספקשימושלצורךכלהכליםוהחומריםבהםיעשהה .18.3 ,
בהתאםלהסכםזה.אספקתהשירותיםמסוגהמתאיםללאסייגל

בזכויותצדג'תחשבמובהרכיעשייתשימושבכלים,חומריםאותוכנות,שישבהפגיעה .18.4
כהפרתהסכםזה.–לכלדברועניין–


 איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים .19

בכך .19.1 יהיה שלא ובלבד המשרד, זולת לאחרים שירותים ולספק להמשיך רשאי הספק
 משוםפגיעהבחובותיושלפיהסכםזה.

–המשרדלדעת–עלאףהאמור,הספקאינורשאילספקשירותיםלאחר,באופןשישבו .19.2
משוםפגיעהבאספקתהשירותיםלמדינהלפיהסכםזה.


 נזיקין  .20

הספקיישאלבדובאחריותבגיןכלפגיעה,הפסד,אובדןאונזקשייגרמומכלסיבהשהיא .20.1
אולכלאדםאחר,כתוצאהישירהאו וכןלמשרדועובדיו לספק,לעובדיו,אומימטעמו,

.עקיפהמהפעלתושלהסכםזה
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בין .20.2 סיבהשהיאמוסכם נזקמכל הוצאהאו תשלום, יישאבכל לא המשרד כי הצדדים
כתוצאה אדםאחר, לכל או ועובדיו למשרד וכן מטעמו, מי או לעובדיו, לספק, שייגרמו

.ישירהאועקיפהמהפעלתושלהסכםזה;וכיאחריותזותחולעלהספקבלבד
וצאהשייגרמולומכלסיבההספקמתחייבלשפותאתהמשרדעלכלנזק,תשלוםאוה .20.3

שהיא,לרבותכאלההנובעיםממעשיואומחדליו,בהתאםלאחריותוהחוקיתשלהספק,
מידעםקבלתהודעהעלכךמאת שלהסכםזה, עקיפהמהפעלתו כתוצאהישירהאו

,ובלבדשקביעהבדברהנזקכאמור,תהיהבמסגרתפסקדיןחלוטשביצועולאהמשרד
 .תנההזדמנותלהתגונןבפניכלתביעהו/אודרישהכאמורעוכבושלספקני

 
 חובת ביטוח .21

 ישראל מדינת ולטובת לטובתו בזה המפורטים הביטוחים את ולקיים לבצע מתחייב –הספק
והשירותים הרווחה העבודה למשרד ולהציגם החברתיים, והשירותים הרווחה העבודה משרד
החברתיים,כאשרהםכולליםאתהכיסוייםוהתנאיםהנדרשיםכאשרגבולותהאחריותלאיפחתו

 מהמצויןלהלן:
 חבות מעבידים ביטוח .21.1

בביטוחחבותהמעבידיםבכלתחומי .21.1.1 עובדיו כלפי הספקיבטחאתאחריותו
 ישראלוהשטחיםהמוחזקים;מדינת

מסך .21.1.2 למקרה5,000,000-גבולותהאחריותלאיפחתו דולרארה"בלעובד,
 ולשנתביטוח.

הביטוחהניתןעלפיהפוליסהיורחבלכסותאתחבותהמבוטחכלפיקבלנים, .21.1.3
 ימשנהועובדיהםהיהוייחשבלמעבידם.קבלנ

 .21.1.4 ישראל מדינת את לשפות מורחב הרווחה–הביטוח העבודה משרד
תאונתעבודה/מחלתמקצוע קרות לעניין ונטען היה החברתיים, והשירותים

עבידכלשהםכלפימימעובדיהספק,קבלניםכלשהיכיהםנושאיםבחבותמ
 קבלניהמשנהועובדיהםבשירותו.

 ח אחריות כלפי צד שלישיביטו .21.2
מדינתישראלהספקיבטחאת .21.2.1 דיני החוקיתבביטוחאחריותעלפי אחריותו

והשטחים ישראל מדינת תחומי בכל ורכוש, גוף נזקי שלישי צד כלפי
 המוחזקים.

 דולרארה"ב.5,000,000גבולהאחריותלמקרהולשנהלאיפחתמ .21.2.2
 .Cross Liability-בפוליסהייכללסעיףאחריותצולבת .21.2.3
אחר .21.2.4 מזיק ו/או זר חומר שהוא, סוג מכל להרעלה המתייחס סייג/חריג כל

 במאכלאובמשקהיבוטל.
הפסיכיאטרים, .21.2.5 הרופאים, משפחותיהם, ובני במסגרות והמטופלים השוהים

הסיעודיים המטפלים האחיות, המדריכים, הסוציאליים, העובדים האחיות,
המרפאי הפיזיותרפיסטים, שאינםמבוטחיםוהמשלימים, םבעיסוקוהרכזים,

 בביטוחחבותהמעבידיםשלהספק,כוללרכושםייחשבוצדשלישי.
פעילותםשל .21.2.6 בגין צדשלישי הביטוחיורחבלכסותאתחבותהמבוטחכלפי

 קבלניםוקבלנימשנהועובדיהםבשרותו.
מדינת .21.2.7 את לשפות יורחב הביטוח הרווחה–ישראל העבודה משרד

ו/אומחדליהספקוכלוהשירותיםה חברתיים,ככלשייחשבואחראיםלמעשי
 הפועליםמטעמו.

 מסגרות פנימייתיות -ביטוח אחריות מקצועית  .21.3
 הספקיבטחאתאחריותוהמקצועיתבגיןפעילותובביטוחאחריותמקצועית. .21.3.1
כל .21.3.2 ובגין עובדיו נזקמהפרתחובהמקצועיתשלהספק, הפוליסהתכסהכל

הפועליםמטעמוואשראירעכתוצאהממעשה,רשלנות,לרבותמחדל,טעות
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בקשר לב, בתום שנעשו רשלנית הצהרה נכון, בלתי מצג השמטה, או
טיפוליות מסגרות התמכרויות-להפעלת ונפגעי רחוב לדרי מוגנות שיקומיות

 הרווחהמסוג העבודה משרד עבור ארצית בפריסה פנימייתיות מסגרות
סוציאליורפואיתאינטנסיבית-והשירותיםהחברתיים,כוללמתןתמיכהפסיכו

טיפולים אבחונים, ביצוע לרבות רפואיים שירותים מתן לרבות מוגברת,
שירותיםפסיכיאטרייםלרבותביצוע מתן רופאים, תרופותע"י רפואייםומתן

פסיכואב טיפולים מתן פסיכיאטרים, ע"י תרופות ומתן טיפולים חונים,
עובדיםסוציאליים, סוציאלייםלרבותניהולתיקימטופליםוכתיבתדוחותע"י
סיעודיים טיפולים פיזיותרפיה, בעיסוק, ריפוי הדרכה, אחיות, שירותי מתן

 תוכנית בניית במסגרת, מוגנת תעסוקה תוכנית הפעלת לטיפולומשלימים,
העשרה, תוכניות הפעלת חיים, וכישורי תעסוקתי שיקום וקבוצתי, פרטני

תעסוקתי שיקום פנאי, פעילויות משפחתיות, אבחון-התערבויות חברתי,
השמהבעבודה השלמתהשכלה, שיקוםיחידני, שיקוםבקבוצות, תעסוקתי,

 ישראל מדינת עם והסכם למכרז בהתאם זכויות, במיצוי דמשר–וסיוע
 העבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים;

האחריות .21.3.3 גבולות מ יפחתו לא ולשנה או5,000,000למקרה ארה"ב דולר
לחילופיןיחולוגבולותהאחריותשלהלןלגביכ"אמבעליהמקצועשיועסקוע"י

 הספק:
 .21.3.3.1 –רופא/ה של יפחתמסך לא האחריות דולר5,000,000גבול

 נה(.ארה"בלמקרהולתקופתביטוח)ש
דולר2,500,000גבולהאחריותלאיפחתמסךשל–פסיכיאטר .21.3.3.2

 ארה"בלמקרהולתקופתביטוח)שנה(.
דולרארה"ב500,000גבולהאחריותלאיפחתמסךשל-אח/ות .21.3.3.3

 למקרהולתקופתביטוח)שנה(.
דולר500,000גבולהאחריותלאיפחתמסךשל-עובדסוציאלי .21.3.3.4

 )שנה(.ארה"בלמקרהולתקופתביטוח
 .21.3.3.5 בעיסוק של-פיזיותרפיה/ריפוי מסך יפחת לא האחריות גבול

 דולרארה"בלמקרהולתקופתביטוח)שנה(.500,000
גבולהאחריותלאיפחתמסךשל-מטפליםסיעודייםומשלימים .21.3.3.6

דולרארה"בלמקרהולתקופתביטוח)שנה(.500,000
-עלפיהפוליסהיורחבלכלולאתההרחבותהבאות:הכיסוי .21.3.4

מרמהואייושרשלעובדים; .21.3.4.1
מקרה .21.3.4.2 עקב העיכוב ו/או השימוש לרבותאובדן מסמכים, אובדן

ביטוח;
אחריותצולבת,אולםהביטוחלאיכסהאתתביעותהספקכלפי .21.3.4.3

משרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים;–מדינתישראל
חודשים.6ילפחותהארכתתקופתהגילו .21.3.4.4

 .21.3.5 ישראל מדינת את לשפות יורחב הרווחה–הביטוח העבודה משרד
הספקוכל מחדלי ו/או אחראיםלמעשי ככלשיחשבו והשירותיםהחברתיים,

הפועליםמטעמו.
 הוסטלים שיקומיים –ביטוח אחריות מקצועית  .21.4

 .הספקיבטחאתאחריותוהמקצועיתבגיןפעילותובביטוחאחריותמקצועית .21.4.1
כל .21.4.2 ובגין עובדיו נזקמהפרתחובהמקצועיתשלהספק, הפוליסהתכסהכל

הפועליםמטעמוואשראירעכתוצאהממעשה,רשלנות,לרבותמחדל,טעות
נ בלתי מצג השמטה, לבאו בתום שנעשו רשלנית הצהרה בקשרכון, ,
טיפוליות מסגרות התמכרויות-להפעלת ונפגעי רחוב לדרי מוגנות שיקומיות
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הרווחה העבודה משרד עבור ארצית בפריסה שיקומיים הוסטלים מסוג
סוציאליורפואיתאינטנסיבית-והשירותיםהחברתיים,כוללמתןתמיכהפסיכו

פסיכו טיפולים מתן לרבות ת-בינונית, ניהול לרבות מטופליםסוציאליים יקי
וכתיבתדוחותע"יעובדיםסוציאליים,מתןשירותי,הדרכה,שילובבתעסוקה
וקבוצתי,שיקוםתעסוקתי סינגור,בנייתתוכניתלטיפולפרטני מוגנת,תיווך,
פעילויות משפחתיות, התערבויות העשרה, תוכניות הפעלת חיים, וכישורי

תעסוקתי שיקום תעסוקתי,-פנאי, אבחון שיקוםחברתי, בקבוצות, שיקום
יחידני,השלמההשכלה,השמהבעבודהוסיועבמיצויזכויות,בהתאםלמכרז

 משרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים;–והסכםעםמדינתישראל
 .21.4.3 מ יפחתו לא ולשנה למקרה האחריות או500,000גבולות ארה"ב דולר

מבעליהמקצועשיועסקוע"ילחילופיןיחולוגבולותהאחריותשלהלןלגביכ"א
 הספק:

דולרארה"ב500,000גבולהאחריותלאיפחתמסךשל-אח/ות .21.4.3.1
 למקרהולתקופתביטוח)שנה(.

דולר500,000גבולהאחריותלאיפחתמסךשל-עובדסוציאלי .21.4.3.2
 ארה"בלמקרהולתקופתביטוח)שנה(.

היורחבלכלולאתההרחבותהבאות:הכיסויעלפיהפוליס .21.4.4
מרמהואייושרשלעובדים; .21.4.4.1
העיכובעקבמקרה .21.4.4.2 השימושו/או לרבותאובדן מסמכים, אובדן

ביטוח;
אחריותצולבת,אולםהביטוחלאיכסהאתתביעותהספקכלפי .21.4.4.3

משרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים;–מדינתישראל
חודשים.6הארכתתקופתהגילוילפחות .21.4.4.4

מדי .21.4.5 את לשפות יורחב הביטוח ישראל הרווחה–נת העבודה משרד
הספקוכל מחדלי ו/או אחראיםלמעשי ככלשיחשבו והשירותיםהחברתיים,

הפועליםמטעמו.
 דירות לווין –ביטוח אחריות מקצועית  .21.5

 הספקיבטחאתאחריותוהמקצועיתבגיןפעילותובביטוחאחריותמקצועית. .21.5.1
נזקמהפרתחובהמקצועיתשלהספ .21.5.2 כלהפוליסהתכסהכל ובגין עובדיו ק,

הפועליםמטעמוואשראירעכתוצאהממעשה,רשלנות,לרבותמחדל,טעות
בקשר לב, בתום שנעשו רשלנית הצהרה נכון, בלתי מצג השמטה, או

טיפוליות מסגרות התמכרויות-להפעלת ונפגעי רחוב לדרי מוגנות שיקומיות
הרו העבודה משרד עבור ארצית בפריסה לווין דירות והשירותיםמסוג וחה

תמיכהומעקבפסיכו ליווי, כולל טיפולים-החברתיים, לרבותמתן סוציאליים,
עובדים-פסיכו ע"י דוחות וכתיבת מטופלים תיקי ניהול לרבות סוציאליים

שיקום וקבוצתי, פרטני לטיפול תוכנית הדרכה, שירותי מתן סוציאליים,
ה העשרה, תוכניות הפעלת חיים, וכישורי משפחתיות,תעסוקתי תערבויות

זכויות,תיווךוסינגור,בהתאםלמכרזוהסכםעם פעילויותפנאי,סיועבמיצוי
 משרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים;–מדינתישראל

דולר500,000-גבולהאחריותלמקרהולתקופתהביטוח)שנה(לאיפחתמ .21.5.3
 ארה"ב;

ההרחבותהבאות:הכיסויעלפיהפוליסהיורחבלכלולאת .21.5.4
מרמהואייושרשלעובדים; .21.5.4.1
העיכובעקבמקרה .21.5.4.2 השימושו/או לרבותאובדן מסמכים, אובדן

ביטוח;
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אולםהביטוחלאיחולעלתביעותהספקכלפי .21.5.4.3 אחריותצולבת,
משרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים;–מדינתישראל

חודשים.6הארכתתקופתהגילוילפחות .21.5.4.4
יו .21.5.5 הביטוח ישראל מדינת את לשפות הרווחה–רחב העבודה משרד

וכל הספק מחדלי ו/או אחראיםלמעשי שיחשבו ככל והשירותיםהחברתיים
הפועליםמטעמו.

 ביחס למבנים הפנימייתיים וההוסטלים השיקומיים -ביטוח רכוש  .21.6
הספקיבטחבביטוחאשמורחב,פריצהושודכוללנזקיטבעורעידתאדמהבערכיכינון
בהתאםלמכרז/הסכםשלהספקעם שבהםמתקיימיםהשירותים, המסגרות, אתמבני

 ישראל מערכותיהם–מדינת לרבות החברתיים, והשירותים הרווחה העבודה משרד
אישי ציוד וכולל והמטבחים האוכל חדרי לרבות ותכולתם ציודם כל ועל ותשתיותיהם

מבנה,התכולה,הציוד,וכלרכושאחרלחילופיןידאגכיהשהספקמחויבלספקלשוהים.
הרכושויכלולסעיףויתורעלזכותהשיבוב /שוכרי בעלי יהיהמבוטחעלידי שלו שאינו

משרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםועובדיהם,וכןכלפי–כלפימדינתישראל
 השוהיםוהמטופליםבמסגרותובנימשפחותיהם.

 הלוויןביחס לדירות  –ביטוח רכוש  .21.7
מספק שהספק אישי וציוד כולל ותכולתן מבניהן לרבות הלווין דירות את יבטח הספק
לשוהיםבביטוחידירההכולליםכיסויביטוחיבגיןסיכוניאש,ברק,עשן,התפוצצות,כלי
כלי התנגשות ואיטום, צנרת מים, נזקי הצפה, שטפון, אדמה, רעידת טבע, נזקי טיס,

רחבתכלהסיכונים,פריצה,גניבהושודבערכיכינון.לחילופיןידאגכירכב,פעולותזדון,ה
המבנים,הציוד,וכלרכושאחרשאינושלויהיהמבוטחעלידיבעליהרכושויכלולסעיף

 ישראל מדינת כלפי השיבוב זכות על והשירותים–ויתור הרווחה העבודה משרד
םבמסגרותובנימשפחותיהם.החברתייםועובדיהםוכןכלפיהשוהיםוהמטופלי

)ככל שקיימים במבנים בהם מתקיימים השירותים מתקנים,  –ביטוח שבר מכני  .21.8
מערכות וציוד כצמודי מבנה דוגמת: מערכות מיזוג מרכזיות/מיני מרכזיות, מערכות 

 מרכזיות להסקה וחימום, מערכות בקרת מבנה, מעליות וכיו"ב.(
ו .21.8.1 למערכות למתקנים, מכני שבר בהםביטוח במבנים שקיימים ככל לציוד

מתקיימיםהשירותים.
אובדןאונזקפיסייםבלתיצפוייםשייגרמולכלהמתקניםו/אוהמערכותו/או .21.8.2

 הציודהמצויבמבניםוחצרותיהם.
מוסמך .21.8.3 שמאי ע"י יעשה הביטוח לצורכי והציוד המערכות המתקנים ערך

מטעםהמבטח;
 ביטוחים נוספים .21.9

יהספקידאגויוודאלגב
קיומםשלביטוח–בעלימקצוע,ספקים,קבלנימשנהלרבותחברתההסעות .21.9.1

כאשר עובדיהם. כלפי מעבידים חבות וביטוח שלישי צד כלפי אחריות
חובה, ביטוח הכוללים רכב כלי ביטוחי גם רכב כלי עם משולבת הפעילות

 רכושואחריותכלפיצדשלישי.
יבוטחובביטוחיחובה,רכושוצדכליהרכבהמשמשיםלביצועשרותיההסעות .21.9.2

שלישיכמקובל,כאשרפוליסותהביטוחותעודותהחובהיותאמובכלהקשור
 לענייןהסרתההגבלותלגבימטרותהשימוששלהסעתנוסעים;

למפעילימקומותקיום-מקום/מקומותקיוםפעילויותהחוץ,הטיוליםוהסיורים .21.9.3
צד כלפי אחריות ביטוח יהיה פחותהפעילויות שאינו אחריות בגבול שלישי

 בפארק2,500,000מסך שמדובר במקרה ולתקופה. למקרה ארה"ב דולר
בגבול-מיםהכוללמגלשותאובלונהפארקאובכפרינוערובתיהארחהומלון

 מסך פחות שאינו וכן5,000,000אחריות ולתקופה, למקרה ארה"ב דולר



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך181עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

הביטוחים לכלולסעיףויתורעלזכותביטוחרכושלמבניםותכולתם. יורחבו
משרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים–השיבובכלפימדינתישראל

 ועובדיהם,וכןכלפיהשוהיםוהמטופליםבמסגרותובנימשפחותיהם.
 .21.9.4 המזון/קייטרינג אספקת שלישי–חברת צד כלפי אחריות ביטוח של קיומו

לולביטולחריגיהרעלה,חומרזרדולרארה"בויכ1,500,000-שלאיפחתמ
שעשויה כלשהי לחבות המתייחס וחריג במשקה או במאכל אחר מזיק ו/או
לחולעלהמבוטחוהנובעתמ:מוצריםשיוצרו,נמכרו,סופקו,טופלו,הורכבו,
שמתייחס ככל שבשירותו איש כל או עמו בקשר או המבוטח ע"י שווקו

יצ לחילופין מזון/קייטרינג. בגבוללאספקת המוצר חבות ביטוח המפעיל יג
דולרארה"ב.הביטוחיםיורחבולשפותאת1,500,000-אחריותשלאיפחתמ

משרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,ככלשייחשבו–מדינתישראל
אחראיםלמעשיו/אומחדליחברתאספקתהמזון/קייטרינגויכללוסעיףויתור

מדינת כלפי זכותהשיבוב על והשירותים–ישראל העבודההרווחה משרד
 החברתייםועובדיהם.

 כללי .21.10
בכלפוליסותהביטוחהנדרשותיכללוהתנאיםהבאים:

 .21.10.1 מדינתישראל כמבוטחיםנוספים: משרדהעבודה–לשםהמבוטחיתווספו
הרווחהוהשירותיםהחברתיים,בכפוףלהרחביהשיפויכמפורטלעיל.

 .21.10.2 אחדהצדדיםלאיהיהלהםכלבכלמקרהשלצמצוםאו ביטולהביטוחע"י
יוםלפחותבמכתברשום60תוקףאלאאםניתנהעלכךהודעהמוקדמתשל

לחשבמשרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםבירושלים.
המבטחמוותרעלכלזכותשיבוב/תחלוף,תביעה,חזרהאוהשתתפותכלפי .21.10.3

 הרווחה העבודה משרד ישראל, כלפימדינת וכן החברתיים, והשירותים
יחול לא שהוויתור ובלבד משפחותיהם, ובני במסגרות והמטופלים השוהים

לטובתאדםשגרםלנזקמתוךכוונתזדון.
כל .21.10.4 עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדית אחראי יהיה הספק

הפוליסותולמילויכלהחובותהמוטלותעלהמבוטחעלפיתנאיהפוליסות.
על .21.10.5 בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות

הספק.
מצמצםבדרךכלשהיאאתאחריות .21.10.6 כלסעיףבפוליסותהביטוחהמפקיעאו

המבוטח,כאשרקייםביטוחאחרלאיופעלכלפימדינתישראל,והביטוחהינו
בחזקתביטוחראשוניהמזכהבמלואהזכויותעלפיהביטוח.

לאיפחתו-למעטביטוחאחריותמקצועית-יהכיסוישלהפוליסותהנ"ל,תנא .21.10.7
הכיסויים להרחבת בכפוף ביט", נוסח "פוליסות תנאי פי על מהמקובל

המתחייביםעלפיהנדרשלעיל.
ביטוחים .21.11 קיום אישור או המבטח ידי על וחתומות מאושרות הביטוח פוליסות העתקי

הביטוח ביצוע על המבטח העבודהבחתימת למשרד הספק ידי על יומצאו כאמור ים
 הרווחהוהשירותיםהחברתייםעדלמועדחתימתההסכם.

 .21.12 ישראל מדינת עם החוזית ההתקשרות תקופת בכל מתחייב העבודה–הספק משרד
פוליסות את בתוקף להחזיק קיימת אחריותו עוד וכל החברתיים, והשירותים הרווחה

תכלהביטוחיםלכלאורךתקופתההסכםולהמציאאתהביטוח.הספקמתחייבלחדשא
העתקיהפוליסותהמתחדשותחתומותומאושרותעלידיהמבטחאואישורקיוםביטוחים
לכל והשירותיםהחברתיים הרווחה העבודה למשרד חידושן על המבטח ידי על חתום

 המאוחרשבועייםלפניתוםתקופתהביטוח.
הסרכלספקמוסכםבזה .21.13 הכיסוילמען גבולותהאחריותותנאי הביטוחיםהנדרשים, כי

הםבבחינתדרישהמינימאליתהמוטלתעלהספק,ואיןבהםמשוםאישורהמדינהאומי



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך182עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

רכושוחבותגוף לסיכוני אתחשיפתו לבחון ועליו לביטוח הסיכון וגודל מטעמהלהיקף
גבולותהאחריותבהתאםורכושולקבועאתהביטוחיםהנחוציםלרבותהיקףהכיסויים,ו

 לכך.
איןבכלהאמורבסעיפיהביטוחכדילפטוראתהספקמכלחובההחלהעליועלפיכלדין .21.14

משרדהעבודההרווחה-ועלפיההסכםואיןלפרשאתהאמורכוויתורשלמדינתישראל
.והשירותיםהחברתייםעלכלסעדאוזכותהמוקניםלהםעלפיכלדיןועלפיהסכםזה

 
 זכויות יוצרים ושיתוף פעולה עם חוקרים .22

דוחות, .22.1 לרבות זה, מהסכם כחלק למשרד שיסופקו השירותים בכל היוצרים זכויות
מחקריםוכלכיוצאבאלהיהיושייכותבמשותףלמשרדולספק,והתמורהלפיהסכםזה

המשרדתהווהתמורהגםעבורזכויותאלה.עלאףהאמור,הספקרקבאישורמראששל
תמורת ייעשה לא שהפרסום ובלבד זה, בסעיף כאמור ומחקרים דוחות לפרסם רשאי
המסגרת בפרסוםכי ייאמר פרסוםמחקרכאמור, בכל ההוצאות. תשלוםמעברלכיסוי

.מופעלתבמימוןהמשרדוכיהפרסוםנעשהבאדיבותושלהמשרד.
כחלקמהסכםזה,ובלבדהמשרדיהיהרשאילפרסםכלחומרשיימסרלועלידיהספק .22.2

שתישמרלספקאולמישיצראתהחומר"הזכותהמוסרית".
בביצועמחקרים .22.3 המשרד ידי על שיורשו לחוקרים ולסייע הספקמתחייבלשתףפעולה

 ,בכפוףלהוראותהדיןולשמירתהפרטיות.מסגרתב


 על ידי הספק פרסום אודות השירות .23
הספקמתחייבשלאלפרסםמידעהנוגעלשירותיםשיינתנולפימכרזזה,ובכללזהמידע .23.1

ב לטיפול המטופליםהנוגע על לרבותמידע זה, מטופליםהמקבליםשירותמכוחמכרז
יזוםאושלאיזום, עצמם,לאלמסורכלמידעלגורמיםאחריםלרבותלתקשורת,באופן

לצרכיםשיווקיים,הכלמבלימטופליםולאלעשותשימושכלשהובמידעאודותהטיפולב
 ומדוברותהמשרד.אגפיםהישקיבללכךאישורמראשובכתבממנהל

השירותיםהניתניםע"יהספקיוצגוכלפיעובדיוומעסיקיווכלפיציבורהנהניםמשירותים .23.2
ובעידודואוכנהנים אלה,כפעולותושירותיםהניתניםלפיהזמנתהמשרד,תחתפיקוחו

–מתמיכתו יחסי אין כי מודגש ספק הסרת למען אולם, העניין. לפי ביןעבודההכול
 העובדיםהמספקיםאתהשירותיםלביןהמשרד.

הסכם .23.3 הנוגעלשירותיםהניתניםלפי אלקטרוני, מודפסאו בכלפרסוםשיפרסםהספק,
" המשרד: שם את שמו לצד הספק יציין הרווחהזה העבודה והשירותיםמשרד

–רויות,אגףשירותיםחברתייםואישייםהשירותלטיפולבהתמכ–אגףתקוןהחברתיים,
";סמלהמשרד;השירותלטיפולחוץביתי–השירותלרווחתפרטומשפחהואגףשיקום

 סמלהמדינה.
ועלידיהספקלצורךאספקת/עמדשיומבנה/יםעלגביהשלטיםבפתחםשלכלאחדמה .23.4

משרדהעבודההשירותיםלפיהמכרזוההסכםיצויןלצדשםהספקגםאתשםהמשרד:"
טיפולבהתמכרויות,אגףשירותיםהשירותל–אגףתקוןוהשירותיםהחברתיים,הרווחה

השירותלטיפולחוץ–השירותלרווחתפרטומשפחהואגףשיקום–חברתייםואישיים
 ";סמלהמשרד;וסמלהמדינה.ביתי

 
 פרסום ההתקשרות על ידי המשרד .24

 .24.1 ממשלה להחלטת בהתאם כי לספק 1116מספרידוע שעניינה29.12.2013מיום
החלטת "–פרסוםהיתריםומסמכיהתקשרותביןרשויותהמדינהלגופיםפרטיים)להלן

יפורסםבנוסחוהמלאוהסופיבתוךחודשימיםמיוםעמו"(,הסכםההתקשרותהממשלה
.הפרסוםיחולגםwww.foi.gov.ilובתוחתימתוויועלהלאתרהמרכזילחופשהמידעשכת

 עלכלתוספתאותיקוןשלההתקשרותשנעשולאחרפרסוםההתקשרות.

http://www.foi.gov.il/
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במקריםבהםקייםחריגבדיןלפרסום,יפורסמוחלקיההסכםשאיןמניעהלפרסמם,תוך .24.2
 פורסמווהעילהלאיפרסומםכאמורבהחלטתהממשלה.ציוןהנתוניםשלא


 ואבטחת מידע שמירת סודיות .25

לידי .25.1 הכלל,שהגיעו טיבםאינםנכסי כלדבראחרשלפי חפץאו כלידיעהאומסמךאו
ללאאישורהמשרד ולאיועברו לאימסרו בקשרלהסכםזה, עקבאו עובדיו או הספק,

מראשובכתב.
לו .25.2 ידוע כי מצהיר חוקהספק על עבירה מהווה לעיל, לאמור בניגוד מידע שמסירת

.1977-העונשין,התשל"ז
הספקמתחייבלהחתיםכלמישעובדאצלוושעשוילהיחשףלמידעכאמורעלהתחייבות .25.3

 בנוסחהמצורףלהסכםשלאלעשותשימושבמידעללאאישורהמשרדמראשובכתב,
.זה


 העברת זכויות .26

הספקאינורשאילהעבירביצועהסכםזהאוכלטובתהנאהאוזכותאוחובהלפיהסכם .26.1
חברת חברהמשנהאו לאחרובמיוחדלכלספק, חברהאחרתכליחידאו-זה, או בת,

תאגידבכלדרךשהיאבלאשיקבללכךאתהסכמתהמשרדמראשובכתב.
אתהביצועלצדשלישיכלשהו,הספקמתחייבלבצעאתהשירותיםבעצמוולאלהעביר .26.2

אישורמראשובכתבשלהמשרד.זכויותיווחובותיושלהספקעלפיההסכםאינםבאלא
 ניתניםלהמחאהלצדשלישיכלשהו,אלאבאישורמראשובכתבשלהמשרד.

קרוב .26.3 כן ועל וחובות, זכויות להמחאת להתנגד היא מדיניותו כי בזאת מודיע המשרד
בקשתהספקלהסבזכויותאוחובות.לוודאישלאיאשר

ישארהספקבכלמקרהאחראיבפניהמשרדלכליגםבמקרהשלהסבתזכויותאוחובות .26.4
דברהקשורלביצועהוראתהסכםזה.

" .26.5 סעיףזה, הסבת זכויותלעניין מכוחההצבעהבגוףהמוסמךלקבל25%העברת–"
להספק.מהבעלותע25%החלטותשוטפותאצלהספק,אובהעברת


 נציג המשרד .27

מפקחתארציתדרירחובו/אוסגניתמנהלתהשירותנציגהמשרדלענייןהסכםזההוא .27.1
 בהתמכרויות לטיפול כוח בייפוי שמחזיק מי או לענייןןמטעמ, המשרד כנציג לשמש

הסכםזה.
תב.עלכךהודעהבכשייתןהזכותבידיהמשרדלהחליףאתנציגומעתלעת,ובלבד .27.2


 אי מילוי חיוב על ידי הספק .28

היהולאמילאהספקחיובמחיוביו,רשאיהמשרדמבלילגרועמכלסמכותאחרתהקיימת .28.1
לוביןאםלפיחוקוביןאםלפיהסכםזהלבצע,אתאחתהפעולותהבאותאוכולןביחד:

במקוםהספקאתהחיובביןבעצמווביןבאמצעותמימטעמו,ולקזזאתלבצע .28.1.1
הוצאותשנגרמולובשלכךמהתשלומיםהמגיעיםלספקלפיהסכםזה.

לבטלאתההסכםבהודעהבכתב. .28.1.2
אחר.למקוםמתאיםםולהעבירםאוחלקמטופליםאתכלהלהוציא .28.1.3

לגרוע .28.2 שלהספק28.1מהאמורבסעיףמבלי הפרתהתחייבויותיו בגין מובהרכי לעיל,
לדרישות התאמתם ו/או זה מכרז לפי התוצרים של והאספקה הביצוע למועדי בקשר

 :התכולהכמפורטבמכרזיהיהזכאיהמשרדלגבותפיצוימוסכםכמפורטלהלן

 מפתח חיוב פיצוי מוסכם איכות השרותמרכיב 

מתן השירותים שלא 
באמצעות כח האדם 
a. כח באמצעות שלא שירותים אספקת של מקרה כל בגין

ידיהמשרדייגבה-האדםהעונהלדרישותהמכרזואושרעל
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 מפתח חיוב פיצוי מוסכם איכות השרותמרכיב 

העונה לדרישות 
ידי -המכרז ואושר על

 המשרד

מרכיבכוחהאדםשלאענה50%פיצוימוסכםבשיעורשל
 ותהמכרזכאמור.לדריש

b. פיצוי ייגבה אדם כוח משרת של איוש אי של במקרה
 כאמור.100%מוסכםבשיעורשל

c.  
 זה, סעיף צוות–"מקרה" לעניין איש העמדת לרבות

הניסיון ו/או בדרישותההשכלה עומד מטעםהספקשאינו
השכלתו שתחום צוות איש העמדת במכרז, שפורטו כפי

 מתאים אינו העמדתוהכשרתו המבוקש, השירות לביצוע
שהוסמך מי או המשרד אישור את עבר שלא צוות איש
מטעמולאשראתכוחהאדםשיספקאתהשירותיםמטעם
צוות איש החלפת או המשרד לדרישות בהתאם הספק
של איוש אי ו/או המשרד דעת על שלא הספק מטעם
בהתאם האדם כוח לתקינת בהתאם אדם כוח משרות

מכרז.לדרישותה


בהתאם ייעשה המוסכם הפיצוי גובה חישוב כי מובהר
למספר ובהתאם ההפרה נמשכה שבמהלכו הזמן לפרק

 באותופרקהזמן.מסגרתששהובמטופליםה

תלונות מוצדקות בנוגע 
לאיכות השירותים 
המסופקים על ידי 

 הספק

d. לא–קלנדריתעדשתיתלונותמוצדקותבמהלךחצישנה
 ייגבהפיצוימוסכם.

e. שנה חצי במהלך מוצדקות תלונות לחמש שלוש בין
מהתעריף10%ייגבהפיצוימוסכםבשיעורשל–קלנדרית

 אחד.מטופלל
שנהמעלחמשתלונותמוצדקות –קלנדריתבמהלךחצי

 של בשיעור מוסכם פיצוי ל15%ייגבה מטופלמהתעריף
אחדוהדברייחשבכהפרהיסודיתשלההסכםויחולהאמור

 להלן.28.10בסעיף
 

 זה, סעיף או–"תלונה מוצדקת"לעניין בכתב דיווח כל
בנוגע מוצדק, ונמצא המשרד אצל שהתקבל פה בעל
לפעילותהספקולאיכותהשירותיםהניתניםעלידו,לרבות
ובלתימקצועי,מתןמענהבלתימקצועי מסירתמידעשגוי

בלתי שירותבאופן לספק סירוב הספק, עובדי מוצדק-של
אספקת מראש, המשרד אישור לכך שניתן ומבלי

והדתה התרבות ערכי את תואם שאינו באופן שירותים
 ואורחהחייםשלאוכלוסייתהיעדשלהמכרזוכיו"ב.

פרסום אודות השירות 
מבלי לציין שניתן 
 מטעם ובמימון המשרד

f. .בגיןמקרהראשוןלאייגבהפיצוימוסכם
g. שנייםלחמישהמקרים מוסכםבסךשל–בין ייגבהפיצוי

בגיןכלמקרה.₪,250
h. 500ייגבהפיצוימוסכםבסךשל–מעברלחמישהמקרים

 להלן.28.10בגיןכלמקרה,ויחולהאמורבסעיף₪,
לרבותפרסוםמודפסאומקוון.–"פרסוםלענייןזה,"

מתן דו"חות חלקיים או 
חסרים למשרד על 

i. .בגיןמקרהראשוןלאייגבהפיצוימוסכם 
j.  מקרים חמישה ועד מקרים שני מוסכםבגין פיצוי ייגבה
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 מפתח חיוב פיצוי מוסכם איכות השרותמרכיב 

הפעילות המבוצעת על 
ידי הספק או איחור 
בהעברת דיווחים לפי 
ההסכם או דרישות 

 המכרז

בגיןכלמקרה.₪,100בסךשל
k. 250צוימוסכםבסךשלמעברלחמישהמקריםייגבהפי₪

.להלן28.10ויחולהאמורבסעיף
" זה, מקרהלעניין –" לאלרבות דיווחיםחסרים, העברת

 העברת במועד איחור שגויים, או ,הדיווחיםמדויקים
 וכיו"ב.דיווחיםבפורמטשונהמהפורמטשהוגדרבמכרז

בהתאםלשיעור .28.3 למדדהמחיריםלצרכן, הצמדה הפרשי יישאו הסכומיםהנקוביםלעיל
עלייתוביןהמדדהידועבמועדהאחרוןלהגשתההצעותלמכרז)אשריהיהמדדהבסיס(

 ע(.וביןהמדדהידועבמועדכלהפרה)אשריהיההמדדהקוב
מוסכםעלהצדדים,כישיעוריהפיצוייםהמוסכמיםהקבועיםלעילהינםראוייםומשקפים .28.4

אתהנזקהצפוילמשרדכתוצאהמהפרותמצדהספק,ולאתהאלמימהצדדיםכלטענה
אין בדברחוסרסבירותםאובדברהיותםקנסמוסווה.מבלילגרועמהאמור,מובהרכי

למצ הללו המוסכמים סעדבפיצויים או זכות מכל לגרוע או המשרד של זכותו את ות
 העומדיםלועלפידיןאוהסכם.

 .28.5 יוטלעלהספקרקבמקרהשלהפרהאשרלאתוקנהגםלאחרפיצוימוסכםמובהרכי
קבלתהתראהבכתבעלכךמהמשרד,ולאחרשניתנהלספקשהותסבירהלתיקוןהטעון

 מנגנוניתיקון. יהיו אחד, מפיצוי יותר הטלת המצדיקות נסיבות שנתקיימו הפיצויככל
 בלתיתלוייםזהבזהויופעלובמקביל.

מוסכם .28.6 מהחשבונופיצוי המשרד ידי על יקוזז זה סעיף בהוראות עמידה אי תבגין
לספק ישלח המשרד החודשהשוטפים. התחשיב המוסכמיםאת הפיצויים קיזוז של י

בכפוףלאמורבסעיףוהספקיפחיתסכוםזהמחשבוניתהמסהמוגשתלתשלוםלמשרד
6.2.8לעיל. 

לאתהיהעלהמשרדחובהלפצותאת .28.7 המשרד, ידי ביטולההסכםעל בכלמקרהשל
עבור זה בהסכם הקבועה התמורה למעט ומין, סוג מכל תשלום לו לשלם או הספק

בהסכםזה.התקופהשעדלביטולההסכםבקיזוזהסכומיםהמפורטים
הישירות .28.8 ההוצאות כל את למשרד להחזיר מתחייב הספק לעיל, מהאמור לגרוע מבלי

והעקיפותשהיולובגיןאימילויהוראותהסכםזהעלנספחיועלידיהספק.
על .28.9 זה הסכם של בעין ביצוע לדרוש המשרד של מזכותו לגרוע כדי לעיל באמור אין

נספחיוואיןבכךכדילגרועמכלזכותאוסמכותאחרתהמוקניתלמשרדעפ"יכלדיןאו
הסכם.

במקרהשלהפרהיסודיתשלההסכםמצדלעיל3.4למרותהאמורבסיפאשלסעיף .28.10 ,
בהסכםזה,או32,29,26,25,19,15,10,9,6,3,2פיסעיפים-הספק,ביןהיתרעל

על ביצועפשע על-במקרהשל או המשרהשבו-ידו נושאי או ממנהליו אחד יהא–ידי
המשרד,באישורמנהלוהכללי,רשאילנקוטבכלאחתמןהסנקציותהאמורותבסעיפים

28.1.1עד28.1.3ולבטלאתההסכם,ללאהתראהמוקדמת. 
 להלן.29בכלמקרה,המשרדיהארשאילחלטאתהערבות,כאמורבסעיף .28.11


 ערבות .29

על .29.1 התחייבויותהספק ומילוי זה, הסכם לפי המכרז,-להבטחתזכויותהמשרד תנאי פי
הוהוראותהסכםזה,יעמידהספקעלחשבונוערבותבנקאיתבלתיתלויהלטובתההצע

בסכוםשל סךההתקשרות5%)_____________המשרד, מערך )חמישהאחוזים(
 (.עםהספק)לאכוללאופציות(,כוללמע"מ

,כפישהיהידועבמועדמדדהמחיריםלצרכןל100%תהיהצמודהבשיעורשלהערבות .29.2
 .05/02/2018–האחרוןלהגשתההצעות

ימיםלאחרתוםתקופתההסכם.60הערבותתהיהבתוקףלתקופהשללפחות .29.3
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חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

במסמכיהמכרזהמצורפיםלהסכםזה.נוסחהערבותיהיהכמפורט .29.4
עלויותהערבותיחולועלהספקבלבד. .29.5
הספקיהיהאחראילהאריךאתתוקףהערבותמעתלעתלתקופותשלשנהאויותרבכל .29.6

פעם,בהתאםלהארכתתקופתההסכם.הארכתהערבותתיעשהלפחותחודשלפניתום
תוקפה.

המשר .29.7 יהיה הערבות תוקף את הספק האריך כללא ללא הערבות את לחלט רשאי ד
התראהמוקדמת,גםאםהספקמילאאחריתרחיוביו.

המשרדיהיהרשאילחלטאתהערבותאםהואיהיהזכאילתשלוםכלשהומהספקולא .29.8
ניתןלקזזתשלוםזהמהתשלומיםהמגיעיםלספקבתוךשלושהחודשים.

ערבותבכלמקרהשבולדעתמבלילגרועמהאמורלעיל,המשרדיהיהרשאילחלטאתה .29.9
המשרדהספקהפראולאקייםתנאימתנאיהסכםזה,הוראותהמכרזוההצעה,אולא

פידרישתהמשרד,וכןבהתאםלהוראותהחוקלהגברתהאכיפהשלדיני-תיקןמעוותעל
 .2011-העבודה,התשע"ב

הודעהבכ .29.10 תבגםהערבותתחולטבדרישהחדצדדיתשלהמשרדלבנקשעליהתינתן
לספק.

עלחילט .29.11 לדאוג הספק יהיהעל הופסק, או בוטל והסכםזהלא אתהערבות, המשרד
 חשבונולערבותחדשהבסכוםדומה.

 .29.12 חשכ"ל להוראת קיזוז7.7.1בהתאם הוראת להגיש לבקש האפשרות לספק עומדת
 ביצוע.לכתב ערבות ביצועכתחליף ערבות כתב להחליף האפשרות בחינת לצורך

בהוראתקיזוזיבדוקהמשרדאתאיתנותוהפיננסיתשלהספקעלפימדדאלטמן,יחס
לדעתוהבלעדישלהמשרד.ספקשיימצאהוןחוזרומדדיםנוספיםשייבחרועלפישיקו

לשם ביצוע ערבות להגיש יידרש המשרד בדיקת פי על פיננסית איתן שאינו לגביו
.הבטחתביצועושלהסכםההתקשרותוכתנאילחתימהעלההסכם

 
 תניית שיפוט .30

מקוםהשיפוטהבלעדיבכלהקשורלהסכםזהלהפרתוולביטולויהיהבבתיהצדדיםמסכימיםכי
המשפטהמוסמכיםבירושלים.


 כתובות והודעות .31

כתובתהספקהיאכמפורטבראשההסכם. .31.1
כלהודעהשתימסרלכתובתדלעיל,תיחשבכאילונמסרהלספק,ובלבדשנשלחהבדואר .31.2

 רשום.
נויבכתובתו.הודעהלפיסעיףזהתינתןרשאילהודיעלמשרד,מעתלעת,עלשיהספק .31.3

 .המשרדלנציגהמשרדולחשבות


  ביקורת .32
מישמונהלכךעלידם,נציג .32.1 שלהמשרדאו המשרדוכןחשבהמשרד,המבקרהפנימי

אצל ובדיקה ביקורת לאחריה, ובין ההסכם בתקופת בין עת, בכל לקיים רשאים יהיו
 ,אובתמורההכספיתנשואמכרזזה.מסגרתהספקבכלהקשורבהפעלתה

ביקורתובדיקהכמתוארלעיליכללועיוןבספריהחשבונותובמסמכיםשלהספק,לרבות .32.2
ההביקורתרשאיתלדרושהוכחותאלההשמוריםבמדיהמגנטיתוהעתקם.בכללזהתהי

 .מתןהשירותיםלתשלוםשכרוכןהוכחותלתשלוםהוצאותשוטפותעבור
,לוודאשהתשלוםמסגרתלבחוןאתחוסנוהפיננסישלה,ביןהיתר,מטרותהביקורתהן .32.3

ל עלמסגרתשמועבר ולפקח רכיבים, לאותם משמש אכן מסוימים טיפול רכיבי עבור
 בדרישותחוקיהעבודהוכלדיןאחר.מסגרתהעמידת
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 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
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חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

הספקמתחייבלאפשרביצועהאמורולמסורלמבצעיהביקורתמידעםדרישתםכלמידע .32.4
אומסמךכמתוארלעיל,וכןדוחותכספיםמבוקריםעלידירואהחשבון,ככלשישנםבידו.
המפורטות הביקורת למטרות רלוונטיים המבוקשים והמסמכים שהמידע בתנאי הכל

 המשרדתהיהכפופהלדין.לעיל.דרישתמידעאורשומותעלידי
תלושי .32.5 יועברו השכר, של ויסודית מעמיקה לבדיקה צורך המשרד יראה בהם במקרים

 שכרלביקורת.
עלהספקלהפרידבניהולחשבונותיוביןהפרויקטיםהשוניםכךשכלההכנסותוההוצאות .32.6

את לאתר יהיה שניתן כך אלו בחשבונות ורק אך ירשמו השירות להפעלת הקשורות
 הוצאותהפרויקטוהכנסותיועלפימרכיביהתקציב.

הספקיידרשלהמציאדוחותחשבונאייםמפורטיםעפ"יסעיפיההוצאהבהתאםלדרישות .32.7
 .המשרדחשבוןמטעםחשב-רואה

 /המשרדיהיוחייביםבאישוררואהחשבון.אגפיםדוחותכספייםשיופקולשימושהנהלתה .32.8
 למשרדכלמסמךנוסף,לפידרישתהמשרד.הספקמתחייבלהעביר .32.9

ההסכםהספק .32.10 לביצוע הקשור למידע הקשור בכל גם לעיל אתהאמור לקיים מתחייב
ומצויבידיצדשלישי.


 

 שינוי בהסכם או בתנאים .33
הנציגים ידי ונחתםעל בהסכםיהיהתקףרקאםנעשהבכתב שינוי כל הצדדיםכי מוסכםעל

המוסמכיםשלהצדדים.מוסכםכיהימנעותמתביעתזכותלאתחשבכוויתורעלאותהזכות.


 מיצוי זכויות .34
שלםו תנאיהסכםזהמהוויםביטוי הצדדיםכי והםמוצהרומוסכםבין מלאשלזכויותהצדדים,

 מבטליםכלהסכם,מצג,הבטחהאונוהגשקדםלחתימתו.
 

 תחילת הפעילות מכח המכרז וההסכם .35
לאיחלו,כלעודהואלאמסגרתהההתקשרותוהפעלתהספקמצהירבזאתכיידועלוכי .35.1

 את להעמיד מנת על הנדרשות הפעולות כל את המוצע/יםהיבצע מטעמומבנה/ים
 הבטיחותוהמיגוןבמכרז.בהתאםלדרישות

הספקמצהירבזאת,כיידועלו,כיהואיהאזכאילתשלוםעבורהשירותשניתן,רקלאחר .35.2
 שיהיהבידיוהסכםחתוםכדיןע"ישניהצדדים.

 
:ולראיה באו הצדדים על החתום


 

הספקהספקהמשרדהמשרד

ריקריקריקריק

 

חתימתהספקתאריךחתימתהמשרדתאריך

ריקריק



מוסמכים בנוכחותי, חתמו אשר ______________ כי מאשר עו"ד ______________ הח"מ אני

לחתוםבשםהספקעלהסכםזהוחתימתםמחייבתאתהספק.
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 עמודים201,מתוך188עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

חתימהוחותמתמספררישיוןתאריך

ריקריק
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חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 תקציר הסכם ההתקשרות

 

 הסכםהתקשרותבנושא תקציר רחוב-הפעלתמסגרותארציותטיפוליותלהלן שיקומיותמוגנותלדרי

להסכם:24אשריפורסםביחדעםהסכםההתקשרותבהתאםלסעיףונפגעיהתמכרויות



.308/2017מספר:מכרזפומביסוג ההליך שמכוחו מבוצעת ההתקשרות



:ועדתהמכרזיםהמשרדית.הגורם המאשר את ההתקשרות



ימולא לאחר בחירת הזוכה]פרוטוקול החלטה מספרמועד ו פרוטוקול מיוםמספר[: ___

___/___/____.



___/___/___.]ימולאלאחרבחירתהזוכה[:המועד האחרון להגשת ההצעות 



]ימולאלאחרבחירתהזוכה[:________________מספר מנו"ף 



הצדדים להתקשרות הרווחה: העבודה ]משרד )הספק( ו________ החברתיים ימולא והשירותים

[.לאחר בחירת הזוכה



[ימולא לאחר בחירת הזוכה]:פירוט אומדן היקף כספי של ההתקשרות



תקופת התקשרות תקופתההתקשרותתהיהלשנתיים,עםתחנותיציאהאחתלשנה.למשרדבלבד:

היציאה תחנות את לממש ]הזכות __/__/__ ליום ועד __/__/__ מיום החל רת ימולא לאחר בחי,

הזוכה ,שנהאוחלקממנהבכלשניםנוספותלמשרדבלבדקיימתאופציהלהארכתההסכםבשלוש[.

שקבעהועדתהמכרזיםכמועדלתחילתמתןהשירותיםעלחמששניםמהמועדפעם,עדלסךכוללשל

.ידיהספקלפימכרזזה



תמצית נושא ההתקשרות דרירחובונפגעיעבורשיקומיותמוגנות-מסגרותארציותטיפוליותהפעלת:

–עדגילזקנה)לגברים18,נשיםוגברים,בגילאי235/2017מכרזמשליםלמכרזמספר–התמכרויות

םתלמטופליםדיורמוגןלטווחארוך,עדהגעהמסגרותמיועדותלספק.(62עדגיל–ולנשים67עדגיל

אקטיביים,תחתהשגחהרפואית-לגילזקנה,כחלופהלחזרתםלדרותרחובו/אולשימושבחומריםפסיכו
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חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

טיפוליים שירותים מרצף כחלק מוגנת, תעסוקה וכן פסיכוסוציאלי הם-וטיפול המטופלים שיקומיים.

 סובלים אך עצמאי, תפקוד יכולת בעלי לליוויבחלקם זקוקים ואחרים נפשיות, ו/או פיזיות מבעיות

הגע עם והנפשי. הרפואי ההיבט מן יותר צמודים למסגרותתוהשגחה המטופלים יופנו זקנה לגיל ם

בפיקוחהשירותלזקן.
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חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 אישור הארכת התקשרות 1כט' נספח



 הארכת התקשרות לשנה____

_________תאריך

____שנחתםתוספתלחוזהמספר_______________מתאריך____________



בין

.91008ירושליםמיקוד2כתובת:רח'קפלןמשרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,



לבין

מספרפקסמספרטלפוןכתובתשםנותןהשרות





הרשוםבישראלכ:

תיקבמסהכנסהפרעמותה/מסמספרחברה/עמותה/איגודשיתופי





________________מתאריך________________מספרפרוטוקול



נסח אישור זה אינו נדרש בשלב הגשת ההצעה והמציע 
ורק בשלבי החתימה על ההסכם, ביחס יידרש להגישו אך 

לכל השנים עבורם תיתכן הארכת התקשרות על ידי המשרד 
 .בהתאם לזכות הברירה

מימושה של הזכות עבור כל שנה יהיה בכפוף לאישור ועדת 

המכרזים, ורק לאחר קבלת הודעה מנציג המשרד על אישור 

מימוש האופציה על ידי ועדת המכרזים. הודעת נציג 

פס מימוש זכות המשרד על מימוש זכות הברירה תצורף לטו

הברירה החתום על ידי הספק ותשלים אותו .
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חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 פרטי החוזה הקיים.1

__________________________________________נושאההתקשרות:

_____________________________ש"חכוללמע"מסכוםההתקשרות:

_________________עד___________________-תוקףההתקשרות:מ



 פרטי השינוי הנדרש.2

 הארכת התקשרות מימוש זכות ברירה  ,בהמשך לחוזה הקודםתאורהשינוי:

עד __________________________________ __________-מ_________ לשנה





 ש"חכוללמע"מ___________________(2סכוםהחוזהלתקופההנ"ל)סעיף

 

סכום החוזה החדש )כולל התוספת( .3

ש"חכוללמע"מ_______________________________סכוםההתקשרות

.________________________תוקףההסכםהחדשעד



בתוקףויחייבואתהצדדים..יתרתנאיהחוזהישארו4



עפ"יהחלטתהוועדה___עד___-.לאורהאמורלעילתחילתההתקשרותמ5

 .___מיום___החלטה___מספרוקולפרוט



עם אישור הארכת ההסכם תתבקש פוליסת ביטוח )בנוסח שאושר מלכתחילה בהתקשרות  .6

 התואמת את תקופת ההתקשרות הנדרשת. הראשונה(,



 ולראיה באו הצדדים על החתום

מתאיםובאישורהזמנות תקציבי מותניםבכיסוי יהיו והביצוע היקףההתקשרותהשנתי

היקףההתקשרותשלהמשרדע"יהחשבותעפ"יהתעריףהנקבעעלידיועדתהתעריפים

החשבותעפ"י מתאיםובאישורהזמנותע"י תקציבי מותניםבכיסוי יהיו והביצוע השנתי

ההתקשרות המשרדהיקף של המשרדם של התעריפים ועדת ידי על הנקבע התעריף

החשבותעפ"י מתאיםובאישורהזמנותע"י תקציבי מותניםבכיסוי יהיו והביצוע השנתי

 .עלידיועדתהתעריפיהתעריףהנקבע
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חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

חתימהוחותמתשםהספק

ריקריק

 

 אימות חתימה

אניהח"מ_______________עו"ד/רו"חמאשרבזאתכיהגוף____________

______________וכיה"ה_____________שחתמו-רשוםבישראלעלפידיןכ

עלההסכםבפנימוסמכיםלחתוםעלההסכםבשםהגוף.

חשבון-אהרו/דין-רךעותאריך

ריקריק



 לשימוש המשרד

מנהלהאגףחשבהמשרדהמנהלהכללי

ריקריק


  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך194עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 כתב ערבות ביצוע 2כט' נספח

למכרז(4.8)סעיף



 שםהבנק/חברתהביטוח_______________
 הטלפון________________________מספר
 הפקס:________________________מספר

 
 כתב ערבות


 לכבוד

 ממשלתישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתייםבאמצעות 

 
 ____________מספרהנדון: ערבות 




של לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזה ערבים אנו
)במילים ___________________________________

ל__________________________ )שיוצמד לצרכן_________( המחירים ידועמדד שהיה כפי
)תאריךתחילתתוקף______מתאריך__________(05/02/2018–במועדהאחרוןלהגשתההצעות

אשרתדרשומאת:____________________________________________)ישלצייןהערבות(
 הזמנה/חוזה עם בקשר "החייב"( )להלן התאגיד( של הרישום מספר ואת המציע שם הפעלת לאת

.מוגנות לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות שיקומיות-מסגרות ארציות טיפוליות


יוםמתאריךדרישתכםהראשונהשנשלחהאלינובמכתבבדואר15אנונשלםלכםאתהסכוםהנ"לתוך
ט כלפיכם לטעון ומבלי דרישתכם את לנמק חייבים שתהיו מבלי שיכולהרשום, שהיא כל הגנה ענת

 לעמודלחייבבקשרלחיובכלפיכם,אולדרושתחילהאתסילוקהסכוםהאמורמאתהחייב.


 ערבותזותהיהבתוקףמתאריך______________עדתאריך_______________


ש הביטוח הבנק/חב' לסניף להפנות יש זו ערבות פי על כתובתו____________________דרישה
וכתובתו(הבנק/חב'הביטוחשם)
 

הסניףפרהבנקומספרמסהביטוחרתשםהבנק/חב
ריקריק

 
ערבותזואינהניתנתלהעברה.

חתימתמורשההחתימהמלאשם תאריך
וחותמתמורשההחתימהאוהבנק

 ריק ריק ריק

  

נסח כתב ערבות זה אינו נדרש בשלב הגשת ההצעה 
והמציע יידרש להגישו אך ורק בשלבי החתימה על 

 .ההסכם



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך195עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 הוראת קיזוז 3כט' נספח

למכרז(4.9)סעיף



 שםהספק:_______________

 מספרטלפון:__________________________

 מספרפקס:____________________________

 לכבוד:

 החשבהכללי

 משרדהאוצר

באמצעותמשרד____________

 

 קיזוזהנדון: הוראת 

 

 הספק(,נותניםלכם–אנוהחתומיםמטה,מורשיהחתימההמוסמכיםשל______________)להלן

משרדבזאתהוראהבלתימותניתלעיכובתשלומיםשיגיעולנובהתאםלהסכםמיום_________עם

שיקומיות -הפעלת מסגרות ארציות טיפוליותרזלוהשירותיםהחברתייםבהתאםלמכהעבודההרווחה

מוגנות לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות שמספרו 308/2017, לצורך הפעלת מסגרות ארציות /

ש"ח,שיקומיות מוגנות לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות-טיפוליות ________ של לסך עד וזאת ,

ל שיוצמד לצרכן)במילים___________(, המחירים להגשתמדד האחרון במועד ידוע שהיה כפי

 (מתאריך_________.05/02/2018–ההצעות

יקזזאתהסכומיםהמעוכביםמבלי והמוחלט, שיקולדעתוהבלעדי אנומסכימיםכיהחשבהכללי,לפי

 אתסילוקהסכוםמכלתשלוםשהואלכלמשרד.שיהיהחייבלנמקאולדרושתחילה

לפי הממשלהעלביצועעיכובתשלוםוקיזוז כלטענהכלפי לאתהיהלנו מתחייביםומצהיריםכי אנו

 הוראהזאת,מכספיםהמגיעיםלנומןהממשלהבהתאםלהסכםהאמור.

קוהסכומיםהמעוכביםהוראהזותישארבתוקפהעדתאריך________.יובהר,כיעדלתאריךזהיוחז

 בידיהחשבהכללי,וכןכיהסכומיםהמעוכביםיועברולספקללאהצמדהאוריבית.

שינויהוראהזוכפוףלאישורמראשובכתבמהחשבהכלליבמשרדהאוצר.

 

חתימתמורשיחתימהתאריך

. בשלב הגשת ההצעה המציע נדרש בלבדיובהר כי הוראת קיזוז תוגש כתחליף לערבות ביצוע 
לצרף ערבות הצעה ואינו יכול להגיש במקומה הוראת קיזוז. על המציע לצרף נספח זה כאשר 

 על ידי מורשה חתימה מטעמו במקום המתאים.הוא חתום בתחתית העמוד 

 



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך196עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

חתימתמורשיחתימהתאריך
ריקריק

 

 אישור עורך דין

ביום_____________הופיע/הבפניאניהח"מ________________________,עו"דמאשר/תכי
גב' / מר /בעיר_________________ בישוב _________________ ברח' אשר במשרדי
באופן המוכר/תלי _______________/ ת.ז. ידי _________________שזיהה/תהעצמו/העל

ונשיםהקבועיםבחוקאםאישי,ואחרישהזהרתיו/הכיעליו/הלהצהיראמתוכייהיה/תהיהצפוי/הלע
לאיעשה/תעשהכן,חתם/הבפניעלהתצהירדלעיל.

 
 חתימהוחותמת מספררישיון תאריך
 ריק ריק ריק



  



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך197עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

 אישור בדבר קיום ביטוחים  4כט' נספח

למכרז(2.3.4)סעיף



 לכבוד
 והשירותים החברתיים משרד העבודה הרווחה –מדינת ישראל 

 , ירושלים39רח' ירמיהו 


א.ג.נ.,


אישור בדבר קיום ביטוחיםהנדון:





לתקופת "הספק"( ________________________)להלן למבוטחנו ערכנו כי בזה מאשרים הננו
ת מסגרות ארציות הפעלהביטוחמיום_______________עדיום________________בקשרל

שיקומי-שיקומיות מוגנות לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות-טיפוליות הוסטל מחק את )דירתלוויין/
ם,בהתאםלמכרזוהסכם(,בפריסהארציתעבורמשרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייהמיותר

משרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,אתהביטוחיםהמפורטיםלהלן:–עםמדינתישראל

 
מספר פוליסת ביטוח: __________________)ימולא על ידי המציע  – ביטוח חבות המעבידים

 שייבחר כזוכה במכרז לאחר הנפקת פוליסת הביטוח וחתימה על הסכם ההתקשרות(
 אחריותוהחוקיתכלפיעובדיובכלתחומימדינתישראלוהשטחיםהמוחזקים. .1
 דולרלעובד,מקרהולתקופתהביטוח)שנה(.5,000,000גבולותהאחריותלאיפחתומסך .2
וייחשב .3 היה ועובדיהם משנה קבלני קבלנים, כלפי המבוטח חבות את לכסות מורחב הביטוח

 למעבידם.
 .4 את לשפות מורחב הביטוח ישראל היה–מדינת החברתיים, והשירותים הרווחה העבודה משרד

כלפימימעובדי ונטעןלענייןקרותתאונת/מחלתמקצועכלשהיכיהםנושאיםבחבותמעבידכלשהם
הספק,קבלנים,קבלנימשנהועובדיהםשבשירותו.

 

_)ימולא על מספר פוליסת ביטוח: _________________ –ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 

 ידי המציע שייבחר כזוכה במכרז לאחר הנפקת פוליסת הביטוח וחתימה על הסכם ההתקשרות(
אחריותוהחוקיתבביטוחאחריותכלפיצדשלישיעלפידינימדינתישראל,בגיןנזקיגוףורכוש,בכל .1

 תחומימדינתישראלוהשטחיםהמוחזקים.
 דולרארה"ב.5,000,000גבולהאחריותלמקרהולשנהלאיפחתמ .2
 .Cross Liability-בפוליסהנכללסעיףאחריותצולבת .3
 כלסייג/חריגהמתייחסלהרעלהמכלסוגשהוא,חומרזרו/אומזיקאחרבמאכלאובמשקהיבוטל. .4
העובדים .5 האחיות, הפסיכיאטרים, הרופאים, משפחותיהם, ובני במסגרות והמטופלים השוהים

המדריכים, המרפאיםהסוציאליים, הפיזיותרפיסטים, והמשלימים, הסיעודיים המטפלים האחיות,
צד ייחשבו רכושם כולל הספק, של המעבידים חבות בביטוח מבוטחים שאינם והרכזים, בעיסוק

 שלישי.

כל שאלה בנוגע לדרישות הביטוח במכרז ובאישור הביטוחי יש לשאול במסגרת הליך שאלות 
ההבהרה בלבד, ואין לבצע כל שינויים על גבי הנספח של אישור ביטוחים ואין לצרף נספח 

 למכרז.בנוסח שונה מזה שצורף 

 



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
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חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

משנה .6 פעילותםשלקבלניםוקבלני בגין צדשלישי הביטוחמורחבלכסותאתחבותהמבוטחכלפי
 ועובדיהםבשרותו.

הביטוח .7 ישראל מדינת את לשפות ככל–מורחב החברתיים, והשירותים הרווחה העבודה משרד
שייחשבואחראיםלמעשיו/אומחדליהספקוכלהפועליםמטעמו.



המיותר( –ביטוח אחריות מקצועית  את למחוק מספר פוליסת ביטוח:  – )יש

__________________)ימולא על ידי המציע שייבחר כזוכה במכרז לאחר הנפקת פוליסת הביטוח 
 וחתימה על הסכם ההתקשרות(

 
 מסגרות פנימייתיות

ואשר .1 ובגיןכלהפועליםמטעמו הפוליסהמכסהכלנזקמהפרתחובהמקצועיתשלהספק,עובדיו
,לרבותמחדל,טעותאוהשמטה,מצגבלתינכון,הצהרהרשלניתאירעכתוצאהממעשה,רשלנות

שיקומיותמוגנותלדרירחובונפגעיהתמכרויות-שנעשובתוםלב,בקשרלהפעלתמסגרותטיפוליות
מסוגמסגרותפנימייתיותבפריסהארציתעבורמשרדהעבודההרווחההשירותיםהחברתיים,כולל

איתאינטנסיביתמוגברת,לרבותמתןשירותיםרפואייםלרבותביצועמתןתמיכהפסיכוסוציאליורפו
ביצוע לרבות פסיכיאטריים שירותים מתן רופאים, ע"י תרופות ומתן רפואיים טיפולים אבחונים,
אבחונים,טיפוליםומתןתרופותע"יפסיכיאטרים,מתןטיפוליםפסיכוסוציאלייםלרבותניהולתיקי

דוחות וכתיבת בעיסוק,מטופלים ריפוי הדרכה, אחיות, שירותי מתן סוציאליים, עובדים ע"י
תכנית בניית במסגרת, מוגנת תכניתתעסוקה הפעלת ומשלימים, סיעודיים טיפולים פיזיותרפיה,
התערבויות העשרה, תכניות הפעלת חיים, וכישורי תעסוקתי שיקום וקבוצתי, פרטני לטיפול

שיקום פנאי, פעילויות שיקום-תעסוקתימשפחתיות, בקבוצות, שיקום תעסוקתי, אבחון חברתי,
מדינת עם והסכם למכרז בהתאם זכויות, במיצוי וסיוע בעבודה השמה השכלה, השלמה יחידני,

 משרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים;–ישראל
 .2 מ יפחתו לא ולשנה יחול5,000,000גבולותהאחריותלמקרה לחילופין או ארה"ב גבולותדולר ו

האחריותשלהלןלגביכ"אמבעליהמקצועשיועסקוע"יהספק:
דולרארה"בלמקרהולתקופתביטוח5,000,000גבולהאחריותלאיפחתמסךשל–רופא/ה.א

 )שנה(.
.ב –פסיכיאטר של יפחתמסך האחריותלא ולתקופת2,500,000גבול למקרה ארה"ב דולר

 ביטוח)שנה(.
.ג האחריות-אח/ות גבול של יפחתמסך ולתקופתביטוח500,000לא למקרה ארה"ב דולר

 )שנה(.
.ד -עובדסוציאלי של יפחתמסך דולרארה"בלמקרהולתקופת500,000גבולהאחריותלא

 ביטוח)שנה(.
דולרארה"בלמקרה500,000גבולהאחריותלאיפחתמסךשל-פיזיותרפיה/ריפויבעיסוק.ה

 ולתקופתביטוח)שנה(.
מטפלי.ו ומשלימים סיעודיים -ם של מסך יפחת לא האחריות ארה"ב500,000גבול דולר

למקרהולתקופתביטוח)שנה(.
 הכיסויעלפיהפוליסהמורחבלכלולאתההרחבותהבאות: .3

 מרמהואייושרשלעובדים; -
 אובדןמסמכים,לרבותאובדןהשימושו/אוהעיכובעקבמקרהביטוח; -
הבי - אולם צולבת, אחריות ישראל מדינת כלפי תביעותהספק את יכסה לא משרד–טוח

 העבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים;
חודשים.6הארכתתקופתהגילוילפחות -

 .4 ישראל לשפותאתמדינת מורחב ככל–הביטוח והשירותיםהחברתיים, הרווחה העבודה משרד
שיחשבואחראיםלמעשיו/אומחדליהספקוכלהפועליםמטעמו.



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
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חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________



 הוסטלים שיקומיים
ואשר .1 ובגיןכלהפועליםמטעמו הפוליסהמכסהכלנזקמהפרתחובהמקצועיתשלהספק,עובדיו

אירעכתוצאהממעשה,רשלנות,לרבותמחדל,טעותאוהשמטה,מצגבלתינכון,הצהרהרשלנית
עיהתמכרויותשיקומיותמוגנותלדרירחובונפג-שנעשובתוםלב,בקשרלהפעלתמסגרותטיפוליות

מסוגהוסטליםשיקומייםבפריסהארציתעבורמשרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,כולל
פסיכו תמיכה פסיכו-מתן טיפולים מתן לרבות בינונית, אינטנסיבית ורפואית סוציאליים-סוציאלי

ה שירותי, מתן סוציאליים, עובדים ע"י דוחות וכתיבת מטופלים תיקי ניהול שילובלרבות דרכה,
בתעסוקהמוגנת,תיווך,סינגור,בנייתתכניתלטיפולפרטניוקבוצתי,שיקוםתעסוקתיוכישוריחיים,

תעסוקתי שיקום פנאי, פעילויות התערבויותמשפחתיות, תכניותהעשרה, אבחון-הפעלת חברתי,
ב וסיוע בעבודה השמה השכלה, השלמה יחידני, שיקום בקבוצות, שיקום זכויות,תעסוקתי, מיצוי

 משרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים;–בהתאםלמכרזוהסכםעםמדינתישראל
 .2 מ יפחתו לא ולשנה למקרה האחריות גבולות500,000גבולות יחולו לחילופין או ארה"ב דולר

האחריותשלהלןלגביכ"אמבעליהמקצועשיועסקוע"יהספק:
דולרארה"בלמקרהולתקופתביטוח500,000סךשלגבולהאחריותלאיפחתמ-אח/ות.א

 )שנה(.
.ב -עובדסוציאלי של יפחתמסך דולרארה"בלמקרהולתקופת500,000גבולהאחריותלא

 ביטוח)שנה(.
 הכיסויעלפיהפוליסהמורחבלכלולאתההרחבותהבאות: .3

 מרמהואייושרשלעובדים; -
 העיכובעקבמקרהביטוח;אובדןמסמכים,לרבותאובדןהשימושו/או -
 - ישראל מדינת כלפי תביעותהספק את יכסה לא הביטוח אולם צולבת, משרד–אחריות

 העבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים;
חודשים.6הארכתתקופתהגילוילפחות -

 .4 ישראל לשפותאתמדינת מורחב ככל–הביטוח והשירותיםהחברתיים, הרווחה העבודה משרד
יםלמעשיו/אומחדליהספקוכלהפועליםמטעמו.שיחשבואחרא



 דירות לווין
ואשר .1 ובגיןכלהפועליםמטעמו הפוליסהמכסהכלנזקמהפרתחובהמקצועיתשלהספק,עובדיו

אירעכתוצאהממעשה,רשלנות,לרבותמחדל,טעותאוהשמטה,מצגבלתינכון,הצהרהרשלנית
שיקומיותמוגנותלדרירחובונפגעיהתמכרויות-טיפוליותשנעשובתוםלב,בקשרלהפעלתמסגרות

ליווי, כולל בפריסהארציתעבורמשרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים, דירותלווין מסוג
טיפוליםפסיכו-תמיכהומעקבפסיכו לרבותמתן מטופלים-סוציאליים, סוציאלייםלרבותניהולתיקי

עובדיםסוציאל שיקוםוכתיבתדוחותע"י וקבוצתי, פרטני תכניתלטיפול הדרכה, שירותי מתן יים,
סיוע פנאי, פעילויות משפחתיות, התערבויות העשרה, תכניות הפעלת חיים, וכישורי תעסוקתי

 והסכםעםמדינתישראל בהתאםלמכרז וסינגור, תיווך זכויות, משרדהעבודההרווחה–במיצוי
והשירותיםהחברתיים;

דולרארה"ב;500,000-למקרהולתקופתהביטוח)שנה(לאיפחתמגבולהאחריות .2
הכיסויעלפיהפוליסהמורחבלכלולאתההרחבותהבאות: .3

מרמהואייושרשלעובדים; -
אובדןמסמכים,לרבותאובדןהשימושו/אוהעיכובעקבמקרהביטוח; -
י - מדינת כלפי הספק תביעות על יחול לא הביטוח אולם צולבת, אחריות משרד–שראל

 העבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים;
 חודשים.6הארכתתקופתהגילוילפחות -

 .4 ישראל מדינת את לשפות מורחב ככל–הביטוח החברתיים והשירותים הרווחה העבודה משרד
שיחשבואחראיםלמעשיו/אומחדליהספקוכלהפועליםמטעמו.



  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך200עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________



אםטלים השיקומייםביחס למבנים הפנימייתיים וההוס -ביטוח רכוש  למחוק )יש
מספר פוליסת ביטוח: __________________)ימולא על ידי המציע שייבחר כזוכה –מיותר(

 במכרז לאחר הנפקת פוליסת הביטוח וחתימה על הסכם ההתקשרות(
שבהם המסגרות, למבני כינון בערכי אדמה ורעידת טבע נזקי כולל ושוד פריצה מורחב, אש ביטוח

מתקיימים ישראל מדינת עם הספק של למכרז/הסכם בהתאם הרווחה–השירותים, העבודה משרד
האוכל חדרי לרבות ותכולתם ציודם כל ועל ותשתיותיהם מערכותיהם לרבות החברתיים, והשירותים

והמטבחיםוכוללציודאישישהספקמחויבלספקלשוהים.


מיוביחס לדירות הלווין  –ביטוח רכוש  אם למחוק מספר פוליסת ביטוח:  – תר()יש

__________________)ימולא על ידי המציע שייבחר כזוכה במכרז לאחר הנפקת פוליסת הביטוח 
 וחתימה על הסכם ההתקשרות(

דירה בביטוחי לשוהים מספק שהספק אישי ציוד כולל ותכולתן מבניהן לרבות הלוויין דירות ביטוח
ברק,עשן,התפוצצות,כליטיס,נזקיטבע,רעידתאדמה,שטפון,הכולליםכיסויביטוחיבגיןסיכוניאש,

גניבה פריצה, פעולותזדון,הרחבתכלהסיכונים, רכב, צנרתואיטום,התנגשותכלי מים, נזקי הצפה,
ושודבערכיכינון.

 
)ככל שקיימים במבנים בהם מתקיימים השירותים מתקנים, מערכות וציוד  –ביטוח שבר מכני 

מבנה דוגמת: מערכות מיזוג מרכזיות/מיני מרכזיות, מערכות מרכזיות להסקה וחימום, כצמודי 
מספר פוליסת ביטוח: __________________)ימולא על  – מערכות בקרת מבנה, מעליות וכיו"ב.(

 ידי המציע שייבחר כזוכה במכרז לאחר הנפקת פוליסת הביטוח וחתימה על הסכם ההתקשרות(
 פיזי נזק או ככלאובדן המצוי הציוד ו/או המערכות ו/או המתקנים לכל שייגרמו צפוי ובלתי פתאומי

שקיימיםבמבניהמסגרותשבהםמתקיימיםהשירותיםנשואיהמכרזשלהספק.


 כללי
בפוליסותהביטוחהנ"לנכללוהתנאיםהבאים:

 .1 כמבוטחיםנוספים: משרד העבודה הרווחה והשירותים  –מדינת ישראל לשםהמבוטחהתווספו
בכפוףלהרחביהשיפויכמפורטלעיל.החברתיים, 

בכלמקרהשלצמצוםאוביטולהביטוחע"יאחדהצדדיםלאיהיהלהםכלתוקףאלאאםניתנהעל .2
הודעהמוקדמתשל יוםלפחותבמכתברשוםלחשבמשרדהעבודההרווחהוהשירותים60ידינו

 ייםבירושלים.החברת
מדינתישראל .3 כלפי חזרה, תביעה,השתתפותאו מוותריםעלכלזכותשיבוב/תחלוף, משרד-אנו

ובני במסגרות והמטופלים השוהים כלפי וכן ועובדיהם, החברתיים, והשירותים הרווחה העבודה
 משפחותיהםובלבדשהוויתורלאיחוללטובתאדםשגרםלנזקמתוךכוונתזדון.

חראיבלעדיתכלפינולתשלוםדמיהביטוחעבורכלהפוליסותולמילויכלהחובותהמוטלותהספקא .4
 עלהמבוטחעלפיתנאיהפוליסות.

 ההשתתפויותהעצמיותהנקובותבכלפוליסהופוליסהתחולנהבלעדיתעלהספק. .5
עלפיתנאילאיפחתומהמקובל-למעטביטוחאחריותמקצועית-תנאיהכיסוישלהפוליסותהנ"ל, .6

 "פוליסותנוסחביט",בכפוףלהרחבתהכיסוייםהמתחייביםעלפיהנדרשלעיל.
כאשרקיים .7 מצמצםבדרךכלשהיאאתאחריותהמבטח, כלסעיףבפוליסותהביטוחהמפקיעאו

במלוא המזכה ראשוני ביטוח בחזקת הינו והביטוח ישראל, מדינת כלפי יופעל לא אחר ביטוח
הביטוח.הזכויותעלפי

 
 בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.





  

 מדינת ישראל
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 אגף מנהל ומשק ומכרזים
 

 הלב פתוח לרווחה

 308/2017מכרז פומבי מספר 
 

 
 עמודים201,מתוך201עמוד

חתימתמורשהחתימהמטעםהמציע)בראשיתיבות(:______________

בכבודרב,

חתימתמורשההמבטחתאריך
וחותמתהמבטח

ריקריק

 


