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להפעלת מערך טיפולי   –  3202/02מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד מכרז פומבי מס' 

 הטיפול הרגשי אזורי בתחום 

 ידם -המציעים יצרפו מסמך זה להצעתם כאשר הוא חתום על

 

 

 הוראות ותנאים כללים  –סמך א' מ

 

אם התהליך ניתן ע"י המחלקה ברשות מדוע נחוץ    –למסמכי המכרז    6, עמ'  3.4.1.5 סעיף .1

 המענה במסגרת המכרז? 

 הבהרה:

וכן    ,לא יכולות לספק הרווחה ברשויות  שירותים שכיום מחלקות  מת ה השלהשירות הינו  

 . הרווחה אספקת שירותי מעטפת משלימים למחלקות

 

עמ'  3.5.1סעיף   .2 נוספים    –למסמכי המכרז    6,  לגורמי הפניה  לפנות  גם  יכול  האם המרכז 

השירותים  מתחום בריאות הנפש או לפנות ישירות לאוכלוסיית תושבי הרשויות במסגרת  

 פרט להפניות מהמחלקות לשירותים חברתיים? 

 הבהרה:

כל שירות שיינתן יהיה באמצעות האשכול ובאישור מחלקת הרווחה או גורם מוסמך אחר  

 ברשות המקומית. פנייה ישירות לאוכלוסייה שלא באישור האשכול, לא תקבל תמורה 

המפעיל  .  מהאשכול זאת,  עם  שירותים   נוספיםמשאבים  לגייס    לרשאי  יחד  ולהציע 

 . נוספים

 

האם ניתן להגדיר כי הדוחות יוגשו על פי דרישות    –למסמכי המכרז    8, עמ'  3.10.4סעיף   .3

 המכרז הממשלתי / רשותי הספציפי? 

 הבהרה:

 הבקשה נדחית.

קבלת דו"ח רבעוני ודו"ח שנתי על הפעילויות המבוצעות עבור האשכול, הינה כלי עבור 

 וחיצוני. האשכול, פנימי 

 

קיימת בעיה בסעיף זה מבחינת שמירת הסודיות של  –למסמכי המכרז  9, עמ'  3.10.5סעיף  .4

המטופלים. על מנת להעביר שמות מקבלי השירות דרושה חתימה על טופס ויתור סודיות  

 .עבור האשכול והגדרת נציגיו 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:
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המפעיל ינהל דו"ח רישום , יבוא: "למסמכי המכרז  9, עמ'  3.10.5סעיף  במקום האמור ב

ודו"ח של מקבלי השירות. המידע  נוכחות של עובדיו המספקים שירות ישיר לאשכול, 

 " אודות התושבים יוצג בפני נציגי הרשויות הרלוונטיים האמונים על ההפניה לשירות.

 

 

עמ'  3.10.8סעיף   .5 המכרז    9,  תוך    –למסמכי  מראש  בתיאום  יהיו  שהביקורים  מבקשים 

מול   בשיח  יהיו  ויהיו(  )במידה  ההערות  ויישום  המטופלים,  פרטיות  על  והקפדה  שמירה 

 הגורם המפעיל. 

 הבהרה:

ביקורי נציגי הממשלה או המחלקות לשירותים חברתיים יהיו בהתאם להנחיות והוראות 

 המשרד.

 

 מבקש לקבל הגדרה מהי תחנה טיפולית.  –למסמכי המכרז  11, עמ' 5.9סעיף  .6

 הבהרה:

המבנה יהיה נגיש מבחינת תחבורה ציבורית, ויכלול חדרים לטיפול פרטני, חדר לעבודה 

 .קבוצתית, חדר שירותים ומטבחון

וציוד, המרפאה תעמוד בסטנדרטים המקובלים במרפאות ראשוניות  בכל הנוגע למבנה 

 .צות בקהילהויוע

הספק מחזיק עבור המבנה המרכזי באישור נגישות מבנה תשתיות וסביבה, שניתן ע"י 

דרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם גגורם מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה כה

 . 1998-מוגבלות, התשנ"ח

 

עמ'  5.9סעיף   .7 המכרז    11,  מעבר    –למסמכי  אף  שירותים,  של  נרחב  מגוון  מפעילים  אנו 

נא אישורכם   דיגיטאלי בסביבות טיפוליות מאובטחות.  לדרישות המכרז, חלקם גם באופן

 . שמתן שירותים גם באופן הזה עומד בדרישות תנאי הסף

 הבהרה:

 .זה   במסמך תשובות לשאלות הבהרהלעיל  6 תשובהראו 

 

 למסמכי המכרז  17-15, עמ'  10.2סעיף  .8

כללית   .8.1 אנו    –שאלה  מסויימים.  מציעים  ניכר  באופן  מתעדפים  הסעיפים  מרבית 

יש מקום לאפשר לכמות גדולה ככל הניתן של    איכות  100%שהינו  סבורים שבמכרז  

 מציעים להתמודד ולא לסתום את הגולל ע"י קביעת מרחקים שרירותית. 

 .הבקשה נדחית
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של    -   1מס"ד   .8.2 טיפולית  קליניקה  למשל,  "תחנה".  מהי  הגדרה  לקבל  מבקש 

 פסיכיאטר עומדת בתנאי זה?

 הבהרה:

 .לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה  6 תשובהראו 

 

את    –  2מס"ד   .8.3 להעמיד  המציעים  בהתחייבות  התחנות  קיום  את  להחליף  מבקש 

 כמות התחנות וקרבתן למשרדי האשכול.  

 הבקשה נדחית.

 

 2-מסמך א

 

מצוין רק משרד העבודה הרווחה    –למסמכי המכרז    27, עמ'  12+ סעיף    26, עמוד  4סעיף   .9

 החברתיים .לדעתנו, נכון להוסיף "או כל משרד ממשלתי אחר" והשירותים 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

בסעיף   האמור  בעמוד  4במקום  יבוא:    26,  המכרז,  את  "למסמכי  לתת  מתחייבים  הננו 

לפי  יחד,  כולם  הנ"ל  במסמכים  המפורטים  לתנאים  בהתאם  האמורים  השירותים 

המחירים שהצענו בהצעת המחיר והננו מקבלים על עצמנו לתת את השירותים האמורים 

של   הגמור  רצונן  חברתיים    משרד לשביעות  והשירותים  הרווחה  משרד   אוהעבודה, 

 ויות האשכול כאמור במסמכי ההצעה."רשוממשלתי או גורם מממן אחר 

 אתם "למסמכי המכרז, יבוא:    27, בעמוד  12במקום האמור בפסקה הראשונה של סעיף  

זכויותי  איםרש את  להסב  ו/או  מקצתן,   כםוהתחייבויותי  כםלהמחות  או  כולן  כלפינו, 

 הרווחה,  העבודה  למשרד  אולתאגיד בשליטת רשויות האשכול )להלן: "תאגיד עירוני"(  

, העבודה  המשרד  אוללא צורך בהסכמתנו, ובלבד שהתאגיד העירוני    חברתיים  שירותיםוה

קיבל על עצמו בכתב את המחאת הזכויות וההתחייבויות.   חברתיים  והשירותים  הרווחה

העירוני   התאגיד  על  להטיל  כדי  באמור   והשירותים  הרווחה,  העבודה  משרד  אואין 

א  חברתיים מממן  גורם  או  ממשלתי  משרד  כלשהי  חר  או  חבות  או  לא    שאתםאחריות 

 "בכתב כאמור. כםעל עצמ תםקיבל

 

 

   9-אנספח 

 

 1חלה טעות בניסוח סעיף    – למסמכי המכרז  37עמ'  .10

למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח תצהיר בדבר קיום הולם לאנשים עם 

  38, בעמוד  9- אנספח  הנ"ל במקום    1. המציעים יעשו שימוש בנספח  1יות כנספח  ומוגבל

 למסמכי המכרז. 
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 14-נספח א

 

 למסמכי המכרז   43עמ'  .11

 .נודה לפירוט מהם דרישות מד"א .11.1

במרכז שלנו אין מערכת כריזה כיום. האם ניתן לקיים דרישה זאת בהינתן דרישה   .11.2

 ספציפית אל מול מכרז עתידי?

הערכות במצבי חירום למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח תצהיר בדבר קיום  

למסמכי   43, בעמוד  14- אנספח  הנ"ל במקום    3. המציעים יעשו שימוש בנספח  3כנספח  

 המכרז.

 

 

 הסכם ההפעלה  –מסמך ב' 

 

לדעתנו, יש לרשום אשכול רשויות גליל מערבי במקום   – למסמכי המכרז 50, עמ'  2.9סעיף  .12

 ? משרד הרווחה

 באופן הבא:מתקבלת הבקשה 

בסעיף   האמור  עמ'  2.9במקום  המכרז  50,  יבוא:  למסמכי  להודיע ",  מתחייב  המפעיל 

מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על ביטול כל רישיון ו/או אישור   לאשכול

את   לבצע  יכולתו  את  מגביל  או  וסר  והא  כנגדו  שניתן  צו  כל  על  וכן  כאמור,  היתר,  ו/או 

 ".העבודות בהתאם לחוזה זה

 

 

 חוצה הבהרה לרשום בסעיף זה.  נ –למסמכי המכרז  50, עמ' 3.2סעיף  .13

 מתקבלת באופן הבאקשה הב

 מבוטל. –למסמכי המכרז  50, עמ' 3.2 סעיף

זאת,   עם  המכרז  54בעמ'    9.4בסעיף  כאמור  יחד  מנהל  למסמכי  למנות  המפעיל  על   ,

 פרוייקט.

 

מבקשים לשנות את נוסח הסעיף כך שהביטוי "רשאים   –למסמכי המכרז    53  , עמ'7.2סעיף   .14

חשוב שיובהר כי הסיבה לאי קבלה של מקבל שירות תהיה אך ורק סיבה  לחייב" לא יופיע. 

 . מקצועית הנובעת מטובת המטופל. משמע מציאת מסגרת חלופית טיפולית מתאימה יותר

 הבקשה נדחית.

כי קבלת מקבלי טיפול   53בעמוד    7.2המציעים מופנים לס"ק בסעיף   למסמכי המכרז, 

 תהיה בהתאם להנחיות משרדי הממשלה. 
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נוכל    -למסמכי המכרז    54, עמ'  8.4סעיף   .15 ולא  סעיף מאוד בעייתי בתחום הטיפול הרגשי 

 . להסכים לשינוי ללא והסכמה איתנו

 :הבקשה מתקבלת באופן הבא

ב  האמור  עמ'  8.4סעיף  במקום  המכרז  54,  יבוא:  למסמכי  לשירותים   גם",  באשר 

המפורטים מובהר ומודגש, כי משרדי הממשלה ורשויות האשכול יהיו רשאים לשנות, 

המפעיל, את השירותים הנדרשים, ובלבד שהשינוי לא ישנה באופן   עםהתייעצות    לאחר

 שאינו משמעותי, את העלות הכלכלית של הפעלת המסגרת."

 

בכפוף לתנאי מכרז ספציפי של משרד ממשלתי ובכפוף    - למסמכי המכרז    55, עמ'  10.2סעיף   .16

הרשות   מתקציב  או  המכרז  תקציב  במסגרת  המבנה.  ושכירת  אחזקת  של  לתקצוב 

 . המקומית

 הבהרה:

 הפרטים הנ"ל ייסגרו בין המפעיל לבין הרשות המארחת.

 

מבקשים לבטל סעיף זה ולחייב ערבות או חלף ערבות    - למסמכי המכרז    66, עמ' 19.1סעיף  .17

 . )כמקובל כיום בהסכמי מדינה( במידה וידרש ע"י מכרז ממשלתי ספציפי

 בקשה מתקבלת באופן הבא:ה

יבוא סעיף    66, בעמוד  19.4אחרי סעיף   "הספק חדש, בזו הלשון:    19.5למסמכי המכרז, 

 בגובה ,  סכום  לעכברשאי להודיע למזמין, כי במקום הערבות הביצוע, הוא מאשר למזמין  

 בגין   זה  ובכלל ,  ההתקשרות  בגין  הספק  זכאי  להם  התשלומים  מתוך,  הביצוע  ערבות  סכום

 מהתשלום   כבר,  ביצועו  בגין  חשבונית  הוגשה   בטרם  אף   הספק  ידי  על  שבוצע  שירות

למסמך תשובות לשאלות ההבהרה   1. ההודעה תהיה בנוסח נספח  הספק  זכאי  לו  הראשון

 ."02.03.2023מיום 

 

 

 מבקשים להוסיף הודעה בדואר אלקטרוני.   –למסמכי המכרז  68, עמ'  21סעיף  .18

 באופן הבא: הבקשה מתקבלת 

בסעיף   האמור  בעמוד  21.2במקום  יבוא:    70,  המכרז,  צד למסמכי  ידי  על  הודעה  "כל 

תחשב    –בפקס המצוין להלן ותוך ציון הנמען המצוין להלן  בדוא"ל או  למשנהו שתשלח  

ובשעות  ביום עסקים  ידי הצד השני בעת הישלחה, אם ההודעה נשלחה  על  כמתקבלת 

לא   ואם  המקובלות  בתנאי    –העסקים  והכל  העוקב,  העסקים  ביום  כמתקבלת  תיחשב 

כאמור שברשות השולח אישור בכתב על קבלתה, שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום  

 "להלן.

 . הודעה שתישלח לאשכול ללא מענה "התקבל" לא תיחשב שנשלחה והתקבלה. 

 



 

    
                 

 
 

 ________________ חתימה + חותמת המציע: 

                  אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות   .ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

להפעלת מערך   02/2023מכרז מס'  – איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי
 טיפולי אזורי בתחום הטיפול הרגשי 

   2-נספח ב

המכרז    73עמ'   .19 רב   -למסמכי  תעסוקתיים  מרכזים  להפעלת  הנוגע  הכיתוב  את  להוריד 

 תכליתיים..." 

 הבהרה:

 ה מאושרת שהבק

  

   3-נספח ב

 פלטפורמות טיפוליות דיגיטליות מאובטחות. נא אישורכם שחלק מהשירותים יכול ויינתנו ע"ג   .20

 

 הבקשה נדחית.

ככלל השירותים יינתנו בתחנות בטיפול פרטני או קבוצתי פנים אל פנים, למעט אירועים 

 חריגים בהם לא מתאפשר מענה מסוג זה, למשל: אירועי חירום.

 

   4-נספח ב

 מהו התקציב הצפוי?  .21

 הבהרה:

בהתאם   משתנה  בתקציב  האשכול, מדובר  ו/או  הרשויות  יזכו  בהן  קוראים  לקולות 

 והתקציב שיוגדר בהמשך ע"י הגורם המממן.

 

 מהי כמות המופנים הפוטנציאלית בשנה?  .22

 הבהרה:

לא ניתן להעריך בשלב זה. השירותים ייפתחו בהתאם לתוכניות ממשלתיות ולפי צרכים 

 של האשכול. 

 

 . מה גודל המרכז הנדרשמבוקש לדעת מה גודל אוכלוסיית היעד ע"מ להבין  .23

 הבהרה:

 במסמך מענה לשאלות הבהרה.  22ראו מענה לשאלה 

 

  



 

    
                 

 
 

 ________________ חתימה + חותמת המציע: 

                  אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות   .ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

להפעלת מערך   02/2023מכרז מס'  – איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי
 טיפולי אזורי בתחום הטיפול הרגשי 

 02.03.2023למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  1נספח 

 9-נספח א
 

לחוק   1ב2נוסח תצהיר בדבר קיום ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בהתאם לסעיף  

 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

__________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי  אני הח"מ  

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס'    .1 להפעלת מערך טיפולי  ,  02/2023הנני עושה תצהיר 

"(,  האשכולרשויות גליל מערבי )להלן: "לרשויות איגוד ערים אשכול  אזורי בתחום הטיפול  

לתת  מוסמך/ת  והנני  כ_______________  מכהן  אני  במכרז.  המציע  מטעם  כמורשה 

 תצהיר זה בשם המציע. 

 

ידי האשכול וייחתם בין המציע  -ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על  .2

פת ההסכם )לרבות כל  למי מרשויות האשכול הסכם קבלן, מתחייב המציע כי במהלך תקו

לחוק    1ב 2בסעיף  תקופת ההסכם מוארכת( לקיים כלפי המועסקים מטעמו, את האמור  

 בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.  1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .3

 

 _______________ 

 המצהיר             

 

 

 דין -אישור עורך

 

הנני מאשר כי היום _________________, הופיע ה"ה ____________________ הנושא ת.ז.  

מרחוב    ,_______________ עוה"ד  בפני   ,___________________ מס' 

____________________,  ולאחר  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים  

  ר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני. הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  איש

 

 _______________ 

 דין -עורך          

 )חתימה וחותמת(     



 

    
                 

 
 

 ________________ חתימה + חותמת המציע: 

                  אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות   .ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

להפעלת מערך   02/2023מכרז מס'  – איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי
 טיפולי אזורי בתחום הטיפול הרגשי 

 02.03.2023למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  2נספח 

 1נספח 

 הוראת חלף ערבות

 

 :_______________ הספק שם

 מספר טלפון: __________________________ 

 ____________________________ מספר פקס: 

 

 לכבוד: 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 קיבוץ כברי 

 

 הערבות  חלףהנדון: הוראת 

 

מטה,   .1 החתומים  )להלן    מורשי אנו   ______________ של  המוסמכים  הספק(,    –החתימה 

לינותנים לכם בזאת הוראה בלתי מותנ לנו בהתאם להסכם מיום    עיכובת  תשלומים שיגיעו 

למכרז ________, שמספרו    בהתאםאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי  _________ עם  

של   לסך  עד  וזאת   ,____________ לצורך   / )במילים₪    250,000_________  מאתיים    , 

 מתאריך _________. מדד המחירים לצרכן (, שיוצמד לוחמישים אלף ש"ח

הסכומים המעוכבים    אתו  קזז תהבלעדי והמוחלט,  כם  , לפי שיקול דעתאתםאנו מסכימים כי   .2

המגיע לכם  תשלום שהוא    מכל   ו לדרוש תחילה את סילוק הסכוםאמבלי שיהיה חייב לנמק  

  .  מאיתנו

קיזוז לפי  ו  תשלום  עיכובעל ביצוע  כםמתחייבים ומצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה כלפיאנו   .3

 הסכם האמור. ל  בהתאם כםמ נוהוראה זאת, מכספים המגיעים ל

הוראה זו תישאר בתוקפה עד תאריך ________. יובהר, כי עד לתאריך זה יוחזקו הסכומים   .4

 . ריבית או הצמדה  ללא לספק  ברויוע המעוכבים הסכומים כי וכן, כםהמעוכבים בידי

 . ממנכ"ל וגזבר האשכולבכתב ו מראששינוי הוראה זו כפוף לאישור  .5

 

  

 _______________________________  

  החתימה  מורשי

 

 
 
 
 



 

    
                 

 
 

 ________________ חתימה + חותמת המציע: 

                  אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות   .ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

להפעלת מערך   02/2023מכרז מס'  – איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי
 טיפולי אזורי בתחום הטיפול הרגשי 

 02.03.2023למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  3נספח 

 

 14-נספח א

 02/2023המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 

 

 

 הערכות במצבי חירום 

 

 ככל שהצעתנו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז, אנו מתחייבים כדלקמן: 

 

יימצא  אנו מתחייבים ו/או    מקלט, שבמקום הנבחר,  בזמן חירום,  חדרי ביטחוןמתאים  , שייתנו 

והנחיות הביטחון    הג"א, פיקוד העורףמענה מיגוני לכל הדיירים ואנשי הצוות, כמתחייב מהוראות  

 של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

 

 

 

 ________________                     __________________ 

 המציע                                  תאריך          

 )מורשי החתימה וחותמות המציע(                                                                                            

 


