
     

 11מתוך  1עמוד 

 ותשובות  הבהרה שאלות – 100/00/פומבי מכרז 
 

 0עמ'סעיף מס'
 במכרז

 התשובה השאלה

האם מדובר בקהילה קיימת? האם מדובר  3עמ'  5.3סעיף   .1
 בקהילה חדשה?

 האם מדובר במספר קהילות תומכות
נבקש לדעת מי מפעיל כיום את הקהילה 

 התומכת וכן איזה מוקד מספק את השירותים.
קהילה קיימת, נשמח לדעת במידה ומדובר ב

 כמה בתי אב מחוברים כיום?
 כמה ניצולי שואה?

 כמה מסובסדי רווחה?
 כמה משלמים תעריף מלא?

האם יש חברים המחוברים דרך סל השירותים 
 של חוק סיעוד?

 מאיזו שנה קיימת הקהילה התומכת?

 קהילה קיימת
 
קהילות לאזרחים  2קהילות תומכות )קהילה לניצולי שואה ו 5

 ותיקים( המופעלות כיום ע"י העמותה למען הקשיש קרית אתא
 
 

232 
121  
111 

2  
 לא

 
 למעלה מעשור

 האם קיים סמל מסגרת? 3עמ'  5.3סעיף   .2
במידה ואין, האם מתכוונים לפתוח סמל 

 מסגרת עבור קהילה זו?

 כן

בדרך כלל תקופת ההסכם  -תקופת ההסכם 1ע"מ  5.3סעיף   .5
ם אפשרות עשונות הראשונה היא לשנתיים רא

חודשים עד לתקופה  12להארכה לתקופות של 
 .כוללת של חמש שנים
 .נבקש לשנות סעיף זה

 מאושר

האם ניתן לצרף המלצות קיימות  -המלצות 9עמ'  3.5  .1
 ממכרזים קודמים מהשנה האחרונה?

 לא

 –נספח א'   .3
 51עמוד  3סעיף 

בקהילה תומכת לקשישים שעות ביקור הרופא, 
שעות ביממה. האם מדובר  21ככלל, הם 

 ?בטעות

 21רשום מפורשות ששירותי ביקור רופא יסופקו בכל ימי השנה 
 שעות ביממה

סעיף  -נספח א   .1
 52עמ'  3.2

₪  22לפי התע"ס, חבר הקהילה אמור לשלם 
במקרה שהזמין אמבולנס ולא התאשפז. האם 

 ?מדובר בטעות סופר

 בהתאם להוראות התע"ס

סעיף  –נספח א   .2
 52וד עמ 1

נבקש לדעת היכן קיים מקום לפעילות 
חברתית?, האם קיים מבנה אותו מקצה 

 ?המועצה לפעילות חברתית

מבנה זה תפוס ומופעל ע"י  -קיים מרכז יום בגבעת הרקפות  
העמותה למען הקשיש קרית אתא. אין מבנה נוסף פנוי לפעילות 

 חברתית. 



     

 11מתוך  0עמוד 

 0עמ'סעיף מס'
 במכרז

 התשובה השאלה

  –נספח א'   .3
 

עמ'  1.3סעיף 
52 

  ת יש בקהילה התומכת?כמה מרותקי בי

במסגרת פעילויות חברתיות למרותקי בית 
המפעיל מתחייב לספק רכבי הסעות הכוללים 

נבקש להבהיר סעיף זה מאחר ומימון  -מעלון
הסעות אינו חלק מתעריף הקהילה התומכת. 

 האם מדובר במימון פרטי/של העירייה?

  לא ידוע.

 העירייה לא מממנת רכבי הסעות.

ונה קהילה תומכת נכנסה לסל שירותי לאחר  כללי  .9
הסיעוד האם בכוונת העירייה לאפשר 

 התקשרות של המפעיל מול ביטוח לאומי? 
 

 כן

נבקש לדעת האם יינתן יתרון לגוף המפעיל  כללי  .12
תוכניות שונות של אשל/משרד הרווחה כדוגמת 

סל גמיש, תוכניות למרותקי בית, קהילה 
 תומכת בחוק סיעוד

 קוד איכות מפורטתקיימת טבלת ני

בשנה האחרונה התפרסמו מכרזים רבים  1נספח ג  .11
בתחום הקהילות לאחרונה נבקש אישורכם 

להשתמש בהמלצות שניתנו למכרזים אלו 
 הכוללים את אותם מדדים

 לא

    
עמ'  3,9פים סעי  .12

55   
ע"פ תע"ס קהילות תומכות חלקיות המשרה של 

נות העובדים בהתאם לגודל הקהילה. נבקש לש
 סעיף זה בהתאם  

 – דלקמןכ נויתוק פיםהסעי מאושר.
 

 בלפחות קרית אתאב התומכת בקהילה עסקוי התכנית רכז .3.2
ה לכל קהילה )אחוזי המשרה יגדלו בהתאם למספר משר  25%

 שעות ח"דו לבקש תוכל העירייה .מקבלי השירות בכל קהילה(
 עליו מטבפור דעתה ושיקול צרכיה לפי כאמור הרכז של פעילות

 .העירייה תורה
 

 בלפחות קרית אתאב התומכת בקהילה יועסק הקהילה אב. 9.2
ה לכל קהילה )אחוזי המשרה יגדלו בהתאם למספר משר  25%

 .מקבלי השירות בכל קהילה(
 
 מפרט מתוקןעמוד מצ"ב  



     

 11מתוך  3עמוד 

 0עמ'סעיף מס'
 במכרז

 התשובה השאלה

 ערבות בנקאית   .15
  12עמ' 

במסמך רשום "לאחר יום _____ ערבותנו 
זה יש למלא את  בטלה ומבוטלת" האם בסעיף

 ?23/22/2222 -התאריך ה
 

 

 יום מהיום האחרון להגשת ההצעות 92
  מצ"ב כתב ערבות לביצוע מתוקןלאור ההערה 

בסעיף זה המציע מצהיר כי מפעיל תוכניות  15עמ'  2סעיף   .11
קהילה תומכת מקצועי , מיומן, מנוסה, בעל 
הציוד וכח האדם המתאים , נודה להבהרתכם 

 ובר בסעיף זה.מהו הציוד המד

 אין ציוד

בסעיף זה מצויין כי הערבות צמודה למדד   15עמ'  2סעיף   .13
 12המחירים לצרכן ואילו בנוסח הערבות בעמ' 

 לא מצוינת ההצמדה , נודה לתיקונכם .

 מאושר
 לעיל 15יש למלא את מועד הערבות כאמור בתשובה 

 מתוקנת  מציעמצ"ב הצהרת 
בו מצויין כי  12בעמ'  2.2ת סעיף הסעיף סותר א 11עמ'  12סעיף   .11

תוך שבעה ימים ממועד קבלת ההודעה ימציא 
 הזוכה ערבות בנקאית להבטחת ביצוע החוזה.

 ימים 2 –להצהרת קבלן תוקן  12סעיף 
 מתוקנת מציעמצ"ב הצהרת 

עמ'  1.1סעיף   .12
21 

העירייה תהיה רשאית להודיע למפעיל על 
ת נבקש לשנו -יום מראש 11הפסקת התקשרות 

להסכם  12.1יום כפי שמופיע בסעיף  52 -ל
ההתקשרות. מאחר ומדובר בהליך פיטורים 

יום  12 -ע"פ חוק נבקש לשנות סעיף זה ל
 לפחות.

 , לא מדובר ביחסי עובד מעבידמאושרלא 

עמ'  3.3סעיף   .13
23  

ורשאית תהא העירייה להעסיק במקביל 
להעסקת המפעיל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 

רותים נוספים בתחום זה במהלך נותני שי
תקופת ההסכם ובכלל, נודה להבהרתכם בסעיף 

 זה.
 

 לגבי שירותים שלא במסגרת קהילה תומכת

עמ'  15.3סעיף   .19
23 

נבקש להוסיף כי השיפוי המקסימאלי של 
המפעיל לא יהיה מעל גובה התמורה שקיבל 
בגין הפעלת השירותים בשלושת החודשים 

 האחרונים.

 שרואלא מ

נבקש להוסיף לסעיף זה כי כל קיזוז יהא  -קיזוז 29עמ'  11עיף ס  .22
 לאחר בירור עם נותן השירות.

 אושרלא מ



     

 11מתוך  4עמוד 

 0עמ'סעיף מס'
 במכרז

 התשובה השאלה

עמ'  1.3סעיף   .21
52 

נבקש לבטל סעיף זה. מדובר בדרישה שיש לה 
משמעות כלכלית או לחילופין לאפשר 

 השתתפות עצמית ממרותק הבית.

 אושרלא מ

עמ'  3.1.5סעיף   .22
52   

 משתנה בהתאם להוראות התע"ס ת המקסימאלי?מה גובה ההשתתפו

השתתפויות עצמיות ייגבו על ידי המפעיל  53עמ'  11סעיף   .25
ויושבו לעירייה אחת לחודש או אחת לרבעון 
לפי הנחיות ועדת ההיגוי, נודה להבהרה באילו 

 השתתפויות מדובר.

 השתתפות של מקבלי השירות

כל דרישה מצד כתוב: "ללא  –פסקה ראשונה  59עמ'  2 סעיף  .21
מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי 

ימים לפני מועד תחילת  2מבקש האישור 
השירותים או ממועד החתימה על הסכם,". 

ימים  2ניתן להבין כי הכוונה גם לאפשרות של 
 2.2לפני מועד החתימה על ההסכם. לפי סעיף 

ימים  2( יש לספק את האישור תוך 12)עמוד 
 ה על הזכייה.ממועד קבלת ההודע

 החלופות 5אפשר להמציא האישור לפי המאוחר מבין 

בסעיף זה מופיע " שגיאה! מקור הפניה לא  59עמ'  2 סעיף  .23
 נמצא", אנא תיקונכם .

 לעיל 1צ"ל: בסעיף 

לגבי הדרישה להמצאת אישור  –פסקה שלישית  59עמ'  2 סעיף  .21
 52עריכת ביטוח חדש, לבטל את המילים: "

 יום".

 יום" 52ימי עבודה" במקום "3" .מאושר 
 

במקום המילה: "לבצע" ,  –שורה ראשונה  59עמ'  1סעיף   .22
 ."יבואו המילים: "לגרום לביצוע

 מאושר

 59עמ'  3סעיף   .23
 

במקום: "יערוך  –פסקה שניה, שורה שניה 
 ."המבוטח", יבוא: "רשאי המבוטח לערוך

 מאושר

חרי: " יורחב א –פסקה שניה, שורה חמישית  59עמ'  3סעיף   .29
שם המבוטח לכלול את מבקש האישור,", יבוא: 

 .""עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח

 מאושר

עמ'  3.1סעיף   .52
12  

ימחקו המילים: " כל סיבה אחרת  -שורה שניה
 ."לרבות

 לא מאושר

  3.3סעיף   .51
 12עמ' 

, לציין: "או כל מהדורה 2215אחרי מהדורה 
 ."מקבילה אצל מבטחים אחרים

 מאושר



     

 11מתוך  5עמוד 

 0עמ'סעיף מס'
 במכרז

 התשובה השאלה

אישור קיום   .52
 ביטוחים

 11 'עמ

.על מבקש האישור )העירייה( להשלים את 1
 פרטיו )מס' זיהוי, כתובת(

 .באופי העסקה לסמן "שירותים" + "אחר".2
לסמן "מזמין  –.במעמד מבקש האישור 5

 שירותים".
בהתייחס לתקופת גילוי,  –.אחריות מקצועית 1

 חודשים 1-נא לתקן ל

 . מאושר1
 . מאושר2
 ושר. מא5
 לא מאושר. 1

האם קיים יחס ישיר בין כמות בתי האב לבין  כללי  .55
 .אחוזי המשרה של המועסקים בתוכנית

 כן

 העמותה למען הקשיש קרית אתא ? מי המפעיל של התוכנית כיום כללי  .51
נבקש לדחות את תאריך הגשת המכרז, תאריך  כללי  .53

כדי לאפשר זמן  23/21ההגשה העדכני הינו 
 .בלת תשובות לשאלות ההבהרהסביר ממועד ק

 .13.3.22. מועד ההגשה הוארך עד ליום חלקית מאושר

כמה בתי אב קיימים נכון להיום וכמה ביניהם  כללי  .51
 .ניצולי שואה

 מתוכם בתי אב 232
 ניצולי שואה 121

 לא ידוע ?כמה מרותקי בית ישנם בקהילה כיום כללי  .52
סף גם ניהול אנו מבקשים לכלול בתנאי ה 5עמ'  2.1סעיף   .53

והפעלת דיור מוגן ציבורי לקשישים במסגרת 
תוכנית משותפת של משרד הרווחה ומשרד 

 השיכון.

 אושרלא מ

כמה בתי אב פעילים נכון להיום בתוכנית  כללי  .59
 הקיימות בעיר /תוכניות

232 

 –נבקש פילוח של בית האב הפעילים בתוכנית  כללי  .12
זכאי מסובסדי רווחה, פרטיים ו ניצולי שואה,

 סיעוד. חוק

  - בתי אב 232
 ניצולי שואה 121
 מסובסדי רווחה 111

 חוק סיעוד 2
עמ'  2.3.1סעיף   .11

1 
 כן האם הכוונה לתקנון העמותה –תזכיר העמותה 

עמ'  3.5.3סעיף   .12
9 

ההמלצות מתייחסות  9בסעיף  –המלצות 
תוכניות או שירותים לאזרחים  להפעלת

 וותיקים.

 גם וגם



     

 11מתוך  6עמוד 

 0עמ'סעיף מס'
 במכרז

 התשובה השאלה

 ,2תחת תקופת השירות ,אפשרות  11בעמוד  11עמ'   .15
"אספקת שירותים של  –לשנות נוסח ל  נבקש

קהילתיות או שירותים לאזרחים  תוכניות
 שבין ..." וותיקים בתקופה

 

 אושרלא מ

עמ'  11.1סעיף   .11
29 

 על פי הסכם זה –קיזוז : נבקש לשנות נוסח ל 
 .(במקום על פי כל הסכם או דין)

 לא מאושר

עמ'  12.1סעיף   .13
29 

 נבקש להוסיף שלב של הוצאת התראה בכתב
טרם  ,יום 21למפעיל לתיקון ליקויים תוך 

 על ביטול ההסכם. ההודעה

  – 12.1מאושר חלקית. הוסף להסכם סעיף 
 על ובהתחייבויותי המפעיל דעמ לאמבלי לגרוע באמור לעיל, "

 התחיל במתן השירותים אם בין שהיא, סיבה מכל זה, הסכם פי
ימים  2תוך  ההפרה את ןולא תיק בכך, החל םטר אם ובין

 שיקול רשאית העירייה לפי העירייה, מן התראה בכתב מקבלת
נוספת  התראה ההתקשרות ללא את הבלעדי להפסיק דעתה

 ם.ההסכ את או לבטלו/
 הסכם מתוקןעמוד מהמצ"ב 

 
היכן מתקיימת כיום הפעילות החברתית  52עמ'  1סעיף   .11

 בתוכנית ?
 צה מקום לקיום הפעילות ?האם הרשות מק

 י"ע ומופעל תפוס זה מבנה -  הרקפות בגבעת יום מרכז קיים
 לפעילות פנוי נוסף מבנה אין. אתא קרית הקשיש למען העמותה
 .חברתית

הסעיף מציין החזר השתתפות עצמית של  53עמ'  11סעיף   .12
נפלה טעות . בקהילה תומכת  –לעירייה  הלקוח
ל את הסכום ללא הרווחה מעביר למפעי משרד

. (שלא כמו במרכזי היום)הזקן  השתתפות
 מבוקשת הבהרה

 לא מאושר

מבוקש כי למעט לגבי תצהירים בהם נדרשת  כללי  .13
חתימת מורשי החתימה של המציע באישור 

עו"ד, יתאפשר למציע להגיש את מסמכי המכרז 
כשהם חתומים בחתימות סרוקות של מורשי 

מסמכים החתימה של המציע. לאור כמות ה
במכרז, הדבר מייעל את תהליך החתימה ואינו 

גורע מתוקף החתימות מאחר וניתן אישור עו"ד 
כי החותמים ע"ג מסמכי המכרז הינם מורשי 
חתימה וכי חתימתם מחייבת את המציע לכל 

 דבר ועניין.

 לא מאושר



     

 11מתוך  7עמוד 

 0עמ'סעיף מס'
 במכרז

 התשובה השאלה

מבוקש לדחות את מועד הגשת ההצעות  שנקבע  כללי  .19
יד לאחר חול . מועד זה יוצא מ23.1.2222ל

המועד פסח , ארגונים רבים יוצאים לחופשה . 
מבוקש לדחות את המועד לזמן סביר לאחר 

 חזרה מחופשת הפסח.

 .13.3.22מאושר. מועד ההגשה הוארך עד ליום 

האם הקהילה התומכת תיכלל בסל שירותי  כללי  .32
 הסיעוד?

האם בכוונת העירייה להפוך את הקהילה 
 מיש?לקהילה המופעלת ע"פ סל ג

מי הגוף  -כיצד מופעלות כיום הקהילות
 המפעיל?

 כמה חברים יש כיום בקהילה?
נבקש לדעת איזו חברה מעניקה את שירותי 

 לחצן המצוקה?
היכן נמצאים חברי הקהילה? האם יש בשכונה 

 אחת? או מפוזרים ברחבי העיר?
האם ישנן פעילויות שמבוצעות במועדונים? ואם 

ביצוע פעילות כן האם יש מבנה ייעודי ל
 חברתית

 הכל בהתאם להנחיות משרד הרווחה
 

 הכל בהתאם להנחיות משרד הרווחה
 

 העמותה למען הקשיש קרית אתא
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 חברת אנוש

 
 קהילות המפוזרות בכל רחבי העיר 5קיימות 

 
 -  הרקפות בגבעת יום מרכז קיים ישנה פעילות סביב החגים.

. אתא קרית הקשיש למען העמותה י"ע ומופעל תפוס זה מבנה
 .חברתית לפעילות פנוי נוסף מבנה אין

מבוקש לאשר כי "אישור עוה"ד" האמור בסעיף  5עמ'  2.2סעיף   .31
הינו תצהיר חתום על ידי המציע באימות עו"ד, 
שכן עו"ד אינו הגורם שיכול לאשר את האמור 

 בסעיף )העסקת עובד(.

 מאושר

עמ'  2.3.1סעיף   .32
1  

" מבוקש לאשר לגבי לגבי "רשימת המייסדים
להמציא תדפיס רשמי מאתר   עמותה

גיידסטאר. מייסדי העמותה אינם מופיעים 
בתדפיס המעודכן אלא חברי הועד המנהל 

הקיימים, מה גם שאין משמעות שמות מייסדי 
העמותה במקרה של עמותה שנוסדה לפני 

 עשרות שנים.

 מאושר

  3.5סעיף   .35
 9עמ' 

שלא צורף מפנה למסמך א  2ו 1קריטריון 
למסמכי המכרז. מבוקשת הבהרתכם היכן יש 

לפרט את הניסיון בנוסף במסגרת הגשת 
ההצעות. במידה ויש לפרט כאמור במסמך א', 

 מבוקש לצרף את המסמך.

 במסמך ג'.



     

 11מתוך  1עמוד 

 0עמ'סעיף מס'
 במכרז

 התשובה השאלה

  3.5.3סעיף   .31
 9עמ' 

 לא מאושר מבוקש לצרף המלצות ממכרזים קודמים

 מבוקש –פסקת אימות החתימה ע"י עו"ד   11עמ'   .33
 להתאים גם לעמותה

 מאושר
 מתוקנת מציעמצ"ב הצהרת 

טבלת ניסיון   .31
  13עמ' 

מבוקש להגיש מודפס בדף נפרד ולהוסיף שורות 
 במידת הצורך

 מאושר

עמ'  1.1סעיף   .32
21 

. מבוקש להוסיף בסוף הסעיף:" המפעיל יהיה 1
רשאי לבטל את ההתקשרות נשוא הסכם זה 

 ייה".ימים לעיר 122בהודעה מראש ובכתב בת 

 לא מאושר

עמ'  2.1סעיף   .33
21 

 במקרה של קיום פעילות מרוכזת מבוקשת הבהרתכם לגבי המילה "מועדון"

עמ'  15.3סעיף   .39
23 

. פסקה שנייה: בסוף הפסקה מבוקש 1
להוסיף:" פיצוי או שיפוי כאמור בסעיף יעשו 

בכפוף להכרעה שיפוטית חלוטה במסגרת הליך 
 משפטי שהמפעיל היה צד לו".

 מאושרלא 

עמ'  13.1סעיף   .12
29 

אחרי המילה "אחראי" מבוקש לכתוב: "על פי 
 דין".

 מאושר

עמ'  13.2סעיף   .11
29 

. נבקש לגרוע את המילים: "כל עוד קיימת 1
 אחריות בדין"

 לא מאושר

מבוקש להבהיר כי המפעיל מקבל בסופו של  51עמ'  2סעיף   .12
דבר תמורה בהתאם לתעריף של משרד הרווחה 

 ₪ 132ה תומכת ,  עבור קהיל

 לא מאושר. הסכומים משתנים

עמ'  1.1סעיף   .15
51 

 לא ידוע כמה חברים מרותקי בית ישנם בקהילה

עמ'  3.1.1סעיף   .11
51 

ביקורי רופא יסופקו בכל ימות השנה למעט יום 
 כיפור. ביום כיפור נשלח אמבולנס .

 לא מאושר

עמ'  3.2סעיף   .13
52 

בולנס מבוקש  להוסיף סעיף שבגין הזמנת אמ
ללא אשפוז , חבר ישלם את השתתפות העצמית 

 ₪( 52-המקובלת בתחום זה )כ

 בהתאם להוראות התע"ס

עמ'  1.3סעיף   .11
52 

על פי תע"ס, תקציב קהילה תומכת אינו כולל 
מימון להסעת מרותקי בית. האם עירייה תממן 

 את ההסעות כאמור?

 העירייה לא מממנת רכבי הסעות

רייה מקצה מקום לביצוע פעילויות האם עי 52עמ'  1סעיף   .12
 חברתיות של הקהילה?

מבנה זה תפוס ומופעל ע"י  -קיים מרכז יום בגבעת הרקפות  
העמותה למען הקשיש קרית אתא. אין מבנה נוסף פנוי לפעילות 

 חברתית.



     

 11מתוך  9עמוד 

 0עמ'סעיף מס'
 במכרז

 התשובה השאלה

עמ'  1.2סעיף   .13
52 

על פי תע"ס, תקציב קהילה תומכת אינו כולל 
בגין  מימון לטיולים. מבוקש  להוסיף כי

השתתפות בטיולים כאמור תגבה השתתפות 
 עצמית מהחברים אשר תאשור בועדת היגוי. 

  –מאושר. הסעיף יתוקן כך 
, לרבעון אחת לפחות לטיולים הצעות תכלול החברתית הפעילות

כפי שיאושר ע"י אשר בגינם תגבה השתתפות עצמית מהחברים 
 ועדת ההיגוי".

 מפרט מתוקןעמוד מהמצ"ב 
 

עמ'  3.5סעיף   .19
52 

לפי הוראות התע"ס אין צורך בעו"ס בקהילות 
התומכות בקשישים. מבוקש לתקן את הסעיף 

 בהתאם להוראות התע"ס 

 רשום או תואר אקדמי במדעי החברה

עמ'  9.2סעיף   .22
55 

האם הקהילה מלאה? ע"פ הוראת התע"ס יש 
להעסיק אב קהילה במשרה מלאה כאשר 

ם מבוקש  כי יהיה בתא הקהילה מלאה.
 להוראת הת"עס

 12מאושר. ראה תשובה 

. נבקש לגרוע את המילים: "על עוד קיימת לו 1 59עמ'  1סעיף   .21
. נבקש להפחית את משך 2אחריות על פי דין" 

 שנים. 5-שנים ל 2-התקופה מ

 לא מאושר

 יום" 52ימי עבודה" במקום " 3מאושר. " "52נבקש לגרוע את המילה: " 59עמ'  2סעיף   .22
. נבקש להחליף את המילה: "מיד" במילים: 1 59מ' ע 5סעיף   .25

. נבקש להוסיף את 2"בהקדם האפשרי" 
המילים: "ככל ואין בכך פגיעה באינטרס 

 המבוטח"

 מאושר

. נבקש להוסיף את המילים:"רשאי לערוך" 1 59עמ'  3סעיף   .21
. נבקש להוסיף את 2במקום המילה: "יערוך"

ם: המילים: "בקשר עם הסכם זה" לאחר המילי
. נבקש 5"בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים" 

לגרוע את המילים: "בכל ביטוח חבות נוסף 
ו/או משלים יורחב שם המבוטח לכלול את 

 מבקש האישור בכפוף לסעיף אחריות צולבת"

 . מאושר1
 . מאושר2
 . לא מאושר. 5

 . נבקש לגרוע את המילים:1 12עמ'  1סעיף   .23
נבקש לגרוע  .2"בשמו ובשם הבאים מטעמו"  

. נבקש לגרוע 5את המילים: "ו/או תוצאתי" 
את המילים: "וכן אחריות לנזקים לכל הבאים 

 מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים"

 לא מאושר

נבקש לגרוע את המילה: "לפצות" וכן את  12עמ'  2סעיף   .21
 המילה: "פיצוי"

 לא מאושר



     

 11מתוך  /1עמוד 

 0עמ'סעיף מס'
 במכרז

 התשובה השאלה

עמ'  3.1סעיף   .22
12 

באים נבקש לגרוע את המילים: "ו/או ה 
 מטעמו"

 לא מאושר

עמ'  3.5סעיף   .23
12 

 לא מאושר נבקש לגרוע את המילה: "פיצוי"

עמ'  3.1סעיף   .29
12 

 לא מאושר נבקש לגרוע

עמ'  3.1סעיף   .32
12 

נבקש לגרוע את המילים:" ו/א הבאים מטעם 
 מבקש האישור"

 לא מאושר

 
  



     

 11מתוך  11עמוד 

 
 עמוד מתוקן לאחר שאלות הבהרה

 
 

 מסמך א': ערבות בנקאית
 

 לכבוד
 עיריית קרית אתא

 7כיכר העירייה 
 קרית אתא

 
 א.נ,

 
 הנדון: ערבות בנקאית

אלפיים וחמש ₪ ) //0,5על פי בקשת _________________________ )להלן: "המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 
 מילוי תנאי המכרז והחוזה. לביצוע העבודות ולהבטחת 100/00/ש"ח( וזאת בקשר למכרז פומבי מס'  מאות

 
או  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם חובה כלשהי לבסס

ל דרך אחרת ומבלי לטעון לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכ
 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, 

 נ"ל.בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל ה
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 
 וככל שתוארך על פי דרישתכם בכתב.__________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 כל דרישה שתגיע אלינו אחרי התאריך הנ"ל, או התאריך המוארך בהתאם, לא תענה.

 לאחר יום __________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
 אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות זו 

  בכבוד רב, 

_______________ 

 בנק
 

10 



     

 11מתוך  10עמוד 

 
 

 100/00/מכרז פומבי 

 מתוקנת לאחר שאלות הבהרה –הצהרת המציע  מסמך ב':

 לכבוד
 קרית אתא עיריית
   100/00/פומבי  מכרז : הנדון

 תומכת" לאזרחים ותיקים וניצולי שואה קהילה"להפעלת תוכנית 
 
 .המכרז נשוא העבודה של המקצועית מהותה את ומכיר מודע והנני המכרז מסמכי כל את בעיון קראתי כי מצהיר הח״מ אני . 1
 
 לתת הבחינות מכל יכולת בעל ושהינו המתאים האדם וכוח הציוד בעל ,מנוסה ,מיומן ,מקצועי "תומכת קהילה" תוכניות מפעיל הנני כי בזאת מצהיר ניא . 2

 .העירייה של המוחלט רצונה ביעותלש השירות את
 
 ידועים ,המכרז נשוא העבודות ביצוע על המשפיעים האחרים הגורמים וכל המכרז תנאי וכי מסמכיו כולל המכרז מסמכי כל את הבנתי כי מצהיר הנני . 5

 .שכרי ולקבל, הפעילות לבצע אצטרך לפיהם העבודה והיקף התנאים, העבודה ביצוע שיטת את הבנתי וכן .לי ומוכרים
 .במכרז העבודה היקף את לאמוד למשתתפים וסיוע מידע למתן נועדו ,זה מכרז במסמכי המפורטים העבודה בתוכנית שהנתונים מסכים אני כי מצהיר הנני . 1

 את ולוודא לאמת ,המשתתפים ע״י העבודה היקף הערכת לצורך נועדו הנתונים .המצוינות מהערכות סטייה ותתכן הידיעה מיטב פי על מושתתים ,הנתונים
 .חשבונם ועל עצמם בכוחות ,המידע פרטי ואת בשטח התנאים

 במידה .בשטח המציאות לבין מכרזב המופיעים הנתונים בין התאמה לאי המשתתף מצד טענות כל ,ההצעות הגשת לאחר ,תתקבלנה לא ,ספק הסר מעןל . 3
 .למכרז ההצעות הגשת מועד לפני המנהל בפני להעלותן מציעה באחריות ,העבודה וכניתבת הנתונים לבין בפועל המצב בין הפרשים שיהיו וככל

 שלהבטחת ההשתתפות ערבות לו והושבה סיומם על העירייה הודיעה לא עוד כל ,המכרז הליכי לתום עד הצעתו אחר יעמוד הוא כי לו ידוע כי מצהיר המציע . 1
 .הצעתו

 כולל ₪ )אלפיים וחמש מאות) 2,500 בסך המכרז למסמכי המצורף בנוסח העירייה לטובת תנאי ללא בנקאית רבותע מצרף הנני הצעתי קיום להבטחת . 2
 חודשים שהושל בעוד להאריכה יהיה ניתן העירייה בקשת י"ועפ ,זו תקופה כל במשך למימוש ניתנת ותהא _________ ליום עד בתוקף תהא הערבות  .מ"מע

 .נוספים

 :כי בזאת מצהיר אני . 3
 פי על התחייבויות או/ו הדרישות כל את לבצע ,שהיא בחינה מכל מסוגל והנני המכרז נשוא השירות למתן הדרושים והמומחיות הידע בעל הנני  .א

 .המכרז הוראות
 .המכרז נשוא העבודות את לבצע מנת על הדרוש והציוד האדם כוח כל את להשיג בכוחי יש או ברשותי  .ב
 .המכרז הוראות פי על ההתחייבות או/ו הדרישות כל את לבצע שהיא בחינה כלמ ,מסוגל הנני  .ג
 ,בעבודה וגהות בטיחות דרישות לרבות ,המכרז נשוא השירות מתן לצורך תקן או/ו דין כל י"עפ הנדרשות הדרישות בכל אעמוד כי מתחייב הנני  .ד

 .לפחות מינימום שכר חוק י"עפ לעובדיי תשלום ולרבות
 .בכלל ועד המכרז לקיום הערבות של תוקפה סיום עד אותנו ותחייב בתוקף זו נוהצעת  .ו

15 



     

 11מתוך  13עמוד 

 
 .בתוקפה תעמוד ונוהצעת יותר או מציעים שני בין הזכייה את פצלל הזכות את לעצמה שומרת העירייה כי לי ידוע  .ז

 
 הוראות פי ועל ,מטעמה הממונה או/ו העיריה רצון לשביעות ,תנאיו לכל בהתאם המכרז עפ״י התחייבויותיי את לבצע מתחייב הנני ,הנדון במכרז אזכה אם   .9

 .לדין בכפוף ההסכם

 :במכרז זכייתי בדבר הודעתכם מתאריך ימים 7 ךתו מתחייב הריני ,תתקבל הצעתי אם  .12
 .כדין חתום כשהוא לעירייה ולהחזירו ההסכם על חתוםל . 1
 .המכרז במסמכי כמפורט הכל ,ביטוח ואישור כםההס לקיום בנקאית ערבות לכם להמציא  . 2

 תהא וכן במכרז זכייתי את לבטל רשאית תהא העיריה מקצתן או כולן לעיל בסעיפים המנויות הפעולות את אבצע לא שאם לי ידוע כי בזאת מצהיר אני  . 11
 .הצעתי נשוא ודותהעב לביצוע אחר קבלן עם ולהתקשר זו להצעתי המצורפת הבנקאית הערבות את לחלט רשאית

 .למכרז הצעתי הגשת עם עצמי על שנטלתי ההתחייבויות קיום אי עקב ,מראש ומוסכם קבוע פיצוי ישמש הערבות שסכום מסכים ואני לי ידוע כן   .12

 הצעתי הגשת עם עצמי על נוטל נישא ההתחייבויות הפרת עקב העיריה לרשות שיעמדו סעד או זכות בכל לפגוע כדי יהא לא הערבות שבחלוט לי ידוע כן  . 15
 .למכרז

 תנאי פי על המכרז תנאי נשוא העבודות בביצוע הכרוכות סוג מין מכל ,כלליות ובין מיוחדות בין ,ההוצאות כל את בחשבון הבאתי בהצעתי כי מצהיר הנני . 11
 העבודה חוקיו  - 1987התשמ״ז ,מינימום שכר לחוק בהתאם שכר לפחות לעובדי לשלם עלי כי ובהתחשב אחרת הוצאה וכל ,ורווח תקורות לרבות,המכרז

 .דין כל פי ועל עובדים להעסקת ההנחיות
 טענה כל על מסויג ובלתי מוחלט ,סופי ויתור בזאת מוותרים והננו ,המכרז במסמכי הכלולים התנאים לכל הסכמתנו נותנים הרינו זו הצעה הגשת בעצם . 13

 .דרישותיו לרבות במכרז הכלולים ההורא או/ו המכרז תנאי לכל בקשר
 ואישור בחוזה המעוניין מועצה חבר בדבר הוראות הקובעות )חדש סחנו (העיריות לפקודת 'א 122ו 122 סעיפים הוראות לנו ידועות כי ים/מאשר ו/הריני . 11

 או מנהל מהם שאחד או ברווחיו או בהונו אחוז עשרה לע העולה חלק מהם לאחד שיש תאגיד או שותפו או סוכנו ,קרובו ,מועצה חבר של בחוזים התקשרות
 על ההצעה להגשת משפטית מניעה ואין בינינו ההתקשרות על חלות לא ל"הנ הסעיפים הוראות כי מאשר הריני .שם הקבועים בתנאים ,בו אחראי עובד
 .ידינו

 _______________ 
 חתימת המציע  

 ישור עו"ד0רו"חא

 (, מאשר בזאת כדלקמן:"0עמותה"החברה/רו"ח של המציע הנ"ל )להלן: "דואני הח"מ _____________ ע
 , קיימת, פעילה ושמה לא שונה./רשם העמותותרשומה כדין בפנקסי רשם החברות /העמותההחברה .1
בת את המציע לכל על טופס הצעה זה ועל ההסכמים, וחתימתם מחיי /העמותה________________ חתמו בשם החברה -ה"ה ________________ ו .2

 דבר ועניין.
ובמסגרת  /העמותהלאחר קבלת כל ההחלטות הדרושות בהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה -ההצעה דלעיל מוגשת, והחתימה על ההסכמים בוצעה  .5

 סמכויותיה.

_______________ ___________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד0רו"ח תאריך  

11 



     

 11מתוך  14עמוד 

   הבהרה עמוד מתוקן לאחר שאלות  

 .מהמנהלת הנחיות לקבלת השירותים נותן יפנה ,עצמם לבין בינם להסכם המצורפים הנספחים הוראות בין סתירה רעהאי
 
 הגדרות . 0

 : להלן כמפורט שבצדם ההגדרות הבאים למונחים יוקנו זה בהסכם 

 .חלקו או זה הסכם לעניין ידו על שהוסמך מי או העירייה גזבר "הגזבר"
 

 .ממנו חלק או זה הסכם לעניין ידו על שהוסמך מטעמו גורם כל ולרבות המוסמכים ומורשיו המפעיל של נציגיו לרבות  ל" "המפעי
 

 .ובנספחיו זה בהסכם כמפורט הכל ,תומכת קהילה שירותי  "השירותים"
 

 .ממנו חלק או זה הסכם ןלעניי ידה על הוסמכו/שהוסמך מי או בעירייה החברתיים והשירותים הרווחה אגף מנהלת "המנהל"
 

 .תשומותיה אחר ועוקבת מדיניות קובעת ,התכנית פעילות את המלווה ועדה "ההיגוי עדתו"
 
 ההסכם מהות . 3
 

 המצורף השירותים למפרט ובהתאם ולהלן לעיל מפורט הכול וניצולי שואה, ותיקים לאזרחים תומכת קהילה את המפעיל יפעיל ההסכם תקופת במהלך
 .זה הסכםל 'א כנספח

 
 .ההסכם להוראות בהתאם והכל זה הסכם נשוא השירותים ביצוע את עצמו על לקבל מתחייב המפעיל

 שנקבעו וההוראות התנאים ואת זה הסכם ,המכרז וראותה פ"ע ידו על הניתנים השירותים של ומטרותיהם יידועם אופיים את לשנות רשאי המפעיל אין
 .ההיגוי ועדת או/ו המנהלת מאת בכתב מוקדמת הסכמה ללא ,ירייהוהע ההיגוי ועדת עם ובתאום במשותף

 ההסכם תקופת . 4
 (."הראשונה ההתקשרות תקופת" :להלן) __________ ביום וסיומם _________ ביום שתחילתם ,חודשים 24 למשך הינה ,ההסכם קופתת . 1.1
 ובלבד ,אחת כל חודשים 12 עד של נוספות בתקופות תנאים באותם ההסכם תקופת את להאריך ,הבלעדי דעתה שיקול י"עפ ,רשאית תהא העירייה  . 1.2

 .חודשים 60 על תעלה לא ,הראשונה ההתקשרות תקופת כולל ,ההסכם של הכוללת שהתקופה
 .הארכה הסכם על יחתמו םוהצדדי הארכה הסכם תקופת סיום טרם יום 11 עד מפעילל בכתב כך על תודיע ,ההסכם תקופת את להאריך העירייה החליטה . 1.5
 והשירותים הרווחה משרד ידי-על התומכת הקהילה הפעלת מימון בהמשך שלב בכל תלויה תהא השירותים נותן עם העירייה התקשרות כי יובהר . 1.1

 .החברתיים
 .דין י"עפ םיביהמחוי שינויים למעט ,ההסכם הוראות כל הצדדים על לחול ימשיכו ההארכה בתקופת . 1.3
 על בהתחייבויותיו המפעיל עמד לא ,המנהל של הבלעדי דעתו שיקול פי על אם ,מראש םיו 11 ההתקשרות הפסקת על מפעילל להודיע רשאית תהיה העירייה . 1.1

 .רצונו לשביעות ההסכם פי
 המפעיל התחייבויות . 5

 המהווה במפרט כמפורט קרית אתא העיר בתחומי "ומכתת הילה"ק תכניות להפעלת שירותים הם לבצע מתחייב הוא אותם השירותים כי מתחייב מפעילה . 3.1
 21   .זה הסכם והוראות המכרז מהוראות נפרד בלתי חלק



     

 11מתוך  15עמוד 

 עמוד מתוקן לאחר שאלות הבהרה

 
 .הסכם או דין כל י"עפ העירייה זכאית לה תרופה או סעד מכל לגרוע בכדי באמור אין

 
 .לכך המפעיל הסכמת בקבלת צורך ללא ,חלקן או ההסכם פי על התחייבויותיה או/ו זכויותיה כל את לאחרים וא לאחר להמחות רשאית תהיה העירייה  11.1

 
 וביטוח אחריות . 15

  
 שלישי צד לכל או/ו לרשות שייגרם אחר נזק לכל או/ו ,ממון לנזק בין ,רכוש לנזק בין גוף לנזק בין ,שהוא נזק לכל , ע"פ דיןאחראי יהיה הקבלן" - יות"אחר  13.1

 או/ו עובדיו ידי על נגרם אם בין ידו על נגרם אם בין ,מעיסוקו ,בעקיפין ובין במישרין בין ,הנובע ,הקבלן מצד מחדל או ממעשה כתוצאה ,עובד לכל או/ו
 ".לאחריו אם ובין החוזה בתקופת אם בין ,למרותו הנתון כל או/ו שלוחיו

על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד  ולקיים לערוך המפעיל מתחייב, דין כל פי על או/ו זה חוזה פי על להמפעי מאחריות לגרוע מבלי – "ביטוח"  13.2
 בנספח הביטוח המצ"ב כנספח ד' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  המפורטים תנאיםב קיימת אחריות שבדין ביטוחים

 ועיכבון קיזוז  . 16
 :קיזוז   11.1

 או/ו מטעמו מי או/ו לעירייה המפעילמ מגיע המנהלת שלדעת סכום כל – זה הסכם לפי מפעילל המגיע כלשהו מסכום ולנכות לקזז רשאית תהא העירייה
 .דין או הסכם כל י"עפ 'ג צד לכל

 :עכבון   11.2
 מילא לא אותם המפעיל של התחייבויותיו למילוי עד כבטוחה וזאת ב"וכיו עבודה כלי ,חומרים ,מתקנים ,מיטלטלין כל בידה לעכב תהיה רשאית העירייה

 .בהסכם הקבוע פי על
 ההסכם ביטול . 17

 הסכם להביא ,בו שנתגלה פגם או ההסכם הפרת מחמת שלא גם ,לה שתיראה סיבה מכל ,עת בכל העירייה רשאית ,בהסכם אחר מקום בכל האמור אף על   12.1
 .מראש יום 30 מפעילל נתןתי אשר בכתב הודעה י"ע גמר לידי ,מקצתו או כולו ,זה

 המפעיל עבודת בחלק הקשורים אחרים ובמסמכים בתוכניות שימוש בעד השירותים לנותן כלשהם פיצוי או תמורה ,שכר כל מתשלום פטורה תהא העירייה   12.2
 .נעשתה שכבר

 .כאמור גמר לידי ההסכם הבאת עקב ,מפעילל אחר תשלום כל או שיפוי ,פיצוי אופן בשום חבה תהא לא העירייה כי ספק הסר למען בזאת מובהר  12.5
 

ולא  בכך, החל טרם אם ובין התחיל במתן השירותים אם בין שהיא, סיבה מכל זה, הסכם פי על ובהתחייבויותי המפעיל דעמ לאמבלי לגרוע באמור לעיל,    17.4
נוספת  התראה ההתקשרות ללא את הבלעדי להפסיק דעתה שיקול העירייה לפירשאית  העירייה, מן התראה בכתב ימים מקבלת 2תוך  ההפרה את ןתיק

 ם.ההסכ את או לבטלו/
 העירייה תהא רשאית ,לעיל האמור מכוח המפעיל שלו העסקת להפסקת מזכותה לגרוע ומבלי הסכם או דין כל מכוח לה הקיימת בזכות לגרוע מבלי   17.5

 וזאת גורם לאותו ההסכם הסבת לרבות אחר גורם באמצעות תומכת קהילה את ולהפעיל ,לאלתר הסכםה את ועימ לבטל המפעיל, עבודת את להפסיק
 :הבאים במקרים

 קבוע -פירוק צו או הליכים להקפאת צו לגביה ניתן– תאגיד הינו באם – או ,רגל כפושט הוכרז או/ו דין כל מכח נכסים כונס השירותים לנותן מונה  12.3.1
 .זמני או
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 11מתוך  16עמוד 

 מתוקן לאחר שאלות הבהרה עמוד
 עבירה או/ו קלון עימה שיש עברה בבחינת הינה לגביהם שהרשעה למעשים בנוגע הורשע או ,אישום כתב הוגש ממנהליו מי או השירותים נותן נגד   17.5.2

 זה הסכם מכוח לשירותים הנוגעת
. 

 .מרמה מעשה לבכ או ,שוחד במעשה ,בגניבה נחשד או נתפס מטעמו מי או המפעיל   17.5.3
 

 .אחרת סיבה מכל או ,טכנית, כספית מסיבה ההסכם בדרישות לעמוד מסוגל אינו המפעיל כי לעירייה הוכח  17.5.4
 

 את לבטל העירייה מזכות לגרוע בכדי במנייתם אין וכי סגורה רשימה בבחינת ההסכם ביטול כעילות לעיל המנויים המקרים אין כי בזאת שמובהר אלא  12.1
 .שבדין עילה מכוח כאמור באופן ההסכם

 
 לה המוקנים והתרופות הסעדים לרבות ,הסכם או דין כל מכוח העירייה זכאית להם תרופה או סעד מכל לגרוע בכדי לעיל האמור בכל אין כי בזאת מובהר  17.7

 .ההסכם של יסודיות הפרות כנגד
 

 ויושארו יפגעו לא מטעמו והביטחונות המפעיל של חובותיו ,העירייה של זכויותיה – הסכם או יןד כל מכוח או/ו לעיל כאמור ההסכם ביטול של מקרה בכל   17.8
 .הביטול מועד עד שבוצעו למחויבויות הנוגע בכל ,ההסכם בוטל לא כאילו ,המלא בתוקפם

 ויתור . 11
 .זה להסכם הצדדים ידי על ונחתמו ובכתב מראש נעשו אם אלא בתוקף יהיו לא הצדדים אחד מטעם ההסכם תנאי על ארכה ,ויתור ,חריגה ,התנאה כל

 מקרה לכל תקדים משום כאמור בוויתור יהיה לא הסכם או דין מכוח לבצע השני הצד היה שחייב חובה צועיב על או מזכויותיו זכות על הצדדים אחד ויתר
 .כאמור עתידי

 והודעות כתובות . 19
 .להסכם בכותרת כמפורט הינן הצדדים בותכתו  19.1

 
 בתוך הנמען י"ע נתקבל כאילו אותו יראו ,כאמור רשום בדואר שנשלח מסמך וכל הצדדים כתובת לפי רשום בדואר ישלח זה הסכם לעניין הודעה או מסמך  19.2

 .המשלוח מתאריך שעות  72

 סמכות שיפוט .  /0
 מוסמכים בחיפה והקריות בלבד.סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא לבתי המשפט ה

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום,
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 11מתוך  17עמוד 

 
 

 עמוד מתוקן לאחר שאלות הבהרה
 .הקהילה אב גם יעודכן הצורך ובמידת בנושא הזכאי יעודכן (מיוחדות נסיבות ובשל חריגים במקרים ורק אך) הרופא בהגעת יכובחל ע 3.1.2

 
 .הרווחה משרד או ס"התע להוראות בהתאם השתתפות דמי החבר ישלם ,החבר בבית רופא ביקור כל בגין  3.1.5

 
 .בוריה על העברית השפה דובר להיות הרופא על  3.1.1

 
 .המטפל לרופא או המשפחה לרופא המצאתו לשם לזכאי יימסר שהעתקו ,ביקור ח"דו או מחלה סיכום ירשום הרופא   3.1.3

 
 .מרשם ובטופס שעות 24 – ל ראשוניות בתרופות ,המקובל הרפואי בציוד מצויד להיות הרופא על  3.1.1

 
 .חולים בבית מיון לחדר המנוי את יפנה הרופא ,הצורך במידת  3.1.2

 
 אמבולנס שירותי  3.2

 
 .יהטכנ המפרט להוראות ובהתאם לצורך בהתאם המפעיל ידי על יסופקו ,נמרץ טיפול ניידת או אמבולנס באמצעות רפואי פינוי שרותי   3.2.1

 
 .רופא להפניית בהתאם אמבולנס יזמין המוקד  3.2.2

 
 .האמבולנס בהוצאות המפעיל יישא ,המנוי את לאשפז שלא והוחלט רופא בהוראת אמבולנס הוזמן 3.2.5

 חברתיים שירותים. 6
 והתאמות שינויים יבצע המפעיל .ההיגוי עדתו שהגדירה לתקציב בהתאמה שונות חברתיות לפעילויות שנתיות יות/תכנית ההיגוי לוועדת יגיש המפעיל 1.1

 .כאמור לתקציב ובהתאם הוועדה להנחיות בהתאם בתכנית
 .לפחות לחודש אחת כאמור חברתית בפעילות להשתתף האפשרות תהא זכאי לכל כי לוודא המפעיל על   1.2
 ,כאמור הפעילות .התומכת הקהילה לחברי ייחודית רבעונית פעילות ,לפחות לרבעון אחת המפעיל יקיים ,החודשית לפעילות בנוסף – רבעונית פעילות  1.5

 .ההיגוי ועדת ידי על תאושר
 החברתית הפעילות תכנית .בית מרותקי לחברים ייעודית חברתית פעילות המפעיל יבצע ,דלעיל החברתיות לפעילויות בנוסף – בית מרותקי לחברים פעילות  1.1

 את המפעיל יצרף ,לחלופין .מהבית יציאה הכוללת בפעילות לרבעון אחת הפחות לכל להשתתף יוכל ,בית מרותק המוגדר קהילה חבר כל בו באופן תאורגן
 .קיימות ייעודיות לתכניות הבית מרותקי החברים

 לשם הדרוש נוסף אמצעי או/ו ציוד וכל מעלון הכוללים הסעות רכבי לספק המפעיל מתחייב ,בית למרותקי הנוגע שבכל הרי ,החברתיות הפעילויות במסגרת  1.3
 .ומכבד נוח באופן ,הפעילות לאתר הבית מרותקי שינוע

 .החברתית הפעילות בעניין אחרים דגשים לפי לפעול המפעיל את להנחות רשאית ההיגוי ועדת כי יובהר  1.1
 ות עצמית מהחברים כפי שיאושר ע"י ועדת ההיגוי"., אשר בגינם תגבה השתתפלרבעון אחת לפחות לטיולים הצעות תכלול החברתית הפעילות  1.2

 זכויות במיצוי סיוע . 7
  .הכלכלי בתחום כולל מענה לו לספק מנת על קשיש ועזרה מידע מתן תוך ,ציבוריים גופים ומול וממשל שלטון גורמי מול ובהתנהלות בהתמודדות סיוע
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 11מתוך  11עמוד 

 עמוד מתוקן לאחר שאלות הבהרה
 התכנית ת/רכז . 1
 

 .ס"התע להוראות בהתאם השירותים הספקת תקופת כל במהלך קבוע באופן תכנית רכז יעסיק המפעיל  3.1
 

 .ה לכל קהילה )אחוזי המשרה יגדלו בהתאם למספר מקבלי השירות בכל קהילה(משר 25% בלפחות קרית אתאב התומכת בקהילה עסקוי התכנית רכז  3.2
 .העירייה תורה עליו בפורמט דעתה ושיקול צרכיה לפי כאמור הרכז של פעילות שעות ח"דו לבקש תוכל העירייה

 
 :התכנית ת/רכז לתפקיד וכישורים דרישות 3.5

 
 .החברה במדעי אקדמאי תואר בעל או/ו הסוציאליים העובדים בפנקס הרשום ,סוציאלית בעבודה מוכר אקדמי תואר בעל ס"עו  3.5.1
 .קהילתיים ייםחברת פרויקטים בהפעלת וניסיון ידע בעל  3.5.2
 .מתנדבים ולהפעיל צוות להדריך יכולת ,עצמאי באופן עבודה יכולת ,יוזמה ,וניהול ארגון כושר בעל   3.5.5
 (.בקהילה סנגור) שונים מוסדות בפני יצוגם( ושואה ניצולי לרבות) קשישים עם בעבודה מיומנויות בעל 3.5.1

 
 הקהילה אב . 9
 

 .ס"התע להוראות בהתאם קהילה אב ,יעסיק המפעיל   9.1
 .ה לכל קהילה )אחוזי המשרה יגדלו בהתאם למספר מקבלי השירות בכל קהילה(משר 25% בלפחות קרית אתאב התומכת בקהילה יועסק הקהילה אב   9.2
 ,כן כמו .ת/רכז בקשת י"ועפ שוטף באופן התכנית ת/לרכז לוגיסטית עזרה גם כוללים ותפקידיו ,המפעיל מטעם התוכנית למנהל כפוף יהיה הקהילה אב  9.5

 :להלן המפורטות המטלות את הקהילה אב של תפקידו כולל

 והבריאותי האישי הביטחון בתחום   9.5.1
 המנויים של מצוקה לקריאת לבוא מוכנות .ביממה עותש  24 נייד טלפון יישא הקהילה אם/אב .השנה ימות בכל שעות 24 במשך זמינות  .א

 אב מ"למ הבית אב של הסלולארי מכשיר יועבר הבית אב של החופשה בימי .חופשה לימי פרט ,חגיםוכולל  השנה מותי בכל ,שעה בכל
 .המנויים לקריאות והיענות זמינות לאפשר כדי הבית

 .היממה שעות בכל מצוקה קריאת של במקרה המצוקה ממוקד הודעה קבלת  .ב
 לפי הכל ,המשפחה לבני להודיע אחראי הקהילה אב .הקהילה לאב מהמוקד הודעה כך על תימסר ,אשפוז המצריכות נסיבות של במקרה ג. 

 .התכנית ת/ורכז הקהילה אב ידי על שתוערך המצב חומרת של הערכה
 

 הבאת לרבות ,שנדרש ככל לו ויסייע בביתו המנוי מצב את יברר וזה ,הקהילה אב את יידע המוקד ,אשפוז מצריכים שאינם במקרים  .ד
 .וכדומה ותתרופ

 .בקשתם ולפי הולמת עזרה לקבלת ,המשפחה ובני משפחה רופא כגון שונים לגורמים בקהילה חבר בין תיווך  .ה
 ,רפואיים ומכשירים עזר אביזרי השגת :כגון, הצורך פי על ,החבר לבית שירות בהכנסת סיוע – אשפוז לאחר לביתו המנוי חוזר כאשר  .ו

 .וכדומה מטפלת הכנסת ,תרופות הבאת ,וןמז מוצרי רכישת ,מזון הבאת
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