
                      
                                                                             

 2020 פברואר

 הליך תחרותי לקבלת הצעות

 לביצוע מחקר מלווה לתכנית תיאום טיפול 

 כללי

-"ג'וינט)להלן: אשל -( וג'וינט ישראל"המל"ל"קרן הסיעוד במוסד לביטוח לאומי )להלן:  .א׳
( מזמינים חוקרים וגופים העוסקים "מזמינים"( )המל"ל וג'וינט אשל יחד, להלן גם: האשל"

 "(.המחקר" )להלן: "תיאום טיפול הצעות לעריכת מחקר מלווה לתכנית " במחקר להגיש 

הינה שותפות אשר הוקמה ע"י ממשלת ישראל וג'וינט ישראל באופן ייעודי לצורך אשל -ג'וינט .ב׳
, אשר פעלה במסגרת האגודה לפיתוח תכנון ופיתוח תכניות למען אוכלוסיית הזקנים בישראל

 .1.12.2019והתמזגה עם ג'וינט ישראל )חל"צ( ביום  שירותים למען הזקן בישראל )ע"ר(

 רקע .1

מנתה אוכלוסיית  2016הארכת תוחלת החיים מביאה לגידול ניכר באוכלוסיית הזקנים. בשנת  .א׳
יגיע  2035ועל פי תחזיות, בשנת  מכלל האוכלוסייה 11.3%שהם  ,הזקנים בישראל כמיליון איש

 . 15%-שיעור הזקנים באוכלוסיית ישראל ל

( מתגוררים בקהילה.   מאפיינים דמוגרפיים נוספים הראויים לציון 98%ית הזקנים )מרב .ב׳
+ מדווחים על 65מכלל בני  15%מכלל הזקנים;   25.5%+ מהווים  80-בני הך שמצביעים על כ

(. קבוצות אוכלוסייה אלה נמנות בין 2017תחושת בדידות לעתים קרובות )הזקנים בישראל,
 ותר.האוכלוסיות הפגיעות בי

למרות ההתפתחות המשמעותית בשרותי הרווחה והבריאות לזקנים בישראל, קיים פיצול רב  .ג׳
פיצול מבני בין המשרדים לרבות במערכות השירותים. הפיצול בא לידי ביטוי ברמת המדיניות 

השונים ותחומי אחריותם, עקרונות הטיפול בפועל ופיצול מבחינת הפריסה הגאוגרפית. חוסר 
השירותים השונים גורם לבזבוז משאבים, ניצול יתר של שירותים מסוימים לצד התיאום בין 

ניצול של משאבים אחרים, לסרבול רב וקושי של הזקנים ובני המשפחה לקבל מידע למי -תת
עליהם לפנות בשעת מצוקה ומשבר. לכך יש השלכה ישירה על אפשרות האדם הזקן ובני 

 ת מותאם לצרכיהם הכוללים. משפחתו לממש את זכויותיהם ולקבל שירו

סוגיית הפיצול במערכת השירותים מעסיקה את מעצבי המדיניות בארץ ובעולם. לאור זאת,  .ד׳
פותחו בעולם מודלים שונים המנסים להתמודד עם סוגיה זו והשלכותיה. אחד המודלים 

   (.Kodner, 2002שהוכחו כמועילים לכך הוא הטיפול המשולב בקהילה )

  



                      
                                                                             

 

 1)ראה קישור למדריך התכנית בהערות( התכניתמידע על  .2

 .למכרז כנספח א'רשימת היישובים מצורפת  .2יישובים 33-התכנית יוצאת להטמעה ב .א׳

הנחת היסוד בבסיס מודל התכנית היא כי קיים פיצול בין מערכות השירותים לזקנים בישראל  .ב׳
וכי לעתים קרובות אספקת השירותים אינה מתואמת ואינה מותאמת לצרכיו של הזקן. 

כתוצאה מכך נפגעים היעילות הטיפול בזקן ואיכותו. יחידת תיאום טיפול משולב המשמשת 
בריאות ומערכת הרווחה ומספקת שירותים מותאמים לזקנים עם מנגנון המשלב בין מערכת ה

 בעיות מורכבות החיים בקהילה. 

ביחידת תיאום טיפול משולב עובדים שני אנשי מקצוע מתחומים שונים: אח/ות ועובד/ת  .ג׳
סוציאלי/ת, המשמשים כמתאמי טיפול לזקנים המטופלים. בחלק מהישובים יתווסף כוח אדם 

 מנהלי.

תי הדיסציפלינות ביחידה אחת, מייצר עבודת צוות רב מקצועי עם מומחיות השילוב בין ש .ד׳
בתחום הבריאותי, סיעודי, תפקודי וסוציאלי. צוות הפועל יחד למען הזקן. תהליך העבודה 

המשותף בצוות יוצר שפה משותפת ומצמצם פערים של אי הבנה וחוסר ידע בתחום המקצועות 
בעלי המקצוע, עשויה לחזק את ההיענות של הזקן  הספציפיים. העבודה המשותפת של שני

ו/או משפחתו לטיפול )בין אם לטיפול רפואי נדרש או לטיפול סוציאלי(. העו"ס והאחות יישבו 
יחד וייעשו את תהליך האינטייק במשותף. מתאם הטיפול יוצר קשר עם המטופל, מבסס אמון 

ות הנדרשות. בנוסף, צוות היחידה על מנת לקדם את הנכונות לשיתוף פעולה ולביצוע המשימ
מהווה גם "מודלינג" לעבודה המשותפת בין ארגוני הבריאות והרווחה עימם עובדים מתאמי 

 הטיפול. 

יסייע בידי אנשי המקצוע בתיאום טלפוני, איסוף  , במקומות בהם יתווסף כוח אדם מנהל .ה׳
 מסמכים הנוגעים למטופל, ליווי המטופל בקהילה ועוד.

בים יחידת תיאום טיפול משולב תשב במחלקות לשירותים חברתיים ברשות מהישו 90%ב .ו׳
מהיישובים יחידת תיאום טיפול משולב העובדת הסוציאלית ואחות הן  10%-המקומית. ב

 עובדי הקופות חולים ואמורים לשבת בקופות החולים.

 מטרות העל של התוכנית  .3

 :ברמת הפרט ומשפחתו .א׳

בקהילה הניתנים על ידי כלל המערכות )בריאות,  שימוש נרחב יותר במגוון שירותים (1)
 רווחה ועוד(.

השגת איזון ו/או שימור או שיפור מצבו של הזקן עם בעיות מורכבות והבטחת התאמת  (2)
 השירותים והמסגרת בהתאם למצבו ורצונו של הזקן.

 ביסוס האמון ויכולת השליטה של הזקן ומשפחתו במערכות נותני השירות.  (3)

                                            
 http://www.eshelnet.org.il/TipulMeshulavקישור למדריך ההפעלה של התכנית  1
 התכנית תהיה במודל הפנים קופתימספר היישובים כולל גם את היישובים בהם  2

http://www.eshelnet.org.il/TipulMeshulav


                      
                                                                             

 

הטמעת שינוי מבני ומקצועי במערך שירותי הבריאות  :הקהילה לזקניםרמת שירותי ב .ב׳
 והרווחה המסופקים לזקנים עם בעיות מורכבות.

  תוכניתאוכלוסיית היעד ל .4

(, המתגוררים בקהילה וסובלים מריבוי 1989זקנים )כהגדרתם בחוק הביטוח הלאומי, תש"ן,  .א׳
כה משפחתית ו/או חברתית, בעיות בריאותיות, תפקודיות וסוציאליות, ללא רשת תמי

המוכרים או לא מוכרים לנותני השירותים, כאלה שאינם מקבלים את הטיפול הדרוש בשל 
 חוסר היענות, בעלי קשיי נגישות פיסית, ו/או קשיי נגישות שפתית, או בשל פערים תרבותיים.

 תוכניתמסגרת הב תנאי כניסה למערך הטיפול .5

 התכנית.צוות מהבעת הסכמה לקבל טיפול  .ב׳

 על ידי הוועדה הבין משרדיתו/או יקבעו עמידה בקריטריונים לקבלת מטופלים כפי שנקבעו  .ג׳
 מעת לעת. 

צבירה של שלוש נקודות או יותר, בלפחות שתיים , נדרשת נכון למועד פרסום מכרז זה
 מהקטגוריות הבאות: מצב תפקודי, מצב רפואי ומצב סוציאלי, בהתאם לטבלה להלן.

 

 

 

 

 

  

 ניקוד ירידה משמעותית בתפקוד מצב תפקודי

 נק' 1 לפחות ADLתפקודי  2מגבלה בתפקוד ב 

 נק' 1 5-6קבלת גמלת סיעוד פעם ראשונה בדרוג  

 ניקוד אי יציבות רפואית מצב רפואי

 נק' 1 אבחנה חדשה של דמנציה בחודש האחרון 

 נק' 1 הופעת הפרעות התנהגותיות בחודש האחרון 

 נק' 1 אשפוזים והגעה למיון פעמיים בחצי שנה אחרונה  2מעל  

 נק' 1 אין משפחה קרובה–עריריות  

 נק' 1 חי עם בן משפחה עם צרכים מיוחדים 

הזנחה ו/או התעללות ע"י בן משפחה או אחר במחצית  
השנה האחרונה )חסך בצרכים בסיסיים או שירותים 

 חיוניים לזקן ופגיעה פיסית, מינית וכלכלית( 

 נק' 1



                      
                                                                             

 

  

 

 

 

 

 

 מודל ההתערבות .6

ות המשמשים /ת ואח/סוציאלית /במסגרת תכנית זו מתוכננת הקמת צוותים של עובד .א׳
כמתאמי טיפול לזקנים המטופלים וישמשו כמנגנון חדש המשלב בין מערכת הבריאות 

 מספק שירותים מותאמים לזקנים עם בעיות מורכבות החיים בקהילההלמערכת הרווחה 
 . (תיאום"ה"צוות )להלן: 

בקהילה ובבתי אנשי המקצוע צוות התיאום ועל ידי  ולהשתתף בתוכנית יאותר יםמועמד .ב׳
 החולים.

יקבע את מטרות ההתערבות ויעדיה, שלבי ההתערבות וביצוע תכנית העבודה, התיאום צוות  .ג׳
עד שלב  ,ין שלושה חודשים לחצי שנהמשך תקופה שתנוע בב אחר ביצוע המשימות, בוויעק

 .הפרידה מהמטופל וסיום הטיפול תוך הפניית המטופל חזרה לגורמי הקהילה

רשויות.  33-, ב2021, עד לסוף שנת זקנים 22,000-כבמספר המשתתפים בפיילוט מוערך  .ד׳
 .)רשימת היישובים ומספר הצוותים ראה נספח ו'(

 מודלים של צוותי עבודה : 3לתכנית  .ה׳

, כששניהם מועסקים ע"י ות/עו"ס ואחמורכב מצוות התיאום יהיה   -מודל פנים קופתי   (1)
 רשויות( 3) ת החוליםקופ

)בהתאם למטופל( ועו"ס  ות קופ"ח/אחמורכב מצוות התיאום יהיה  –ל בין משרדי מוד (2)
 .מחלקת הרווחה היישובית

 ות קופ"ח/אחמ מורכב צוות התיאום יהיה - מודל בין משרדי בתוספת כוח אדם מנהלי (3)
 לסיוע איש/אשת צוות בתוספת , ס מחלקת הרווחה היישובית")בהתאם למטופל( ועו

 בהיבטים מנהליים.

במקביל לתכנית, תתקיים הכשרה במימון אשל לצוות הבין מקצועי של נותני  :תכנית הכשרות .ו׳
שעות כל מפגש, פעם בשבוע במרכזי  6מפגשים בני  10 –שירותים. משך תקופת ההכשרה 

ההכשרה של אשל. במהלך השנה יתקיימו אחת לחודשיים מפגשי למידת עמיתים והמשך 
 הכשרה.

 ניקוד מערכת תמיכה מצב סוציאלי

הזנחה עצמית )הימנעות מטיפול רפואי, מאכילה ומרחצה  
 (מקום מגוריוואי שמירה על  מצב היגייני של הזקן ושל 

 נק' 1

 נק' 1 עומס רב על מערכת התמיכה 

 נק' 1 יקבל ניקוד נוסף  90אדם מעל גיל  גיל 



                      
                                                                             

 

 תתוצאות מצופות מהתוכני .7

 תוצאה סופית תוצאת ביניים רמה

 

 

 זקן -פרט 

 עליה בתחושת הביטחון והמסוגלות של הפרט

 

 

איזון ו/או שימור ו/או שיפור במצבו 
 של הפרט.

 

  -אמון במערכת 

 ביטחון הפרט בפניה לקבלת שירות

המשך הישארותו של הפרט בביתו 
 ובקהילתו

  תחושת שליטה ואוטונומיה בקבלת החלטות

יישום תכנית טיפול מותאמת אישית )מיצוי 
 זכויות וקבלת מענים ושירותים מגוונים(

 

 

אנשי 
המקצוע 
בתכנית 

והארגונים 
 בקהילה

 יצירת צוותי עבודה משותפים.

 

הטמעת מודל עבודה חדשני המשלב 
בין ארגוני הרווחה וארגוני הבריאות 
 ויצירת יחידות תיאום טיפול משולב

 

עבודה בין אנשי המקצוע יצירת דפוסי 
 והארגונים.

 

 הבטחת רצף שירותים בקהילה

  הגברת תקשורת בין שירותים מרמת האיתור

 הקלה על הליכים בירוקרטיים 

 

 



                      
                                                                             

 

 מערכת

ביסוס וחיזוק שיתופי הפעולה ומידע בין 
המערכות בתהליכי קבלת החלטות ברצף 

 הטיפולי.

 

הטמעת שינוי מבני ומקצועי במערך 
 הבריאות והרווחה.שירותי 

 

 שינוי בתפיסות המערכתיות והמקצועיות

 

אספקת שירותים מותאמים אישית 
 לצרכי הפרט

  בניית מנגנון לשילוב בין המערכות.

 שאלות המחקר .8

  :לנושאים הבאים ותייחסעל המציע לנסח את שאלות המחקר, אשר י

בהשוואה לקבוצה מקבילה האם התכנית משפרת או משמרת את  מצבו של הפרט בקהילה  .א׳
בהיבטים של חיזוק מערכת התמיכה הבלתי פורמלית, עליה בתחושת השליטה והאוטונומיה 

בקבלת החלטות  של הזקן ומשפחתו, עליה בתחושת האמון של הזקן ומשפחתו במערכות נותני 
י האם השירותים הותאמו לצורכי הזקן ורצונותיו? האם הידע של הזקן ומשפחתו לגב השירות.

 השירותים גדל? האם חל שינוי במצבו של הזקן לשביעות רצונו?

 .)ה( לעיל(6מודלי הפעולה של התכנית )כמפורט בסעיף  יתרונות וחסרונות בהשוואה בין .ב׳

ונבנו דפוסי עבודה השתפר בעקבות התכנית  האם מערך שיתופי הפעולה בין השירותים .ג׳
 משותפים?

 .התכניתהבניית מודל לאמידת יחס עלות תועלת של  .ד׳

 תקציב המחקר .9

  ₪. 600,000התקציב שהוקצה למחקר הוא  .א׳

הצעות על פי מכרז זה, לא יעלו על הסכום הנ"ל, כולל כל ההוצאות הצפויות במסגרת המחקר  .ב׳
 .(אם ככל שיחול) וכולל מע"מ

 התכולות הנדרשות בהצעת מחקר .10

 הצעת המחקר צריכה לכלול  את הרכיבים הבאים: .א׳

  טיפול ומודל הטיפול המשולב.-על נושא תיאום רקע (1)

 חוקר( כללאחד קורות חיים וניסיון מעודכנים של צוות המחקר  )עד עמוד  (2)

 מחקרים הכי רלוונטיים 10עד  –רשימת מחקרים רלוונטיים/דומים  (3)



                      
                                                                             

 עמודים(: 10/15הצעת מחקר )עד  (4)

 מודל מותאם למחקר כולל קבוצת בקורת (5)

 הרצויות במודל הלוגירשימת מדדים בהתאם לתוצאות  (6)

 איך ייאסף, ע"י מי, כל כמה זמן, איך יעובד? –מתודות ושיטות המחקר הנבחרים (7)

לוחות זמנים המוצע ואבני הדרך לעריכת המחקר ולהצגת הדו"חות, לרבות אבני דרך  (8)
 לתשלום.

 ביצוע המחקר .11

 כל הפעולות במסגרת מחקר ההערכה ייעשו על פי ההצעה שאושרה ונבחרה במכרז זה. .א׳

על המציע לקחת בחשבון כי יידרש להיערך באופן מידי להתחלת ביצוע המחקר, מיד עם  .ב׳
 ההודעה על מציע זוכה.  

תקופה זו . 31.12.2022החל ממועד החתימה על הסכם זה ועד ליום תקופת ההסכם הינה  .ג׳
כוללת את ביצוע המחקר, כתיבת דו"ח ביניים ודו"ח סופי מסכם והצגתם בפני ועדת ההיגוי של 

 התוכנית. 

מנהל המחקר  מטעם הגוף החוקר שיבחר, יהיה חבר בוועדת ההיגוי המלווה את התוכנית  .ד׳
 שתתכנס אחת לארבעה חודשים בירושלים/ בת"א.

ועדה של ועדת ההיגוי של התוכנית -הווה תתכמו כן, תלווה את המחקר ועדה מייעצת המ .ה׳
 (."הועדה המייעצת")להלן: 

 הגוף החוקר שיבחר, יגיש דיווחים בכתב ובעל פה לשותפים ולוועדת ההיגוי של התוכנית.  .ו׳

כלי המחקר, דו"ח הביניים והדו"ח הסופי יועברו לעיון ואישור חברי ועדת ההיגוי והועדה  .ז׳
 המייעצת.

 זכויות יוצרים ופרסום .12

כויות היוצרים בכל תוצרי המחקר, לרבות דו"חות, כלי מחקר וכיו"ב, תהיינה שייכות ז .א׳
 .עילל 1לשותפים כהגדרתם בסעיף 

שונים על פי השותפים שומרים לעצמם את הזכות לפרסם את הדו"חות הסופיים בפרסומים  .ב׳
 , תוך מתן קרדיט לגוף החוקר על ביצוע המחקר.שיקול דעתם

, החוקרים יהיו רשאים להשתמש בנתוני המחקר לפרסום רהמחק לאחר פרסום ממצאי .ג׳
מאמרים בכתבי עת מקצועיים ו/או להציג את ממצאי המחקר בפורומים מקצועיים, זאת 

בתיאום מראש עם נציגי השותפים ותוך אזכור התוכנית,  מקור הנתונים ועצם הפעלתה 
 במימון השותפים.

וצוות המחקר יהיו מנהל המחקר ים. המחקר יוצג בפורומים שונים עפ"י בחירת השותפ .ד׳
 להגיע ולהציג את המחקר, בכפוף לתיאום מוקדם. מחויבים



                      
                                                                             

 

 כיוזמים ומממנים של התכנית השותפיםלהציג בפרסומיו את  מחויבהגוף החוקר שיבחר יהיה  .ה׳
 ולקבל אישור מוקדם מהם לפני כל פרסום שיהיה מעוניין להוציא.  והמחקר

 נתונים וסודיות .13

החוקרים תהיה גישה לנתונים שנאספים במסגרת התוכנית, בכפוף לחתימת המטופלים לצוות  .א׳
דוגמא לטופס האינטייק בתוכנית וכן טופס הסכמה מדעת,  על הסכמתם להעברת המידע.

 למכרז. 2ב'-ו 1ים ב'כנספחמצ"ב 

 על הגוף החוקר הזוכה להסדיר אישור ועדת הלסינקי לביצוע המחקר.  .ב׳

להעמיד לרשות צוות המחקר את מאגר הנתונים הקיים הרלוונטי המזמינים  מתחייבים  .ג׳
 למחקר, ולסייע בהפקת הנתונים מתוך מאגר הנתונים על פי בקשת צוות המחקר.

 צוות המחקר  מתחייב להגדיר במדויק את צורכי הנתונים שלו, לפי שמות משתנים. .ד׳

ל זה קיים איסור על החוקר מתחייב לשמור על סודיות הנתונים בכפוף לחוק הפרטיות ובכל .ה׳
פרסום נתוני פרט בפרסומים. באחריות החוקר לחתום וכן להחתים את כל עוזרי המחקר 

 העוסקים בנתונים על התחייבות לשמירת סודיות, בהתאם לנוסח המצ"ב. 

 תהליך המכרז והתנהלות המציעים .14

 לוחות זמנים .א׳

 הערות תאריך שלב

מועד אחרון להגשת שאלות 
 הבהרה 

 -באמצעות דוא"ל ל  15.3.2020

galithe@jdc.org 

 מועד אחרון להגשת הצעות

 (14:00)עד השעה 

 באמצעות מערכת משיק 19.4.2020

service@mashiktech.com 

מועד מתוכנן לריאיון עם 
 המציעים שעלו לשלב זה

30.4.2020  
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 מסמכי המכרז קבלת .ב׳

 (."מערכת משיק"מכרז זה נערך במערכת המקוונת של חברת משיק )להלן:  (1)

לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש לשלוח הודעת דוא"ל לכתובת:  (2)
service@mashiktech.com המכרז, שם המציע , בצירוף הפרטים הבאים: שם

הפונה, מספר ח.פ./ע.מ, שם ומשפחה של איש הקשר, מס' טלפון, מס' טלפון סלולרי, 
 וכתובת דוא"ל של איש הקשר.

לאחר ההרשמה ובמידה ויש שאלות בנושא אופן השימוש במערכת משיק, ניתן לפנות  (3)
 .050-9029377למוקד התמיכה בטלפון 

 שאלות הבהרה .ג׳

לרכזת הבהרה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, בשאלות  כל מציע רשאי לפנות בכתב, (4)
ד למועד המצוין בטבלת , עgalithe@jdc.orgבאמצעות דוא"ל:  ,התכנית גלית הרמל

 לוח הזמנים בס"ק )א'( לעיל.

 את השאלות יש להגיש בפורמט הבא: (5)

 שאלה סעיף מסמך במכרז נושא

    

 שיופנו בעל פה או בטלפון לא ייענו ולא יחייבו את המזמינים.שאלות  (6)

ביקש שלכל מי באמצעות דואר אלקטרוני השאלות ייענו במרוכז והתשובות ישלחו  (7)
 תוך השמטת שם השואל(.לקבל את הנוסח המלא של המכרז )

  ות הגשת הצע .ד׳

 משיק.  באמצעות מערכתאת ההצעות יש להגיש  (1)

 הינו כמפורט בטבלת לוח הזמנים בס"ק )א'( לעיל.המועד האחרון להגשת הצעות  (2)

 : המסמכים אותם יש להגיש במסגרת ההצעה (3)

)כולל  חתומים בראשי תיבות ע"י המציע, מסמכי המכרז .1
 (.2'ב-ו 1, ב'1נספחים א'

 

טופס הצעה חתום ומאומת ע"י עו"ד הכולל הצהרות, בנוסח  .2
 .'גכנספח המצורף 

 

mailto:service@mashiktech.com
mailto:galithe@jdc.org


                      
                                                                             

  והצוותתיאור ניסיון המציע  .3

תצהיר עמידה בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים  .4
 'נספח ד –והתקשרות עם גופים ציבוריים 

 

, חתום כנספח ה'הסכם התקשרות עם הג'וינט בנוסח המצורף  .5
 על ידי המציע ומאומת ע"י עו"ד או רו"ח

 

אישור על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות עם גופים  .6
 (1976- ציבוריים )תשל"ו

 

  תעודת רישום ותקנון של המציע )אם המציע הוא תאגיד( .7

אישור עדכני מאת עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה  .8
המוסמכים לחתום בשם הגוף המציע )בתוקף של עד שנה לפני 

 המועד האחרון להגשת הצעות(.

 

אישור ניהול תקין תקף ותעודת מלכ"ר )אם המציע הוא  .9
 חל"צ(.עמותה או 

 

 

   תנאי סף להגשת הצעה .15

למציע או לחוקר הראשי מטעם המציע, ניסיון מקצועי בביצוע מחקרים בשניים או יותר  .א׳
 מהנושאים להלן:  

 בדגש על משרד הבריאות ו/או הרווחה –שותפויות בין מגזריות  (1)

 בדגש על שירותים בקהילה –שירותים בתחום הזקנה  (2)

 כלכלת בריאות (3)

של המציע בתנאי סעיף זה, יש לפרט את ניסיון המציע בחלק הראשון של לשם הוכחת עמידתו 
 אופן הגשת הצעה(. –ההצעה )ראה בהמשך 

 מטעמו הוא בעל הכרות עם תחומי התוכן הבאים: המציע או מנהל המחקר .ב׳

 עולם הזקנה  (1)

 כלכלת בריאות (2)

על ידי ( לפחות ממוסד אקדמי מוכר MAמנהל המחקר מטעם המציע הינו בעל תואר מוסמך ) .ג׳
 המועצה להשכלה גבוהה.



                      
                                                                             

תוקף על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים -המציע מחזיק באישור בר .ד׳
 (.  1976-)תשל"ו

 המציע עומד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים והתקשרות עם גופים ציבוריים.  .ה׳

בנספח וסח המפורט לשם הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סעיף זה, יש למלא את האישור בנ
 .ד'

 .2020אם מדובר במציע שהוא עמותה או חל"צ, על המציע להחזיק באישור ניהול תקין לשנת  .ו׳

 אמות מידה לבחירת ההצעה .16

צוות מקצועי מטעם המזמינים, המורכב מנציגי השותפים לתוכנית, יבחן את ההצעות וינקד אותן על 
 פי אמות המידה להלן:

 פירוט משקל יחסי אמת מידה

המציע או מנהל המחקר מטעמו הוא בעל ניסיון מקצועי  25% ניסיון המציע
בביצוע באחד או יותר מהנושאים הבאים: ביצוע סקרים 

וקבוצות מיקוד וניתוחם, הערכת צרכי הכשרה, הכרות עם 
 תחומי התוכן של זקנה.

 מערך המחקר:  - 30% 40% תוכן ההצעה

ניסוח שאלות היכרות עם ספרות מקצועית רלוונטית, 
המחקר, מתודולוגיה ושיטות מחקר. תינתן עדיפות להצגת 

 מגוון שיטות, מדדים וכלים.

 תכנית עבודה: - 10%

היערכות לביצוע המחקר, לוחות זמנים לביצוע המחקר 
 ואבני דרך לתשלום.

במסגרת בחינת תוכן הצעת המחקר, יילקחו בחשבון גם 
מוזכרות הרחבות או הצעות נוספות לשאלות המחקר ה

 לעיל. 9בסעיף 

עלות ביחס 
 לתוכן 

היחס בין עלות ההצעה למרכיבי ההצעה, לרבות התחשבות  10%
בהרחבות או הצעות נוספות לשאלות המחקר המוזכרות 

 לעיל. 9בסעיף 



                      
                                                                             

התרשמות 
 כללית

קודם של לרבות המלצות, ניסיון  התרשמות כללית מהמציע 10%
 ההצעה.נים עם המציע ואופן הגשת המזמי

סה"כ     
 ניקוד ביניים

מגישי שלושת ההצעות שקיבלו את ניקוד הביניים הגבוה  85%
 להלן. 18ביותר, יוזמנו לריאיון כאמור בסעיף 

להלן, הריאיון יערך רק עם  18בהתאם לאמור בסעיף  15% ריאיון
 מציעים שקיבלו ציון 

ניקוד  סה"כ
 כולל

100% 
 

 

 המוצעיםריאיון עם צוותי המחקר  .17

שלושת המציעים שהגישו את ההצעות שקיבלו את ניקוד הביניים הגבוה ביותר, יוזמנו לריאיון  .א׳
 . שעה מדויקת ומקום יישלחו במועד מאוחר יותר.30.4.2020ביום שיתקיים 

 רשאית לקבוע אחרת, אם וככל שהנסיבות יצריכו זאת. אשל-ג'וינטועדת המכרזים של  .ב׳

יון, ישוקלל יחד עם ניקוד הביניים וההצעה הזוכה תהיה ההצעה הציון שניתן לכל מציע בריא .ג׳
 שתקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר.

 פרסום ממצאי המחקר .18

קרן הסיעוד, המוסד לביטוח לאומי, אשל והמשרדים, שומרים לעצמם את הזכות לפרסם את  .א׳
ף החוקר על הדו"חות הסופיים בפרסומים של אשל והמשרד ו/או מטעמם, תוך מתן קרדיט לגו

 ביצוע המחקר.

המחקר וממצאיו יוצגו בפורומים שונים, בהתאם לבחירת השותפים. צוות המחקר מחויב להגיע  .ב׳
הגוף החוקר שיבחר, יהא  לתיאום מוקדם.  ולהציג את המחקר בכל פורום שיקבע כאמור, בכפוף 

השותפים רשאי להציג את ממצאי המחקר בפורומים מקצועיים ובלבד שנתקבל לכך אישור 
 מראש ובכתב.

משרד , הגוף החוקר והחוקר הראשי מטעמו, מחויב להציג בפרסומיו את משרד הבריאות .ג׳
כיוזמים ומממנים  'וינטג-ואשל המוסד לביטוח לאומיהעבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 

 את התכנית והמחקר ולקבל אישור מוקדם מהם בטרם כל פרסום שהוא מעוניין להוציא.

 



                      
                                                                             

 

 הוראות כלליות  .19

המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי ההזמנה, להציע הצעות, להוסיף להן או למחוק מהם,  .א׳
להסתייג או לשנות מן האמור במסמכים או להתנות עליהם, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי 

 או בכל דרך אחרת שהיא.

הצעה מלאה ושלמה וכי לא בעצם הגשת ההצעה מצהיר המציע, כי בדק את כל הדרוש לשם הגשת  .ב׳
. בנוסף על האמור לעיל, בהגשת הצעתו יראה המציע, כמי אשל-ג'וינטהסתמך על מצג כלשהו של 

שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו וכמי שערך כל בדיקה שהייתה נחוצה לשם הכנת 
אי ידיעה של ו/או  ההצעה והגשתה ולא תשמע מצדו של המציע כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה
 פרט כלשהו לגבי כל ענין הקשור בהצעה ו/או המופיע בה ו/או שאינו מופיע בה.

יהיה רשאי אך לא חייב, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לאפשר למציע אשר לא המציא עם  אשל-ג'וינט .ג׳
הצעתו מסמך כלשהו, להשלים את המצאת הנ"ל, תוך פרק זמן שיקבע על ידו, ובלבד שכל מסמך 

היה בעל תוקף ותחולה נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, כפי שנקבע בתנאי הזמנה זו כאמור, י
כל חובה לדרוש מהמציע השלמת מסמכים  אשל-ג'וינטלהציע הצעות. למען הסר ספק, אין על 

 כאמור.

 אשל-לג'וינטאינו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא. מובהר, כי גם לאחר מסירת ההצעה  אשל-ג'וינט .ד׳
רשאי לדרוש הסברים ו/או הבהרות מן המציעים, כולם או אחד/ים מהם, לנהל  אשל-נטג'וייהיה 

מו"מ עם המציעים כולם או אחד/ים מהם, או עם מציעים נוספים אחרים, הכל לפי שיקול דעתו 
יהיה רשאי להתקשר בהסכם, עם כל מי שיחליט לפי שיקול  אשל-ג'וינטהבלעדי והבלתי מסויג. 

דעתו הבלעדי והבלתי מסויג בתנאים הקבועים בהזמנה להציע הצעות זו. בנוסף על האמור לעיל 
רשאי להחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסויג שלא  אשל-ג'וינטובלי לגרוע מכלליותו, יהא 

 לקבל הצעה כלשהי או לבטל הליך זה.

ותפים שומרים לעצמם את הזכות להזמין את המועמדים לראיון ולהבהרות נוספות במידת הש .ה׳
 הצורך.

יהיה רשאי שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מהות ו/או איכות  אשל-ג'וינט .ו׳
 השירות, או מבחינת מחירה ביחס למהות ההצעה ותנאיה.

או עם גורמים אחרים, ככל  אשל-ג'וינט רשאי להתחשב בניסיון קודם של המציע עם אשל-ג'וינט .ז׳
ניסיון קודם עם המציע, חוות  אשל-לג'וינטעל ניסיון זה, לטוב ולרע. ככל ש אשל-לג'וינטשידוע 

 תקבל משקל מכריע בעת הניקוד ביחס ליתר ההמלצות. אשל-ג'וינטהדעת של 

ות לפסול על הסף שומר לעצמו את הזכ אשל-ג'וינטמבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף ז' לעיל,  .ח׳
, שקיימת לגביו חוות אשל-ג'וינטאו עם גוף אחר מיסודו של  אשל-ג'וינטמציע אשר עבד בעבר עם 

דעת שלילית. במקרה כזה, תינתן למציע זכות טיעון בכתב לפני מתן ההחלטה הסופית. למען הסר 
 רואה בהגשת הצעה ע"י המציע, הסכמה לתנאי זה. אשל-ג'וינטספק, מובהר כי 

לקבל הצעה כלשהי, יודיע על כך למציע. מובהר מפורשות, כי רק ממועד  אשל-ג'וינטליט הח .ט׳
, יהווה הסכם זה הסכם מחייב. כל עוד לא נחתם התקשרותעל הסכם  אשל-ג'וינטחתימתו של 

, תחשב ההצעה כהצעה בלתי חוזרת של המציע עד למועד שבו יודיע אשל-ג'וינטההסכם על ידי 
 י הצעתו לא התקבלה.למציע כ אשל-ג'וינט

 



                      
                                                                             

 

 יודיע לכל מציע שהצעתו לא נתקבלה על ידיו על אי קבלת הצעתו. אשל-ג'וינט .י׳

, ההצעות המפסידות תעמודנה אשל-לג'וינטמבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקנית  .י״א
יום נוספים לאחר סיום ההליך התחרותי ומתן הודעה למציע הזוכה, וזאת למקרה שבו  90בתוקפן 

או בכל מקרה שלא תמומש  אשל-ג'וינטהמציע הזוכה יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עם 
ך לא חייב( על פי שיקול רשאי )א אשל-ג'וינטהזכייה עם המציע הזוכה. בנסיבות מעין אלה יהיה 

 דעתו הבלעדי להכריז על בעל ההצעה השנייה בטיבה כזוכה בהליך התחרותי.

 

 

 אנו מודים לכם מראש על שיתוף הפעולה.

 

 בכבוד רב,

 סבטואיציק                                                                                               יוסי היימן

 מנהל הקרנות, המוסד לביטוח לאומי                                                                                 מנכ"ל אשל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


