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פרק  – 1פניה למציעים
 .1כללי
 .1.1אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה שבמשרד הבריאות (להלן" :המזמין" או "המשרד") יוצא במכרז
מס'  31/2016להפעלת  12מרכזים לטיפול תרופתי ממושך בנפגעי סמים אופיאטיים (טיפול
במתדון  /בופרנורפין  /סובוקסון) (להלן" :הפעלת המרכזים").
 .1.2מציע רשאי להסתייע בקבלני משנה לצרכים לוגיסטיים הקשורים לאספקת השירותים והכול
כמפורט בסעיף  11לפרק זה.
 .2הגדרות
 .2.1המזמין /המשרד – אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה במשרד הבריאות.
 .2.2המכרז – מכרז  31/2016לטיפול תרופתי ממושך בנפגעי סמים אופיאטיים (טיפול במתדון /

.2.3
.2.4
.2.5
.2.6
.2.7
.2.8
.2.9
.2.10
.2.11
.2.12
.2.13

בופרנורפין  /סובוקסון) ,כולל מסמך זה על כל נספחיו ,דרישותיו ,תנאיו וחלקיו ,לרבות קבצי
הבהרות ,אם יהיו כאלה.
השירותים נשוא המכרז – לטיפול תרופתי ממושך בנפגעי סמים אופיאטיים (טיפול במתדון /
בופרנורפין  /סובוקסון).
ועדת מכרזים מרכזית – ועדת המכרזים לטובין ושירותים של אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה במשרד
הבריאות.
מציע – ספק המעוניין להגיש הצעה למכרז זה ולספק את השירותים המפורטים.
זוכה – ספק או ספקים אשר הצעתם נבחרה על ידי וועדת המכרזים המשרדית לספק את השירותים
המבוקשים נשוא מכרז זה.
מרכז – מרכז לטיפול תרופתי ממושך בנפגעי סמים אופיאטיים (טיפול במתדון  /בופרנורפין /
סובוקסון) המתופעל על ידי הזוכה.
זכאים לשירות – כל אדם אשר נבחן על-ידי ועדת אבחון שקבעה כי הוא זכאי לקבל טיפול תרופתי
ממושך כחלק ממאמצי גמילה מסמים ,בהתאם לסעיף  7.14לפרק  – 2מפרט השירותים.
מקבלי שירות – זכאים לשירות שבחרו להשתתף בפעילות או במסגרת של אחד מהמרכזים.
נציג המזמין – מנהל אגף בריאות הנפש במשרד הבריאות או מי מטעמו.
תנאי סף – הדרישות הבסיסיות המגדירות את המינימום הנדרש על מנת להגיש הצעה וכן דרישות
מנדטוריות אחרות הנדרשות לשם כך.
תקנות הנגישות – תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי
שהוא בניין קיים) ,תשע"ב.2011-
השכלה אקדמית /השכלה גבוהה /תואר אקדמאי  -תארים אקדמאים בתחום המצוין במסמכי
המכרז ואשר הוענקו על ידי מוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) ו/או תואר
אקדמי מחו"ל (או תואר שהוענק על ידי השלוחות של מוסדות זרים להשכלה גבוהה הפועלים
בישראל ואשר קיבלו רישיון מהמל"ג) ממוסד אשר ברשותו אישור הגוף להערכת תארים אקדמיים
מחו"ל במשרד החינוך.
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 .3השירותים המבוקשים
.3.1
.3.2

.3.3

.3.4

.3.5

.3.6
.3.7
.3.8

.3.9

משרד הבריאות ,אגף בריאות הנפש ,מעוניין להפעיל באמצעות זכיינים למרכזי טיפול תרופתי
ממושך בנפגעי סמים.
מטרת הטיפול במרכזים הינה הפסקה מלאה של שימוש בסמי רחוב אופיאטים וכן של כל שימוש
בסמים בסמים וחומרים פסיכו-אקטיביים המוגדרים בפקודת הסמים המסוכנים ופקודת
הרוקחות.
השירות יינתן כמענה לדרישות פקודת בריאות העם משנת  1940וחוק פיקוח על המוסדות
למשתמשים בסמים  1993ותקנותיו  ,1994וזאת בהתאם למדיניות אגף בריאות הנפש והעומד
בראשו והמחלקה לטיפול בהתמכרויות
השירות הינו שירות אמבולטורי המספק אבחון עפ"י  ,10-ICDטיפוליים רפואיים ותרופתיים
באמצעות :מתדון ,בופרנורפין ו/או סובוקסון ,ותרופות אחרות אשר אושרו ע"י המחלקה לטיפול
בהתמכרויות ,יחד עם מגוון טיפולים פסיכוסוציאליים (פרטניים ,קבוצתיים ,משפחתיים
ושיקומיים).
מסגרת הטיפול תושתת על הנהלים והוראות מנכ"ל ומנהל הרפואה ,מדיניות המחלקה לטיפול
בהתמכרויות ונהליה לרבות הרשומים מטה שמפורסמים גם באתר האינטרנט של משרד
הבריאות.
הפעילות הנדרשת במרכזי הטיפול מפורטת בפרק  – 2מפרט השירותים ,להלן.
המשרד רשאי להוסיף ,להפחית ו/או לשנות הנחיות למתן השירותים ,בהתאם לשיקוליו
המקצועיים הבלעדיים.
מבלי לפגוע באמור לעיל ובזכויות המשרד ,במידה שהשינוי בשירותים ישית הוצאה נוספת על
הספק או יפחית מההוצאה הכספית של הספק ,יעודכן התעריף שבסעיף  11להסכם ההתקשרות
בהתאם ,וזאת בכפוף לאישור ועדת המכרזים של המשרד.
מרכזי הטיפול יפעלו בתוך התחום המוניציפאלי של הערים ,כמפורט להלן:

חלק מסל /
מיקום עצמאי

מיקום מרכז

כמות מטופלים משוערת

סל 1

נצרת

250

אום אל פאחם

70

באר שבע כולל מועדון תעסוקתי *

410

אילת

100

עצמאי

חיפה

500

עצמאי

עכו

370

עצמאי

ירושלים

360

עצמאי

תל אביב

550

סל 2

5

עצמאי

תל אביב  -רחוב הנרייטה סולד

330

עצמאי

טבריה כולל ניידת

270

עצמאי

אשדוד

220

עצמאי

חדרה

270

(*) המשרד יעמיד לרשות הזוכה/ים במרכז/ים בתל אביב (רח' הנרייטה סולד) ובבאר שבע מבנים
מתאימים הנמצאים ברשותו .הזוכים במרכזים אלו יוכלו לקבלם לצורך הפעלת השירות לאחר
חתימה על הסכם "ברשות מול משרד הבריאות" (המצ"ב למכרז זה כנספח ה') .מובהר כי במידה
והמבנים יחדלו לעמוד לרשות הספק במהלך תקופת ההסכם ,מכל סיבה שהיא ,הספק יהא
מחויב להעמיד מיקום חלופי מתאים למתן השירות.
עלות השכירות החודשית במרכזים אלו תהיה כדלקמן:
 תל אביב (רח' הנרייטה סולד) – שכר דירה חודשי של ( ₪ 7,450.08צמוד רבעונית למדד
המחירים לצרכן).
 באר שבע (רחוב פנחס החוצב) – שכר דירה חודשי של ( ₪ 21,083.33צמוד רבעונית למדד
המחירים לצרכן).
מובהר כי לעלות השכירות החודשית במבנה בבאר שבע ,יתווסף סכום שמיועד לכסות את
עלות השיפוץ המתבצע במבנה טרם מסירתו לזוכים .גובה הסכום יפורסם למציעים בהקדם
האפשרי במסגרת ההליך המכרזי.
 .3.10המרכז באום אל פחם והמרכז בנצרת יוצעו במסגרת אחת ומציע אשר מעוניין בהפעלתם יגיש
.3.11
.3.12

.3.13
.3.14

הצעתו עבור "סל ."1
המרכז בבאר שבע והמרכז באילת יוצעו במסגרת אחת ומציע אשר מעוניין בהפעלתם יגיש
הצעתו עבור "סל ."2
ניתן להגיש הצעות עבור כל המרכזים העצמאיים ו/או עבור כל סל ,כאשר משרד הבריאות שומר
לעצמו את הזכות לבחור בזוכה אחד או במספר זוכים לביצוע השירותים נשוא המכרז ,כאשר
מובהר ,כי ספק יחיד יוכל להפעיל עד ארבעה מרכזי טיפול (כאשר סל נחשב כמרכז אחד) ,כולל
מרכזים אותם הוא מפעיל בעת הגשת המכרז ושהפעלתם אינה נידונה במכרז.
על כל מציע לדרג את המרכזים ו/או הסלים בהם הוא מעוניין לפעול ברשימת הדירוג המופיעה
בסעיף  7לנספח א' – חוברת ההצעה.
חל איסור מוחלט על הספק הזוכה במכרז לעשות כל שימוש במידע הניתן לו ונאסף על ידו לצורך
הטיפול ובמהלכו ,למעט שימוש הנדרש לצורך הטיפול ו/או העברת מידע למזמין .במידה ויימצא

כי הספק הזוכה עשה שימוש פסול בכל מידע הקשור במתן השירותים ,ייחשף הספק לקנסות
כמפורט בהסכם ולסכנת התרת התקשרות עמו בהתאם לאמור בסעיף  15.2להלן.
 .3.15חל איסור מוחלט על ספק שירות שזכה על פי המכרז במרכזים מסוימים לפתוח שירות של
טיפול תרופתי בנפגעי סמים אופיאטים בתשלום במקומות אחרים.
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 .4התמורה לספק
משרד הבריאות ישלם תמורת מתן שירותי הגמילה תעריף חודשי למטופל כמפורט ב
 .4.1נספח א' – 1תעריף לפי מרכז ,וכמתואר להלן:
 .4.1.1חיפה – .₪ 961
 .4.1.2ירושלים – .₪ 997
 .4.1.3עכו – .₪ 997
 .4.1.4באר שבע –  .₪ 865במרכז זה סכום השכירות בגין מבנה עומד על סך חודשי של 21,083.33
 ₪והסכום עבור הפעלת מועדון תעסוקתי עומד על סך חודשי של .₪ 41,464.2
 .4.1.5אילת – .₪ 1,121
 .4.1.6ת"א – .₪ 854
 .4.1.7ת"א רח' הנרייטה סולד –  .₪ 882במרכז זה סכום השכירות בגין מבנה עומד על סך חודשי
של .₪ 7,450.08
 .4.1.8חדרה – .₪ 1,031
 .4.1.9אשדוד – .₪ 1,031
 .4.1.10נצרת – .₪ 1,031
 .4.1.11אום אל פאחם – .₪ 1,121
 .4.1.12טבריה –  .₪ 1,031תוספת עבור ניידת .₪ 2,702
מובהר כי ככל שמספר המטופלים ישתנה לעומת האמור במכרז זה ,התעריף המשולם לאדם ישתנה
בהתאם לתעריף שב

 .4.2נספח א' – 1תעריף לפי מרכז ,ככל שמצוין תעריף אחר למספר המטופלים.
 .4.3התעריף החודשי כולל את התעריף שישולם על ידי המשרד ,וכן את תוספת סכום השתתפות
עצמית שישולם על ידי המטופל ,העומד על סך של  ₪ 185למטופל נקי מסמי רחוב כמוגדר
בפקודת הסמים המסוכנים נוסח חדש –  ,1973מאלכוהול או מחומרים פסיכואקטיביים (תרופות
שלא על פי מרשם רופא) במשך שלושה חודשים רצופים לפחות ,עבור כל מטופל שקיבל שירות,
לפחות במשך מחצית החודש וסכום של  ₪ 347כולל מע"מ ליתר המטופלים שקיבלו שירות,
לפחות במשך מחצית החודש.
המשרד יישא בעלות הניידת בגינה תשולם תוספת לתעריף החודשי כאמור ב
 .4.4נספח א' – 1תעריף לפי מרכז.
במרכזים בהם הועמד בהתאם למכרז זה מבנה לרשות הספק ,על הספק הזוכה לשלם למשרד את עלות
השכירות החודשית ,ככל שחלה ,ובעלות המועדון התעסוקתי ,ככל שחלה ,בסכומים המפורטים ב
 .4.5נספח א' – 1תעריף לפי מרכז .ככל שהמשרד לא העמיד מבנה לרשות הספק ,על המציע במכרז
לציין מבנה בהתאם להוראות מכרז זה ,והתעריף החודשי כולל את העלות עבור מבנה זה ,כך
שלא תשולם כל תוספת עבור מבנה בכל מקרה.
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 .4.6ככל שהועמדו לספק מבנים על ידי המשרד ,מובהר למען הסר ספק ,כי הספק יהא אחראי
לתשלום מלוא השכירות ,בהתאם להוראות המכרז וההסכם ,וכן כל הוצאה הקשורה לתחזוקת
המבנה ,כך שהמבנה יתוחזק בצורה סבירה ונאותה לאורך כל תקופת ההסכם .מובהר אף ,כי
הספק יהא האחראי הבלעדי לתשלום מלוא המיסים החלים על שוכר מבנה כגון ארנונה,
חשמל ,מים וכל אגרה אחרת החלה על מחזיק.
מובהר כי לעלות השכירות החודשית במבנה בבאר שבע ,יתווסף סכום שמיועד לכסות את עלות
השיפוץ המתבצע במבנה טרם מסירתו לזוכים .גובה הסכום יפורסם למציעים בהקדם האפשרי
במסגרת ההליך המכרזי.
 .4.7יתרה על האמור לעיל ,על הספק ,בכל מקרה ,בין אם הועמד לרשותו מבנה על ידי המשרד ובין
אם לאו ,יהיה מוטל לדאוג לכלל הציוד במבנה ,לרבות ריהוט וכל אביזר נלווה הדרוש למתן
השירותים בהתאם למכרז זה ,על חשבונו.
 .4.8התמורה לספק תינתן עבור ביצוע של פעילויות ,ע"פ הדיווח החודשי שימסור.
 .4.9התמורה הינה סופית והיא כוללת מע"מ ,תקורה רווח וכל הוצאה אחרת הקשורה למתן השירות.
לא תשולם כל תמורה נוספת מעבר לאמור בסעיף זה.
 .5לוח זמנים
 .5.1פרסום המכרז.16.06.2016 :
 .5.2המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות 30.06.2016 :בשעה .12:00
 .5.3המועד האחרון להגשת ההצעה 04.08.2016 :בשעה .12:00
 .5.4מועד תוקף ערבות המציע.04.11.2016 :
 .5.5המשרד רשאי לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל ,ובכלל זה לדחות את המועד האחרון
להגשת ההצעות ,כל עוד לא חלף מועד זה .הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את
מסמכי המכרז או נרשם על-ידי נציג המשרד.
 .5.6ההצעות למכרז יישארו בתוקף עד לתאריך  .04.11.2016במידה ובתקופה זו ,לא נתקבלה החלטה
סופית בדבר בחירת הזוכה על ידי ועדת המכרזים ,רשאי יהיה המזמין לדרוש מהמציעים להאריך
את תוקף הצעותיהם עד לתאריך שיקבע על ידו.
 .6תקופת התקשרות
 .6.1תקופת ההתקשרות הינה לתקופה של חמש שנים מיום החתימה על ההסכם עם אפשרות
להארכה של חמש שנים נוספות ,עד לתקופה מצטברת של עשר שנים לכל היותר.
 .6.2הזוכה לא יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות אלא בסוף כל תקופת התקשרות וזאת רק לאחר
שהודיע על כך מראש לפחות  180יום לפני תום תקופת ההתקשרות.
 .6.3המזמין יהיה רשאי להביא את ההתקשרות (כולה או חלקה) לסיומה בכל עת ומכל סיבה
שתיראה לו ,לרבות מסיבות תקציביות או ארגוניות ,או עקב אי עמידה של הזוכה במדדי הביצוע
אשר ייקבעו בביקורות המשך ועל פי דו"חות פיקוח של המפקח האזורי ,כמפורט בפרק  – 2מפרט
השירותים .סיום ההתקשרות יתבצע ע"י הודעה בכתב של  60יום מראש.
 .6.4מרגע קבלת הודעה על סיום ההתקשרות יחל הזוכה לבצע את כל הפעולות הנדרשות להעברה
מסודרת של המידע וכל חומר אחר שיהיה קיים באותו זמן אצלו לזוכה החדש שייבחר או לנציג
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המזמין .הזוכה יבצע חפיפה והעברה מקצועית של הנהלים ,החומרים ,התוכנות ,מאגרי הנתונים
ושאר הפרטים הדרושים למהלך עבודה רגיל ותקין וזאת עפ"י לוח זמנים שייקבע ע"י משרד
הבריאות.
 .7אחריות
 .7.1המציע יהיה אחראי לאופן אספקת השירותים ואיכותם ,הכוללת בריאותם ושלמותם של
המטופלים.
 .7.2האחריות הינה בין היתר לביצוע מקיף ומלא של אספקת השירותים כפי שיוגדרו בכתב ובע"פ
על-ידי נציג המחלקה לטיפול בהתמכרויות ,לרבות תיקי המטופלים הכוללים היסטוריה
טיפולית.
 .8מנגנון בחירת זוכים במכרז
 .8.1המציעים במכרז יידרשו לדרג את המרכזים ו/או הסלים עבורם הם מציגים את הצעתם כאשר
דירוג  1יהיה בעדיפות העליונה מבחינתם ודירוג  10יהיה בעדיפות התחתונה מבחינתם.
 .8.2טבלה למילוי סדרי העדיפויות נמצאת בסעיף  7לנספח א' – חוברת ההצעה.
 .8.3בחירת הזוכים במרכזים תהיה ע"פ בדיקת האיכות בלבד.
 .8.4היה ובהליך בחירת הזוכים כל מציע נבחר כזוכה בהתאם לניקוד האיכות שלו עבור לא יותר
מארבעה מרכזים ו/או סלים (כאשר סל נחשב כמרכז אחד) ,יסתיים הליך הבחירה והספקים
יקבלו הודעות זכייה בהתאם.
 .8.5היה ותוצאות הפעלת שיטת הבחירה לעיל תהיה כי מי מהספקים צפוי לאחר הזכייה להפעיל
יותר מארבעה מרכזי טיפול בסך הכל (להלן" :המציע החורג"):
 .8.5.1יתבצע מיפוי של כל המציעים החורגים בהתאם לאמור לעיל והמציע אשר חריגתו היא
הגבוהה ביותר ייבחן ראשון .כך לדוגמא ,במקרה בו יש מציע אחד (להלן" :מציע  )"1אשר
אמור לזכות בהפעלת  6מהמרכזים ומציע אחר אשר אמור לזכות בהפעלת  5מהמרכזים,
ייבחן ראשית סדר העדיפויות של מציע .1
 .8.5.2המציע החורג – מציע  ,1יזכה בהפעלת מרכזים לפי סדר העדיפויות אותו הוא ציין בעת
הגשת הצעתו עד לתקרה של הפעלת ארבעה מרכזים בסך הכל.
 .8.5.3יתר הצעות הספק ,אשר תדורגנה נמוך יותר בסדר העדיפויות שלו ,לא יישקלו כאמור.
 .8.5.4בכל אותם מרכזים אשר לא יישקלו בהתאם לאמור בסעיף  8.5.2לעיל ההצעה בעלת הניקוד
השני בגובהה באותו מרכז תוכרז כזוכה.
 .8.5.5על אף האמור בסעיף  8.5.2לעיל ,אם ההצעה הזוכה הבאה בתור באותו המרכז תהיה של
מציע אשר זכייה באותו מרכז עבורו תגרום לו להפוך למציע חורג ,לא יוכרז המציע החורג
השני כזוכה ,הצעתו לא תישקל למרכז זה וההצעה הבאה בתור בניקוד שלה באותו מרכז
תוכרז כזוכה.
 .8.6במידה ולאחר הפעלה של כל תת סעיפי סעיף  8.5לעיל לא ייבחר זוכה במרכז ,המשרד יהיה רשאי
לפעול באחת מפעולות הבאות:
 .8.6.1לבחור בהצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר שהוצעה למרכז ,למרות האמור בסעיף  8.5לעיל.
 .8.6.2לא לבחור כלל בזוכה למרכז זה.
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 .8.7לאחר ביצוע כל התהליכים האמורים בסעיף  8.5לעיל ,יבחן שוב המשרד האם לאחר ביצוע כל
האמור לעיל עדיין נותר מציע המוגדר כמציע חורג.
 .8.8היה ויתברר כי עדיין ישנו מקרה של מציע חורג ,יופעלו שוב הוראות סעיף  8.5לעיל עד לפתרון
חריגתו של המציע.
 .8.9היה ושניים או יותר מהמצעים הינם בעלי דירוג איכות זהה ואותה העדפה למרכז מסוים ,המציע
בעל הניקוד הגבוה ביותר בקריטריון איכות  -תכנית העבודה שבסעיף  17.3.7להלן ,יוגדר כזוכה
במרכז האמור.
 .8.10בכל מקרה ,המשרד שומר לעצמו את הזכות לפעול ולבחור ספק כזוכה באופן שישמור את מירב
היתרונות למשרד.
 .8.11הדגמה:
 .8.11.1דירוג הצעות לפי ניקוד איכות
מרכז  1מרכז  2מרכז  3מרכז  4מרכז  5מרכז  6מרכז  7מרכז  8מרכז 9
מציע א'

90

מציע ב'

80

מציע ג'

70

70

מציע ד'

60

80

90

90

90

90

60

70

80

80

80
80
90

80

70

60

90

70

 .8.11.2סדר עדיפויות המציעים
מרכז  1מרכז  2מרכז 3

מרכז 4

מרכז 5

מרכז 6

מרכז 7

4

5

4

2

6

3

8

4

2

מציע א'

1

מציע ב'

1

מציע ג'

5

4

מציע ד'

7

6

3

5

90
90

מרכז 8

מרכז 9

6
3
1
2

3

2
1

 .8.11.3במצב כזה:
 .8.11.3.1מציע א' יזכה במרכזים  3 ,2 ,1ו 4-ע"פ סדר העדיפויות שלו.
 .8.11.3.2מציע ג' יזכה במרכזים  7ו.8-
 .8.11.3.3מציע ד' יזכה במרכזים  6ו.9-
 .8.11.3.4על אף ציון האיכות הגבוה ,מציע א' לא יזכה במרכז  5היות וזכייה כאמור תעניק
לו היקף הפעלה כולל אשר עולה על ארבעה מרכזים.
 .8.11.3.5המשרד יעבור להצעה הבאה בתור – ההצעה של מציע ג' .מציע ג' ייבחר כזוכה
במרכז .5
 .9תנאים מקדימים להשתתפות במכרז – תנאי סף
 התנאים המקדימים  -תנאי הסף הרשומים להלן ,מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
תנאי הסף מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה .הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף-
תפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.
 על המציע לעמוד בכל תנאי הסף בעצמו ולבדו.
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על אף האמור לעיל ,המציעים להפעלת המרכזים באר שבע ותל אביב (רח' הנרייטה סולד),
מתחייבים לשכור מהמזמין מבנים ספציפיים הקיימים ברשותו לצורך הפעלת המרכזים,
כמפורט בסעיף  3.9לעיל .על-כן ,עבור מרכזים אלה ורק עבורם לא יהיו תקפים תנאי הסף
למבנה המיועד למרכז ,המפורטים בסעיף  9.9.3להלן.

 .9.1קיומם של כל התנאים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות
ותשלום חובות מס) ,תשל"ו 1976-והתנאים הבאים לו ,לרבות האישורים הבאים:
.9.1.1המציע מנהל ספרים כדין ועומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו
– .1976
.9.1.2המציע אינו בעל הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום.
.9.1.3הגוף המציע הינו עוסק מורשה או גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי או גוף סטטוטורי.
.9.1.3.1

אם הגוף המציע הינו עמותה:
 .9.1.3.1.1המציע הינו מלכ"ר לעניין חוק מס ערך מוסף.
 .9.1.3.1.2בעל אישור ניהול תקין ,מטעם רשם העמותות ,בתוקף לשנה
השוטפת.

 .9.1.3.2ככל שהמציע תאגיד  -המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות התאגידים
בשנים שקדמו לשנה שבה מוגשת ההצעה .החברה/שותפות אינה חברה מפרת חוק
או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.
 .9.2ככל שהמציע תאגיד -אין חשש לאי קיומו של המציע כעסק חי.
 .9.3המציע עומד בכל חובותיו מבחינת תשלום שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו באופן קבוע
בשנה האחרונה כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים

.9.4
.9.5
.9.6
.9.7

לענף וההסכמים האישיים החלים עליו ,במידה שחלים עליו ,ובכל מקרה לא פחות משכר
מינימום כחוק וכל התשלומים הסוציאליים כנדרש.
המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקור לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז.
המציע שילם עבור השתתפות במכרז.
המציע מתחייב לשמור על סודיות ולהימנע מניגוד עניינים.
המציע מתחייב לא לתאם הצעות במכרז.

 .9.8המציע הגיש ערבות מציע ,כמפורט בסעיף  10.13להלן.
 .9.9תנאי סף מקצועיים
.9.9.1ניסיון המציע
ניסיון מוכח של שלוש שנים רצופות לפחות מתוך חמש השנים האחרונות שקדמו למועד
הגשת ההצעה ,בהפעלת מסגרות לרפואה כללית (בית חולים כללי ,קופת חולים) או
מוסדות לבריאות הנפש או מסגרות לטיפול בהתמכרויות בהיקף של  200מבקרים או
מטופלים בחודש לפחות.
.9.9.2ניסיון הצוות הרפואי המוצע להפעלת המרכזים
המציע יפרט את פרטי ניסיון הצוות הרפואי אותו בכוונתו להעסיק ,בנפרד עבור כל מרכז
אליו מוגשת הצעה ,כאשר לא ניתן להציע את אותו האדם עבור יותר ממרכז אחד.
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 .9.9.2.1מנהל רפואי –
על המנהל הרפואי לעמוד בכל דרישות הסף שלהלן ,לפחות -
 .9.9.2.1.1רופא פסיכיאטר או רופא בעל הכשרה לטיפול בהתמכרויות בעל
תעודה המוכרת ע"י המחלקה לטיפול בהתמכרויות.
 .9.9.2.1.2בעל ניסיון מקצועי בתחום הטיפול בהתמכרויות ,של לפחות שלוש
שנים מתוך חמש השנים הקודמות למועד הגשת הצעה למכרז זה.
.9.9.2.2

מנהל המרכז-
על מנהל המרכז לעמוד באחת מתוך שתי דרישות הסף המנויים בסעיפים
 9.9.2.2.1ו  9.9.2.2.2-שלהלן ,לפחות -
בעל ניסיון מקצועי ניהולי במסגרות רפואיות בשלוש שנים לפחות
.9.9.2.2.1
מתוך חמש השנים הקודמות למועד הגשת ההצעה למכרז זה ובעל
הכשרה מקצועית אחת לפחות מהאמור להלן:
 .9.9.2.2.1.1פסיכולוג מומחה קליני או שיקומי ,הרשום בפנקס
פסיכולוגים לפי חוק הפסיכולוגים ,התשל"ז.1977-
או
 .9.9.2.2.1.2בעל תואר שני בקרימינולוגיה קלינית ממוסד אקדמי
המוכר ע"י המל"ג.
או
 .9.9.2.2.1.3עובד סוציאלי בעל תואר שני הרשום בפנקס
העובדים הסוציאליים.
או

.9.9.2.2.2

 .9.9.2.2.1.4רופא מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים
[נוסח חדש] ,התשל"ז.1976-
עובד סוציאלי הרשום בפנקס העובדים הסוציאליים בעל ניסיון
מקצועי ניהולי במסגרות רפואיות בחמש שנים לפחות מתוך שבע
השנים הקודמות למועד הגשת ההצעה למכרז זה.

על המציע לצרף להצעתו מסמכים המעידים על השכלתם ,הכשרתם וניסיונם של
הרופא הראשי ושל העובד הסוציאלי הראשי המוצעים ,וכן קורות חיים ותעודות
מקצועיות נוספות .פרטי ניסיון הצוות הרפואי יירשמו על גבי טפסי הצהרה
שדוגמותיהם מובאות בסעיפים 10 :ו 11-לנספח א' .ההצהרות תחתמנה בפני עו"ד
של המציע.
.9.9.3תנאי סף למבנה המיועד למרכז
 .9.9.3.1על המבנה המיועד להיות בחזקת המציע (בבעלות או בשכירות או על ידי
הסכם מותנה לשכירות או בעלות) ובכל אחד מהמקרים הנ"ל על המבנה
להיות מוכן לשימוש תוך  90יום ממועד חתימת ההסכם.

12

.9.9.3.2

.9.9.3.3

על המבנה המיועד לעמוד בדרישות המפורטות בסעיף  16לפרק  – 2מפרט
השירותים ,במועד הגשת ההצעה או בהתחייבות ל 90-יום ממועד חתימת
ההסכם).
כאמור בסעיף  3.9לעיל ,הזוכים ב באר שבע ותל אביב רח' הנרייטה סולד,
מתחייבים לשכור מהמזמין מבנים ספציפיים הקיימים ברשותו לצורך הפעלת
המרכזים .על-כן ,עבור מרכזים אלה ורק עבורם לא יהיו תקפים תנאי הסף
למבנה המיועד למרכז.

 .10מסמכים נדרשים
 .10.1כל מציע ימלא ויחתום על ידי בעל סמכות לחייב את המציע ,ויגיש למשרד עותק של הצעתו
שיכלול את המסמכים והמידע שלהלן להוכחת תנאי הסף הרשומים בסעיף  9לעיל:
.10.2

.10.3
.10.4
.10.5

יש לצרף את האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים ,תשל"ו:1976 -
 .10.2.1אישור מפקיד שומה מורשה ,מרואה חשבון או מיועץ מס ,המעיד על ניהול פנקסי
חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חובות מס) ,התשל"ו.1976 -
 .10.2.2תצהירים מטעם המציע בנושא תשלום שכר מינימום ואי העסקת עובדים זרים
מאושרים ע"י עו"ד (נספח א'.)3
במידה והמציע הוא תאגיד יש להמציא העתק מאישור רישום מהרשם הרלוונטי .במידה
והמציע הינו עמותה יש לצרף אישור בדבר ניהול תקין.
במידה והמציע הינו מוסד ללא כוונות רווח והוא פטור מתשלום מע"מ ,יש לצרף אישור מרשות
המיסים על הפטור.
אישור רישום או נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים והעדר חובות .הנסח האמור
התאגידים,

.10.6
.10.7
.10.8
.10.9
.10.10
.10.11

שכתובתו:

לעיל ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות
 Taagidim.justice.gov.ilבלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה".
במידה והמציע תאגיד  -אישור מרואה חשבון של המציע המעיד על כך שהמציע אינו נמצא
בהליכי פירוק /או בפשיטת רגל – בנוסח נספח א'.7
תצהיר כי המציע עומד בחובותיו מבחינת תשלום שכר ותנאים סוציאליים – בנוסח נספחים
א' 5ו -א' )1( 6ו -א'.)2( 6
הצהרה על שימוש בתוכנות מקור (נספח א'.)8
צילום הקבלה על רכישת מסמכי המכרז.
התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים (נספח א'.)4
התחייבות המציע שבאם יזכה בהפעלת מרכז טיפול אחד או יותר ,יקלוט ויעסיק במשך 24
חודשים לפחות  50%מכוח האדם המועסק על ידי המפעיל הנוכחי של אותו מרכז/ים ,בתנאים
ובשכר לא פחותים מהנדרש בחוקי העבודה והסכמי העבודה שקיבלו תוקף בצו הרחבה,
התקפים בעת הגשת ההצעות למכרז זה ,מובהר כי על המציע הזוכה יהיה לאפשר לעובדי
המפעיל הנוכחי את האפשרות שלעיל ,המציע הזוכה יחויב לכך רק במידה והעובדים מביעים
רצון להיקלט אצלו – ימולא במסגרת חוברת ההצעה.
מובהר כי במידה והמציע הזוכה לא הצליח לקלוט  50אחוזים מהעובדים יפרט המציע למשרד
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את מלוא הסיבות לאי הצלחת הגיוס .במידה והסברי המציע לא ישביעו את רצון המשרד,
המשרד יהא רשאי להכריז על הכשיר השני כזוכה.
 .10.12יש לחתום על כל מסמכי המכרז והחוזה בראשי תיבות בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת
המסמכים והבנתם .בנוסף ,טופס הגשת ההצעה (נספח א') והחוזה (נספח ב') ייחתמו גם על
ידי מורשי חתימה מטעם המציע ,בצירוף חותמת רשמית של המציע.
 .10.13ערבות מציע
 .10.13.1לשם הבטחת קיום ההצעה וחתימה על חוזה התקשרות במקרה של זכייה ,על המציע
להמציא ערבות בנקאית (ערבות מציע) לפקודת המזמין ,בתוקף עד לתאריך
 .27.10.2016סכום ערבות המציע משתנה בין מרכז למרכז ,כמתואר להלן:

מיקום מרכז
(שם המרכז הפעיל כיום)

ערבות נדרשת להגשת הצעה

חיפה

100,000

עכו

75,000

ירושלים

75,000

תל אביב 1

75,000

תל אביב ( 2רח' הנרייטה סולד)

75,000

נצרת

סל 1

50,000
אום אל פחם

סל 2

טבריה כולל ניידת

50,000

אשדוד

50,000

חדרה

50,000

באר שבע
100,000
אילת

 .10.13.2מציע המגיש הצעה לכמה מרכזים יגיש ערבות אחת בסכום המצטבר או מספר ערבויות,
ובלבד שסך כל סכומי הערבות יתאמו לאמור בטבלה לעיל.
 .10.13.3ערבות המציע תהיה אוטונומית ,בלתי מותנית וברת חילוט ,צמודה למדד המחירים
לצרכן וניתנת לגבייה על פי דרישה חד צדדית של המזמין ותהיה בנוסח המופיע בנספח
א'.2
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 .10.13.4הערבות תהיה של מוסד בנקאי או של חברת ביטוח בעלת רישיון לפעול בענף הביטוח
והמורשית לתת ערבות על ידי החשב הכללי ,ותהיה חתומה על ידי נציגי המוסד
הבנקאי/חברת הביטוח.
 .10.13.5על המציע לדאוג ולוודא כי בכל מהלך המכרז תהיה בידי המזמין ערבות תקפה במלוא
הסכום האמור לעיל.
 .10.13.6בכל מקרה בו הזוכה לא יקיים את הצעתו ולא יחתום על חוזה עם המזמין ,יהיה
המזמין רשאי לחלט את ערבות המציע וזאת בנוסף לזכותו לתבוע מן המציע כל סעד
ו/או פיצוי לפי כל דין.
 .10.14מסמכי הוכחה בעמידה בתנאי הסף המקצועיים
 .10.14.1הוכחת ניסיון המציע .על המציע לצרף את הטופס המוצג בסעיף  9לנספח א' ,כשהוא
מלא וחתום .על המציע לצרף מסמכים נוספים המעידים על תוכן ,משך והיקף השרות
הרלוונטי שסופק בחמש השנים האחרונות על ידו .נכונות מסמכים אלו תאושר ע"י עורך
הדין או רואה החשבון של המציע .הצעות בהן פירוט הניסיון לא אושר ע"י עורך הדין או
רואה החשבון של המציע תפסלנה ולא תובאנה לדיון.
 .10.14.2הוכחת ניסיון רופא ראשי לכל מרכז .על המציע לצרף את הטופס המוצג בסעיף 10
לנספח א' ,כשהוא מלא וחתום .על המציע לצרף מסמכים נוספים המעידים על
השכלתו ,הכשרתו וניסיונו בחמש השנים האחרונות של הרופא הראשי המיועד לכל
מרכז ,כמוגדר בסעיף  9.9.2.10לעיל .נכונות מסמכים אלו תאושר ע"י הרופא הראשי.
 .10.14.3הוכחת ניסיון עובד סוציאלי ראשי לכל מרכז .על המציע לצרף את הטופס המוצג
בסעיף  11לנספח א' ,כשהוא מלא וחתום .על המציע לצרף מסמכים נוספים המעידים
על השכלתו ,הכשרתו וניסיונו בחמש השנים האחרונות של העובד הסוציאלי הראשי
המיועד לכל מרכז ,כמוגדר בסעיף  9.9.2.2לעיל .נכונות מסמכים אלו תאושר ע"י
העובד הסוציאלי הראשי.
 .10.14.4עבור כלל המרכזים ,פרט ל באר שבע ותל אביב:
 .10.14.5הוכחת בעלות או חוזה שכירות על המבנה המיועד עבור המרכז.
 .10.14.6הוכחת עמידת המבנה המיועד בדרישות המכרז .על המציע לצרף את הטופס המוצג
בסעיף  12ל
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 .10.14.7נספח א' – חוברת ההצעהנספח א' ,כשהוא מלא וחתום .על המציע לצרף מסמכים
נוספים המעידים על התאמת המבנה לפעילות המרכז בהתאם לדרישות המפורטות
בסעיף  16לפרק  – 2מפרט השירותים.
 .10.15מסמכי רשות
 .10.15.1מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף
להצעתו אישור ותצהיר .בסעיף זה ,משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר"
הוא כמשמעותם בסעיף  2ב' לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב.1992-
 .10.15.1.1אישור – אישור מטעם רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה
בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מהתנאים האלה:
 .10.15.1.2אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב משפחה של
המחזיקה בשליטה.
 .10.15.1.3אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובי משפחה של
המחזיקה בשליטה.
 .10.15.1.4תצהיר – תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הנו בשליטת אישה.
 .10.15.2המציע רשאי לנסח רשימת פרטים מהצעתו שהוא מעוניין שיהיו חסויים במידה ויזכה,
על פי האמור בסעיף  5לנספח א'.
 .11קבלני משנה
 .11.1למכרז רשאים לגשת מציעים המסוגלים ומתחייבים לספק את מכלול השירותים הנדרשים
מהם בהתאם למפורט במכרז זה באמצעות עובדיהם הקבועים ו/או באמצעות קבלני משנה.
 .11.2יודגש כי המציע ייחשב לקבלן הראשי ויהיה האחראי הבלעדי לאספקת השירותים
ותוצריהם ,לרבות אספקת השירותים על ידי כל מי מטעמו לרבות כל אחד מקבלני המשנה

.11.3
.11.4

.11.5

מטעמו ,וכל מי מטעמם .כמו כן ,התחייבויותיו לגבי עובדיו תהיינה תקפות גם לגבי כל אחד
מקבלני המשנה וכל אחד מעובדיהם .בין היתר ,יהיה הקבלן אחראי על כל הפעולות של מי
מעובדי קבלני המשנה שהוא יעסיק לצורך מתן שירותים נשוא חוזה זה ,לרבות כל נזק
במידה ויגרם כתוצאה מפעילותו של עובד קבלן המשנה ,על הזוכה יהיה לשאת בקנסות בגין
פעילות קבלני המשנה במסגרת החוזה ומכל המשתמע מהיותו הזוכה במכרז וספק
השירותים האחראי מול המזמין.
התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים תחתם ע"י כל קבלן משנה מטעם המציע.
המציע ידאג כי כל קבלני המשנה מטעמו יחזיקו במשך כל זמן התקשרותם עמו לצורך מתן
שירותי מכרז זה את המסמכים הבאים:
 .11.4.1במידה וקבלן המשנה הינו תאגיד  -אישור רישום התאגיד ברשם החברות.
 .11.4.2אישור מפקיד שומה מורשה ,מרואה חשבון או מיועץ מס ,המעיד על ניהול פנקסי
חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חובות מס) ,התשל"ו.1976 -
המזמין יהיה רשאי לפסול בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי ו/או לדרוש מהזוכה להחליף
קבלן משנה ו/או מי מעובדיו ,כולם או מקצתם ,שיועסק עפ"י מכרז זה מטעם הזוכה ,מבלי
לנמק וללא כל התחייבות כלפי הזוכה ו/או קבלן המשנה מטעמו ,ובמקרה זה קבלן המשנה
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ו/או העובדים מטעמו יפסיקו את עבודתם עפ"י מכרז זה מיד ויוחלפו ע"י הזוכה לפי הצורך.

.11.6

מודגש כי הזוכה ו/או קבלן משנה מטעמו ו/או מי מטעמם לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או
שיפוי בגין הפסקת עבודת קבלן המשנה לפי סעיף זה.
מובהר בזאת כי בכל מקרה המזמין יתקשר אך ורק עם מול המציע ולא תהיה למזמין כל
התחייבות כספית או אחרת בקשר עם ביצוע ההסכם שיחתם עם קבלן המשנה.

 .12תשלום עבור השתתפות במכרז
 .12.1השתתפות במכרז כרוכה בתשלום בסך  ₪ 500שלא יוחזרו בשום מקרה.
 .12.2התשלום יעשה באמצעות אתר האינטרנט של המשרד.
 .12.3ניתן לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום ,באתר האינטרנט .www.health.gov.il
 .12.4על המציעים להירשם לקבלת עדכונים באמצעות הרשמה מקוונת באתר משרד הבריאות.
 .12.5מציע שלא ירשם באמצעות האתר כאמור ,עלול שלא לקבל הודעות ועדכונים בדבר המכרז וכן
עלול למצוא את עצמו פסול בשל אי עמידה בתנאים והבהרות נוספות שהמשרד יפרסם מעת לעת
לאחר פרסום המכרז.
 .13שאלות ובירורים
 .13.1אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה במשרד הבריאות יקבל שאלות פונים באמצעות דואר
אלקטרוני בלבד לכתובת ( nehasim@moh.health.gov.ilשאלות שיופנו בעל פה או בטלפון
לא יענו ולא יחייבו את המזמין) עד לתאריך  16.06.2016באמצעות מסמך "וורד" בלבד ,תוך
ציון שם הפונה וסעיף רלוונטי לכל שאלה בכתב המכרז והמסמכים הנלווים.
 .13.2תשובות לשאלות שתתקבלנה כאמור לעיל תפורסמנה באתר האינטרנט של המשרד.
רק סיכום המופיע במסמך התשובות הרשמי של משרד הבריאות ובו התשובות לשאלות
שהתקבלו עד למועד הנדרש והשינויים בתנאי המכרז (אם יהיו כאלה) יחייבו את משרד
הבריאות.
.13.3
.13.4
.13.5
.13.6
.13.7

הפנייה תכלול את שם המכרז ,מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה ,פרוט השאלה,
פרטי השואל ,טלפון ,פקס וכתובת דואר אלקטרוני.
המשרד יהא רשאי שלא לענות לשאלות שלא יוגשו בקובץ וורד ו/או במבנה המבוקש לעיל.
לא יתקבלו שאלות לאחר המועד שצוין לעיל.
התשובות יפורסמו באתר האינטרנט של המזמין  www.health.gov.ilבעמוד "מכרזים"
בעילום שם ,וישלחו באמצעות פקס לכלל המציעים ללא ציון שם הפונה.
מובהר כי בכל מקרה של פגם או חסר במכרז או מסמכיו ,חובה על המציע ליתן למזמין
הודעה בכתב בדבר האמור מיד עם גילויה על ידו ועל פי המפורט לעיל ,שאם לא כן יהא
מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.

 .14הגשת ההצעות
 .14.1הגשת ההצעה פירושה ,כי המציע מצהיר בזאת כי הוא עומד בתנאים המקדימים האמורים
לעיל ,הבין את מהות העבודה ,הסכים לכל תנאיה וכי בטרם הגיש את הצעתו ,קיבל את
מלוא המידע האפשרי ,בדק את כל הנתונים ,הפרטים והעובדות ,ולפיכך יהא מנוע מלהעלות
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כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז על כל פרטיו וחלקיו.
.14.2
.14.3

.14.4

.14.5

הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז.
כמו כן ,בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר היטב את הדין בישראל,
לרבות ,אם כי בלי לגרוע מכלליות האמור ,את דיני המכרזים החלים בישראל ובכלל זאת את
כל דרישות הרישום והרישוי הנדרשים .המציע מצהיר כי הוא עומד בדרישות תקנה ( 6א)
לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג.1993 -
ההצעה בצירוף כל המסמכים הדרושים הנלווים אליה ,תוגש בעותק קשיח אחד ועותק נוסף
על גבי תקליטור ( .)CDבכל מקרה של סתירה בין ההצעה המסומנת "מקור" לבין ההצעה
המופיעות על גבי התקליטור ,יגבר תוכנה של ההצעה המסומנת "מקור".
את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה ,שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם ,לתיבת
המכרזים הממוקמת במודיעין משרד הבריאות ,ברח' ירמיהו  39בירושלים .על המעטפה יש

לציין" :מכרז מס'  31/2016לטיפול תרופתי ממושך בנפגעי סמים אופיאטיים (טיפול במתדון
 /בופרנורפין  /סובוקסון) " בלבד ,ללא שם המציע או כל פרט מזהה אחר.
 .14.6עבור מכרז זה לא נדרשת הצעת מחיר .התמורה לספק מפורטת בסעיף  4לעיל.
המועד האחרון למסירת ההצעות הוא ה 28.07.2016-בשעה  .12:00מעטפה שלא תימצא בתיבת
המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל תיפסל על הסף.

 .15אופן הגשת ההצעה
 .15.1ההצעה ,כולל כל הנספחים והאישורים הנלווים אליה ,תוגש במבנה המצורף בנספח א' –
חוברת ההצעה.
 .15.2בחוברת ההצעה מצורפים טפסים שונים ודרישות למסמכים מהמציע .יש למלא את חוברת

.15.3
.15.4

ההצעה בשלמותה ,לצרף את כל המסמכים הנדרשים ,בסדר המפורט בחוברת ההצעה
ונספחיה וכן למספרם.
הצעה חלקית או במתכונת שונה מהמתכונת המפורטת במכרז עלולה לא להיבדק ואף
להיפסל על הסף.
ההצעות תוגשנה בשפה העברית .כמו כן נספחים ,אישורים תעודות וכל פרט אחר הנדרש
במכרז יוצגו רק בשפה העברית.

 .16שינויים והסתייגויות
 .16.1לגבי כל שינוי ,תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז ,בין בגוף
המסמכים ,בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת ,תהיה ועדת המכרזים רשאית ,בהתאם
לשיקול דעתה המוחלט בנדון ,לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:
לפסול או לדחות את הצעתו של המציע;
.16.1.1
לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל.
.16.1.2
 .17קריטריונים לבדיקת ההצעה
 .17.1הבחינה תעשה בשני שלבים .בשלב ראשון תיבדק עמידת המציעים בתנאי הסף ,מציעים
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שיעמדו בתנאי הסף בלבד יעברו לשלב השני .בשלב השני יינתן ניקוד להצעה אך ורק לפי
מרכיבי האיכות.
 .17.2שלב א' בדיקת עמידה בתנאי הסף
בדיקת התנאים המוקדמים (תנאי סף)  -כל הצעה תיבדק למול הדרישות המפורטות בסעיף 9
לעיל .הצעה שאינה עומדת בתנאים אלה תיפסל ולא תידון כלל.
 .17.3שלב ב'  -בדיקת איכות ( 100%מהציון הסופי)
 .17.3.1איכות ההצעות תיבדק על פי הקריטריונים המפורטים להלן ,כאשר מציע יוכל להיות
מוכרז כזוכה רק במידה וקיבל ציון של  70ומעלה (מתוך  )100בבדיקת האיכות
(להלן" :סף איכות").
 .17.3.2למרות האמור לעיל ,במקרה שאף הצעה לא עברה את סף האיכות ,רשאי המזמין
לפי שיקול דעתו להימנע מלפסול הצעות שציון האיכות שלהן נמוך מ 70 -אך לא
נמוך מ.60 -
 .17.3.3תשומת לב המציעים מופנית לכך ששנות הניסיון וההשכלה שהוגדרו בדרישות הסף
די בהם לבדיקת "עמידת ההצעה בתנאי הסף" ,אך אין די בהם לבדיקת "איכות
ההצעה" .לכן ,על המציע ,במקרים הרלוונטיים ,לפרט שנות ניסיון והשכלה מעבר
למינימום הנדרש בתנאי הסף ,על פי הנדרש במכרז ובטופס ההצעה שצורף למכרז.
זאת ,מאחר שבסעיפים הרלוונטיים יינתן ציון בהתאם.
 .17.3.4ציון האיכות יחושב על-פי הקריטריונים והמשקולות הבאים:
קריטריון

משקל

ניסיון המציע

 25נק'

שביעות רצון מהמציע

 20נק'

תכנית העבודה

 20נק'

ניסיון הצוות המוצע

 40נק'

 .17.3.5ניסיון המציע –  25נקודות
 .17.3.5.1סוג המסגרות שהופעלו על-ידי המציע ,העומדות בנדרש בסעיף  9.9.1לעיל.
הציון על סעיף זה יינתן לפי סוג המסגרות שהופעלו ,כאשר הציון
המקסימאלי לסעיף זה הינו  10נקודות:
 .17.3.5.1.1בית חולים כללי או בית-חולים פסיכיאטרי  10 -נקודות
 .17.3.5.1.2מסגרת לטיפול בהתמכרויות –  8נקודות
 .17.3.5.1.3מרפאה בתחום הרפואה הכללית או בתחום בריאות הנפש 6 -
נקודות.
 .17.3.5.2משך הפעלת המסגרות שהופעלו על-ידי המציע ,העומדות בנדרש בסעיף
 9.9.1לעיל .הציון המקסימאלי לסעיף זה הינו  15נקודות:
 .17.3.5.2.1עבור כל שנת ניסיון נוספת מעבר לדרוש בתנאי הסף ( 3שנים)
יקבל המציע  5נקודות נוספות ,עד לשלוש שנים נוספות .כך,
מציע אשר יציג ניסיון של שש שנים רצופות ומעלה יקבל את
מלוא ניקוד האיכות לסעיף זה –  15נקודות.
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 .17.3.5.2.2לא יינתן כפל ניקוד על שנות ניסיון באם הפעיל המציע מספר
מוסדות בעבר.
 .17.3.6שביעות רצון לקוחות מהמציע –  20נקודות
 .17.3.6.1חוות דעת של מוסדות וארגונים עבורם הפעיל המציע את המסגרות הנ"ל,
כפי שבאות לידי ביטוי בפניית צוות בדיקת ההצעות ללקוחות של המציע
שיפורטו בהצעה .שביעות הרצון תיבחן לפי הפרמטרים הבאים:
 .17.3.6.1.1ביצוע מלא של הטיפול לפי הדרישות וההנחיות המקצועיות של
המזמין –  5נקודות
 .17.3.6.1.2העסקת צוות בעל כישורים וניסיון על-פי דרישות ההתקשרות –
 5נקודות.
 .17.3.6.1.3ביצוע דרישות ההתקשרות בנוגע לשעות העבודה ותנאים
סביבתיים –  5נקודות
 .17.3.6.2צוות הבדיקה רשאי ליצור קשר עם כל הלקוחות ברשימה או עם חלקם ,אך
תיעשה פנייה למספר שווה של לקוחות עבור כל מציע.
 .17.3.6.3הציון יינתן עבור כל לקוח בנפרד .הניקוד ישוקלל על בסיס ממוצע רגיל בין
הלקוחות אליהם יפנה המשרד .אף על פי כן ,במקרה של מציע שסיפק בעבר
שירותים דומים עבור המשרד ,רשאי המשרד לשמש כממליצו ולנקדו על פי
שביעות רצונו משירותיו .במקרה כזה תקבל המלצת המשרד משקל כפול
בבדיקה ביחס למשקלן של המלצות שניתנו ע"י לקוחות אחרים ,ומשקלן של
שאר ההמלצות יירד באופן יחסי.
 .17.3.7תכנית העבודה –  20נקודות
 .17.3.7.1ציון תכנית העבודה יחושב עבור כל מרכז ו/או סל אליו ניגש המציע בנפרד,
מובהר כי על תכנית העבודה להיות מותאמת לכל מרכז.
 .17.3.7.2התרשמות מתוכנית העבודה –  10נקודות:
המציע יצרף עבור כל מרכז  /סל תוכנית עבודה אשר לא תעלה על עשרה
עמודי .A4
המשרד ינקד את תוכנית העבודה בהתאם לפרמטרים הבאים:


לוח זמנים להפעלת השירות.



תכניות שיקום מוצעות.



הצוות אותו מתעתד המציע להעסיק במתן השירות והכשרתו
הנוכחית והמתוכננת.



קיום ישיבות צוות ,ימי עיון והדרכות שוטפות.



ראיית המציע את אופי העבודה ,מתודולוגיית העבודה המקצועית
וכד'.



ייחודיות ויתרונות המציע במתן השירותים.
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.17.3.7.3



שיטות טיפול נהוגות ,טיפול פרטני ותרופתי.



הצלחת הטיפול (ניקיון מסמי רחוב ושיקום)



שימוש בטכנולוגיות חדשות ואבחון בטיפול רפואי ופסיכו –
סוציאלי



כל נושא אחר שהינו בעל חשיבות למציע.

פרזנטציה של תוכנית העבודה  10נקודות:
במסגרת זו ,יוזמן מנהל המרכז ומנהל רפואי המיועד למרכז מטעם המציע
ומורשה חתימה מטעמו לפרזנטציה של תוכנית העבודה ולראיון .במסגרת
הפרזנטציה יבחנו ,בין היתר ,קריטריונים בהתאמת תוכנית העבודה לדרישות
המכרז.

 .17.3.8ניסיון והכשרת הצוות הרפואי –  40נקודות
 .17.3.8.1ציון האיכות על ניסיון והכשרת הצוות הרפואי יחושב בנפרד עבור הצוות
הרפואי המוצע לכל מרכז אליו מוגשת הצעה.
 .17.3.8.2מנהל רפואי – פסיכיאטר או רופא לטיפול בהתמכרויות –  15נקודות:
 .17.3.8.2.1ניסיון :עבור כל שנת ניסיון נוספת מעבר לדרוש בתנאי הסף (3
שנים) יקבל הרופא  5נקודות נוספות ,עד לשנתיים נוספות .כך,
רופא אשר יציג ניסיון של חמש שנים רצופות ומעלה יקבל את
מלוא ניקוד האיכות לסעיף זה –  10נקודות.
 .17.3.8.2.2הכשרה :פסיכיאטר מומחה שעבר השתלמויות בתחום הטיפול
בהתמכרויות ואשר אושרו ע"י המחלקה לטיפול בהתמכרויות
של משרד הבריאות –  5נקודות נוספות.
 .17.3.8.3מנהל המרכז –  25נקודות:
 .17.3.8.3.1ניסיון :עבור כל שנת ניסיון נוספת מעבר לדרוש בתנאי הסף (3
שנים) יקבל מנהל המרכז  5נקודות נוספות ,עד לשלוש שנים
נוספות .כך ,מנהל מרכז אשר יציג ניסיון של שש שנים רצופות
ומעלה יקבל את מלוא ניקוד האיכות לסעיף זה –  15נקודות.
 .17.3.8.3.2הכשרה :עבור הצגת רופא מורשה ינוקד מנהל המרכז ב 10 -נק'.
עבור הצגת פסיכולוג מומחה קליני או שיקומי או קרימינולוגי
קליני ,ינוקד מנהל המרכז ב  8-נק' .עבור הצגת עובד סוציאלי
בעל תואר שני ינוקד המנהל ב 6-נק'.
 .18חובת הזוכה עפ"י המכרז
 .18.1החוזה החתום שיצורף על ידו כחלק מהצעתו למכרז ייחשב כמחייב את הזוכה במכרז ,לכל
דבר וענין ,אלא אם תחליט ועדת המכרזים של המזמין לבטל את המכרז ,להקטין/להגדיל
את היקף השירותים ו/או לפצלם בין זוכים שונים .אם תחליט הוועדה לבטל את המכרז,
להקטין/להגדיל את היקף השירותים ו/או לפצלם בין זוכים שונים ,יחתום/מו הזוכה/ים,
תוך  7ימי עבודה מתאריך הודעת המשרד בנדון ,על חוזה/ים מתוקן/ים ,בנוסח המצורף
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למכרז כמסמך ב' ,בשינויים המחויבים.
.18.2

.18.3

.18.4

.18.5

.18.6

הזוכה ימציא למזמין ,תוך  7ימי עבודה מתאריך הודעת המזמין בדבר זכייתו במכרז את
המסמכים הבאים:
 .18.2.1אישור על קיום ביטוחים ,בנוסח המצ"ב כנספח ב' 2למסמכי המכרז ,כשהוא חתום
ע"י חברת הביטוח של המציע ,בלא כל הסתיגות ו/או שינוי.
 .18.2.2ערבות בנקאית חתומה להבטחת ביצוע השירותים נשוא המכרז בסכום המצויין
בטבלה שלהלן ,בהתאם למרכז או לסל לגביו ניתנה הודעת זכייה  .הערבות הבנקאית
תהיה בנוסח נספח ב' 1למסמכי המכרז (להלן – "ערבות הביצוע") .על ערבות הביצוע
להיות צמודה למדד המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,כשמדד הבסיס הינו המדד האחרון הידוע במועד האחרון להגשת
הצעות למכרז .עם מסירת ערבות הביצוע ,בהתאם לאמור לעיל ,להנחת דעתו של
המזמין ,תוחזר לזוכה ערבות המכרז שהמציא הזוכה למזמין על פי הוראות המכרז.
זוכה שלא יקיים ,במלואם ובמועדם ,את האמור בס"ק  18.2-18.1דלעיל ,תחולט ערבות
המכרז ,שיגיש כחלק מהצעתו למכרז ,וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר שיעמוד לזכות
המזמין בנדון ,וסכום הערבות ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום ההתחייבויות
שנוטל על עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז .כמו כן ,יהא המזמין רשאי ,מבלי לתת כל
הודעה או התראה ,להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי .לזוכה
לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב חילוט ערבות המכרז ו/או עקב
התקשרותו של המזמין עם מציע אחר במקומו.
התקשר המזמין עם מציע אחר – יהיה הזוכה חייב לשלם למזמין את ההפרש בין ההצעה
שנבחרה על ידי המזמין לבין הצעתו הוא ,והמזמין רשאי לצורך זה להשתמש גם בכספי
ערבות המכרז ,שיחולטו כמפורט לעיל.
היה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי המזמין לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום
הערבות ,ישמש סכום ערבות המכרז פיצוי קבוע ומוסכם מראש ,והמזמין יהא רשאי לחלט
את ערבות המכרז במלואה .למען הסר ספק ,יובהר כי המזמין יהא רשאי לחלט את ערבות
המכרז במלואה גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר במקום הזוכה.
אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המזמין כנגד הזוכה עקב הפרת
ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

מיקום מרכז
(שם המרכז הפעיל כיום)

ערבות נדרשת
לביטחון ביצוע

חיפה

200,000

עכו

150,000

תל אביב

150,000

תל אביב רח' הנרייטה
סולד

150,000

באר שבע ואילת

200,000
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טבריה כולל ניידת

100,000

ירושלים

150,000

אשדוד

100,000

חדרה

100,000

נצרת ואום אל פאחם

100,000

 .18.7על הזוכה להפעלת המרכזים בתל אביב רח' הנרייטה סולד ובבאר שבע – לחתום על הסכם
השכירות המצורף כנספח ה' למכרז.
 .19עיון בהצעת הזוכה
 .19.1בהתאם לתקנה (21ה) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ,1993 -עומדת למציעים הזכות לעיין
בהצעה הזוכה.
 .19.2במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי
סוד מקצועי או מסחרי יפרט המציע במפורש בסעיף  5לנספח א' אלו פרטים בהצעתו הוא
מבקש שיהיו חסויים .מציע שלא יציין פרטים שכאלה ,ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו
כולה .ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהא בשיקול דעת וועדת המכרזים של המזמין
בלבד .בהגשת הצעתו מס כים ומאשר המציע מראש כי אין ולא יהיו לו כל טענות ,דרישות או
תביעות כנגד המזמין בגין כל החלטה בנדון.
 .19.3סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם
בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה
של הצעות המציעים האחרים.
 .19.4עיון במסמכי המכרז לאחר הודעה על הזוכה במכרז יעשה לאחר תשלום אגרה בסך ₪ 200
שתשולם מראש לפקודת משרד הבריאות.
 .19.5עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים ,ולאחר תאום מראש עם וועדת
המכרזים.
 .20שמירת סודיות והעדר ניגוד עניינים
 .20.1הזוכה במכרז ועובדיו ומי מטעמו יתחייבו לשמור בסוד ,לא להעביר ,להודיע ,למסור ,להביא
לידיעת כל אדם ,כל מידע שיגיע אליהם אגב או בקשר עם ביצוע החוזה או בתוקף או במהלך
או אגב ביצועו ,תוך תקופת ביצועו ,לפני תחילתו או לאחר מכן ,לרבות שימוש בכל האמצעים
הנדרשים על מנת לשמור על אבטחת מידע ברמה גבוהה.
 .20.2בסיום ההתקשרות עם הזוכה ,מתחייב הזוכה להחזיר למזמין או למי שהמזמין יורה לו את כל
המסמכים והפרטים או כל חומר אחר שהובא לידיו ו/או שאסף במסגרת ביצוע ההתקשרות.
 .20.3כל עובד או מי מטעמו של המציע ,יחתום טרם תחילת עבודתו במסגרת התקשרות זו על
ה צהרת סודיות .לא תחל העסקתו של עובד ו/או מי מטעם הזוכה אשר יסרב או ימנע מלחתום
על הצהרת סודיות.
 .20.4יודגש כי מעבר לאמור ,המציע וכלל העובדים מטעמו ישמרו על סודיות פרטיהם האישיים של
מקבלי השירות וממצאי הפעלת המרכזים אליהם צפויים להיחשף העובדים.
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 .20.5מפר הוראה זו יהא צפוי לתביעה משפטית וכן ייקנס ע"י המזמין ע"י חילוט ערבות הביצוע.
נוסף על חילוט הערבות ,המזמין יהא רשאי לתבוע את מפר הוראה זו על כל נזק ובכל סכום
שיראה לו כנכון .כמו כן ,מהווה הפרת הוראה זו עבירה פלילית עפ"י סעיף  118לחוק העונשין
תשל"ז .1977 -
 .20.6המציע יפרט בסעיף  3לנספח א' את כל הקשרים המקצועיים ,עסקיים ,אישיים עם גורמים
אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותיו למזמין בהתאם להצעה זו (לעניין זה
יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים הקשורים למציע) .ועדת המכרזים שומרת
לעצמה את הזכות לפסול הצעות שיש בהן לדעתה חשש למצב של ניגוד עניינים.
 .21זכויות המזמין
 .21.1פיצול הזכייה – המזמין רשאי לפצל את הזכייה בין מספר מציעים ,להזמין חלק מהשירותים
המבוקשים ו/או לממש את ההצעה בחלקים או בשלבים ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
 .21.2המזמין רשאי לפי שיקול דעתו ,לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת איכות או
שאין בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז ,שלדעת המזמין מונעת הערכת ההצעה
כראוי.
 .21.3המזמין אינו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא .המזמין רשאי להרחיב או לצמצם את היקף
המכרז ו/או העבודה או לבטלו מסיבות ארגוניות ,תקציביות או אחרות ,וזאת גם לאחר
שיוכרז על הזוכה במכרז ,ללא צורך בנימוק החלטתו ,ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי.
במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.
 .21.4למזמין נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה אל המציע כדי לקבל הבהרות או כדי להסיר אי
בהירויות ,בכפוף לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ג ,1993 -והתקנות שהותקנו מכוחו ו/או לבקר
במתקני המציע ולזמן לראיון נוסף מי מהמציעים ,שימצא לנכון על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 .21.5המזמין רשאי לבחור כשיר שני ושלישי .במידה והמזמין לא יהיה מרוצה מעבודתו של הזוכה
יוכל לפנות לכשיר הבא בתור לביצוע העבודה.
 .21.6כל המסמכים המצורפים למסמך זה מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם עליו יחתמו הזוכה
במכרז ומזמין הבריאות ,ויש לראותם כמשלימים אותו.

בברכה,
עופר לוי
מנהל אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה
משרד הבריאות
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פרק  – 2מפרט השירותים הנדרשים  /סטנדרטים
מבוא



מפרט זה מאגד את דרישות המזמין .על המציעים לעמוד בכל הדרישות המקצועיות
והמנהליות וכן בכל דרישה אחרת המפורטות במסמך זה ו/או ביתר מסמכי המכרז.



השתתפות במכרז מהווה התחייבות מצד המציע על יכולתו ומחויבותו לעמוד בתנאים
ובמטלות אלו.



המציע מתחייב לספק את השירותים לפי התנאים המצוינים במפרט וביתר מסמכי
המכרז ,וזאת במשך כל תקופת ההסכם ,מבלי לגרוע מאיכות השירות או מכל סייג
אחר המופיע במסמכי המכרז.



התחייבות המציע לספק את השירותים באמצעות כוח האדם כמפורט להלן הינה תנאי
יסוד להשתתפות במכרז.
תוכן העניינים

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

כללי
חלות
אחריות
חוקים ואזכורים
הגדרות
הגדרות תיאור השירות/שיטה
ניהול המוסד והפעלתו

.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

רישום ודיווח פרטני לכל מטופל.
תיעוד ודיווח ארגוני ממוחשב
הרכב כוח האדם המקצועי
שירות באמצעות ניידות (מרכזי טיפול ניידים)
פיקוח ובקרה
הדרכות קליניות ,פגישות צוות
השתלמויות
אבטחה
קיום תנאי מבנה וציוד ,סידורי תברואה וכיבוי אש במוסד
דיווח למחלקה לטיפול בהתמכרויות

 .18נספחים
נספח  – 1כוח אדם במרכז.
נספח  – 2כישורי תפקידים ומקצועות נוספים ,כנדרש בחוק פיקוח על מוסדות למשתמשים
בסמים ( )1993ותקנותיו (. )1994
נספח  – 3כוח אדם מחייב בניידת.
נספח  - 4חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים ,התשנ"ג .1993
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נספח  – 5תקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים ,התשנ"ד .1994
נספח  - 6לוח הזמנים לעבודת הניידות והישובים בהם יינתן השירות באמצעותן.
 .1כללי
השירות המבוקש על ידי משרד הבריאות לטיפול תרופתי ממושך בנפגעי סמים אופיאטים (מתדון,
בופרנורפין  /סובוקסון) ,ייתן מענה לדרישות פקודת בריאות העם  1940וחוק פיקוח על המוסדות
למשתמשים בסמים  1993ותקנותיו  ,1994וזאת בהתאם למדיניות אגף בריאות הנפש והעומד בראשו
והמחלקה לטיפול בהתמכרויות  .בנוסף מסגרת הטיפול תושתת על הנהלים והוראות מנכ"ל ומנהל
הרפואה ,מדיניות המחלקה לטיפול בהתמכרויות ונהליה לרבות הרשומים מטה שמפורסמים גם
באתר האינטרנט של משרד הבריאות.
.2

חלות
ראש אגף בריאות הנפש ,משרד הבריאות או מי מטעמו.

 .3אחריות
 3.1האחריות לביצוע פרק שיטה /דרישות בנוהל חלה על ספק השירות.
 3.2מפקח/ת ארצי על טיפול בהתמכרויות במחלקה לטיפול בהתמכרויות ,אגף ברה"נ ,משרד
הבריאות וצוותו במחוזות השונים ,אחראיים על פיקוח למילוי כל דרישות החוק והנוהל על ידי
מנהל המרכז וספק השירות.
 3.3מנהל/ת המחלקה לטיפול בהתמכרויות ,אגף בריאות הנפש ,משרד הבריאות אחראי לקביעת
המדיניות .
 .4חוקים ואזכורים
 4.1פקודת בריאות העם 1940
" 4.2פקודת סמים מסוכנים" התשל"ג .1973
 4.3חוק פיקוח על מוסדות למשתמשים בסמים ( )1993ותקנותיו ()1994
 4.4מסמך מדיניות המחלקה לטיפול בהתמכרויות, 2014 ,באתר האינטרנט ל המשרד
 4.5נוהל  - 40.002דווח מהיחידות לטיפול בהתמכרויות.
 4.6חוזר מנכ"ל  35/09חובת הודעה על נהגים עם מצבי בריאות העלולים לסכן את זולתם
 4.7פקודת הרוקחות
 4.8חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות -נגישות מבנים ושירותים (תיקון מס'  )2התשס"ה.2005 ,
 4.9נוהל  - 40.007לקיחת דגימות שתן ושליחתן למעבדה.
 4.10נוהל  - 40.010טיפול בתלונות ובפניות הציבור במחלקה לטיפול בהתמכרויות.
4.11
4.12
4.13
4.14

נוהל  - 79.001 -תיאום ויישום סדרי ביטחון במערכת אמבולטורית בבריאות הנפש.
נוהל  - 5.2007אבטחת יחידות בריאות הנפש בקהילה.
חוזר מנכ"ל  35/92חובת דיווח של רופא או פסיכולוג לפי חוק כלי ירייה.
תדריך חיסונים לעובדי בריאות .2014

 .5הגדרות
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ראש אגף בריה"נ :מי שמונה לתפקיד במשרד הבריאות ,על פי החוק או מי שהוסמך על ידו/ה.
מנהל המחלקה להתמכרויות :הממונה בראש המחלקה להתמכרויות או סגנו.
מפקח ארצי על התמכרויות :מי שמונה לתפקיד על פי החוק.
מרכז לטיפול תרופתי ממושך :שרות המיועד למטופלים המכורים לחומרים אופיאטיים כמוגדר
בחוק.
מרכז טיפול האם – נייח :מרכז אזורי אמבולטורי קבוע ,המעניק טיפול רפואי ופסיכו-סוציאלי נלווה
 ,רבות טיפול תרופתי ,למטופלים המכורים לחומרים אופיאטיים ,על פי חוק.
מרכז טיפול נייד :מיניבוס נודד ,השייך למרכז טיפול אם ואשר נותן טיפול באזורי פריפריה כפי
שהוגדרו ע"י המחלקה ליפול בהתמכרויות ובשעות שנקבעו ע"י המחלקה לטיפול בהתמכרויות.
ספק מפעיל :הגורם המפעיל מרכז לטיפול תרופתי ממושך שעונה על דרישות חוק ועבר מכרז כחוק.
מנהל המרכז :מי שמונה לתפקיד מנהל המרכז על פי חוק פיקוח על מוסדות למשתמשים בסמים
( )1993ותקנותיו ()1994
מנהל רפואי :מי שמונה לתפקיד מנהל רפואי על פי חוק פיקוח על מוסדות למשתמשים בסמים ()1993
ותקנותיו ()1994
שיטת הטיפול :כפי שהוגדרו במסמך מדיניות המחלקה לטיפול בהתמכרויות 2014 ,המפורסם באתר
האינטרנט של המשרד.
אבטחה :כפי שהוגדרה ב נוהל  - 5.2007אבטחת יחידות בריאות הנפש בקהילה.
 .6תיאור השירות/שיטה
השירות מיועד למטופלים המכורים לחומרים אופיאטיים שעברו מספר ניסיונות גמילה ללא הצלחה
ומיועד לייצב את מצבם הנפשי והגופני ולהביא בסופו של תהליך גם להפסקה מוחלטת של שימוש
בסמים וחומרים פסיכו-אקטיביים המוגדרים בפקודת הסמים המסוכנים ופקודת הרוקחות.
השירות הינו שירות אמבולטורי המספק אבחון עפ"י  ,ICD-10טיפוליים רפואיים ותרופתיים
באמצעות מתדון או בופרנורפין  /סובוקסון ותרופות אחרות אשר אושרו ע"י המחלקה לטיפול
בהתמכרויות ,יחד עם מגוון טיפולים פסיכוסוציאליים (פרטניים  ,קבוצתיים ,משפחתיים
ושיקומיים).
הטיפול כולל מתן תרופות כגון :מתדון  /סובקסון ובופרנורפין (מתדון נוזלי וסובוקסון  /בופרנורפין
בכדורים) .הטיפול ניתן במינונים ייעודיים למטופל ,הנקבעים ע"י רופא המרכז ,בהתאם לחומרת
ההתמכרות ולמצבו הגופני והנפשי של המטופל .הצלחת הטיפול תלויה בשילוב של טיפול ביו-פסיכו-
סוציאלי הניתן ע"י צוות רב מקצועי ,רופא/עו"ס  /פסיכולוגים  /קרימינולוגים קליניים /אחות/חובש
ועל כן מחייבת מתן טיפול זה על פי עקרונות מסמך מדיניות המחלקה לטיפול בהתמכרויות2014 ,
המפורסם באתר משרד הבריאות .
טיפול פסיכו-סוציאלי ניתן בשיטות התנהגותיות במסגרת טיפול פרטני וקבוצתי ,בהתאם למצבו של
המטופל.
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השרות יינתן למטופלים במוסדות אשר הינם מרכזי טיפול ייעודיים קבועים וניידים ,ע"י אנשי מקצוע
בעלי מומחיות והיקפי משרה כמפורט בנספח מספר ( 1כוח אדם במוסד).
לפירוט והרחבה (פרט בנושא כוח אדם) ניתן לפנות למסמך מדיניות בתחום טיפול תרופתי ממושך
וטיפול פסיכוסוציאלי במכורים לאופיאטים (באמצעות תרופות אגוניסטיות או אגוניסטיות חלקיות
כגון מתדון  /בופרנורפין  /נלוקסון) הנמצא באתר האינטרנט של משרד הבריאות.
 .7ניהול המרכז והפעלתו
כוח אדם ,כישורים ותפקידים
 7.1לכל מרכז ימונה מנהל ,כנדרש בחוק פיקוח על מוסדות למשתמשים בסמים ( )1993ותקנותיו
7.2
7.3

7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11

( )1994כמפורט בנספח מספר 2
מבין הרופאים בכל מרכז יקבע מנהל רפואי (להלן רופא אחראי) ,כנדרש בנספח .2
המנהל הרפואי יפקח על הטיפול הרפואי של המטופלים ,ינהל רשומות באמצעות מערכת
ממוחשבת אשר קיבלה את אישור המחלקה לטיפול בהתמכרויות והינה המערכת היחידה
והאחידה לכל המרכזים הרלוונטיים בארץ .באחריות המנהל הרפואי להגיש דו"ח חודשי על
פעולות המוסד בהתאם לדרישות נוהל  40.002לדיווח מיחידות לטיפול בהתמכרויות.
נבצר מן המנהל הרפואי למלא תפקידו במוסד במשך  30יום ,ימונה לו מ"מ זמני באישור
המחלקה לטיפול בהתמכרויות ,עפ"י חוק הפיקוח.
באחריות המנהל הרפואי לדאוג לקביעת נהלים בסוגיית הליך קבלת מטופל ,מהלך הטיפול וסיום
הטיפול ולהגישם לאישור המחלקה לטיפול בהתמכרויות באגף ברה"נ ,משרד הבריאות.
באחריות מנהל המרכז להעסיק אנשי מקצוע כמפורט בנספח מספר .2
כישורי הסגל ,מנהל ,מנהל רפואי ,עובד סוציאלי ,רופא ,אחות ותפקידיהם הינם על פי נספח
מספר .2
במרכז יסופקו למטופלים טיפול רפואי לרבות טיפול תרופתי ופסיכו-סוציאלי כדי להביא לגמילה
מסמים ולהפחתת נזקי השפעת הסמים.
במרכז ידאגו לרווחתם של המטופלים בו ,כל אחד על פי צרכיו ,לרבות פעילויות היום יום טיפול
ביו-פסיכו-סוציאלי ,סיעודי ורפואי ,אישי  ,משפחתי וקבוצתי על פי הצורך.
על המנהל הרפואי במרכז לדווח למנהל המרכז על תאונות ,מקרים חריגים לרבות מתן דגש על
מקרי מוות של מטופלים.
על המנהל הרפואי חלה חובת ההודעה על מטופלים אשר מחזיקים ברישיון נהיגה והינם לוקים
במצבי בריאות העלולים לסכן את זולתם ,על פי חוזר המנהל הכללי מס'  35/09מתאריך

.16.08.09
 7.12כל העובדים יקבלו בכתב המלצה להתחסנות על פי חוזר משרד הבריאות לחיסונים לעובדי
בריאות .מנהל המרכז ידאג לביצוע החיסונים הנדרשים.
קבלת מטופלים וטיפול
 7.13קבלה
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 7.13.1בכל מרכז תהיה וועדת אבחון מקצועית המורכבת עפ"י הפירוט להלן:
 7.13.1.1רופא פסיכיאטר מומחה או רופא עם הכשרה לטיפול בנפגעי התמכרויות שאישר
המנהל ,והוא יהיה היו"ר.
 7.13.1.2עובד סוציאלי או פסיכולוג קליני מומחה או פסיכולוג שיקומי או קרימינולוג
קליני.
 7.13.1.3אח /חובש.
 7.13.2וועדת הקבלה תעבוד על פי הקריטריונים לקבלה ולקבלה מיידית ללא דיחוי שנקבעו
במסמך המדיניות של המחלקה לטיפול בהתמכרויות 2014 ,המפורסם באתר משרד
הבריאות.
 7.14החלטות הועדה תכלולנה:
 7.14.1החלטה בדבר קבלתו של מטופל למרכז תיקבע בידי ועדת האבחון לאחר שוועדת האבחון
קיימה ראיון עמו ולאחר שתיעדה את ממצאי האנמזה כולל פרטים פסיכו -סוציאליים
והבדיקה הרפואית שלו ו/או כל בדיקה אחרת שנערכה לפי הוראות המנהל ,לרבות
בדיקות לגילוי סמים.
 7.14.2וועדת האבחון תרשום בנוסף לפרטים האמורים לעיל את הגורם שהפנה את המטופל
למרכז ,אם קיים.
 7.14.3החלטת וועדת האבחון על קבלה או אי קבלה למרכז תימסר לפונה בכתב בתוך שבוע
אחד .במידה ולא ניתן למסור ,תתועד סיבת אי המסירה בתיקו הרפואי.
 7.14.4וועדת האבחון תתעד את דיוניה והחלטותיה המנומקות בתיקו האישי של המטופל.
עקרונות טיפוליים
 7.15על המטופל במרכז להפסיק ,בעזרת תרופות ובעזרת טיפול פסיכו – סוציאלי  ,את השימוש
7.16
7.17
7.18

7.19
7.20

בסמים ותרופות שלא על פי מרשם רופא.
בדיקות שתן מבוצעות באופן אקראי לאיתור שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים.
בדיקות השתן יבוצעו במעבדות שאושרו ע"י המחלקה לטיפול בהתמכרויות בלבד.
תדירות הבדיקות נקבעת על פי נוהל לקיחת דגימות שתן ושליחתם למעבדה ,עבור יחידות לטיפול
בנפגעי סמים (נוהל מספר  )40.007לרבות ביצוען באופן המאפשר תנאים סניטריים סבירים
ופרטיות של המטופל
בכל מרכז יבוצעו בדיקות אקראיות לגילוי אלכוהול במכשירים שאושרו על ידי המחלקה לטיפול
בהתמכרויות ,או בדיקות דם שאושרו ע"י המחלקה.
המחלקה לטיפול בהתמכרויות רשאית להכניס טכנולוגיות חדשות לזיהוי מעבדתי וזאת בהודעה
מראש של יום.

 7.21על המטופל להשתלב בתכנית טיפולית שנקבעה אתו ,הכוללת התייחסות לבעיות רפואיות ,פסיכו
סוציאליות ,משפחתיות ותעסוקתיות.
 7.22מכורים בעלי תחלואה גופנית או נפשית נלוות יטופלו בשיתוף פעולה ויעוץ של רופא המשפחה או
רופא מומחה/פסיכיאטר.
 7.23משך הטיפול ייקבע בכל מקרה על פי ושיקולים רפואיים ופסיכו-סוציאלים ,וע"פ מדינויות
המחלקה לטיפול בהתמכרויות.2014 ,
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 7.24התכנית הטיפולית של המרכז תאפשר מתן מענה הולם למטופל בכל שלבי הטיפול מבחינת שעות
הפעילות ,אינטנסיביות ותכנים.
 7.25התוכנית הטיפולית תיבנה במשותף עם המטופל ,בכפוף למדיניות המחלקה לטיפול
בהתמכרויות ,ולנהלים והנחיות המחלקה ומשרד הבריאות.
 7.26המטופלים במרכזים לטיפול תרופתי ממושך יהיו זכאים לקבל שירותים כגון טיפולים קהילתיים
מלשכות הרווחה באזור מגוריהם וזאת על בסיס של שיתוף פעולה ותאום בין העובדים
המקצועיים במרכזים ובלשכות הרווחה.
טיפול
 7.27מתן הטיפול על פי שלבים ורצף טיפולי בתחומים הרפואיים לרבות מתן תרופות  ,הערכת חומרת
ההתמכרות  ASIהערכת מסוכנות והטיפול הפסיכו סוציאלי יבוצעו על פי הנחיות במסמך
המדיניות של המחלקה לטיפול בהתמכרויות  2014אשר מפורסם באתר האינטרנט של משרד
הבריאות .
 7.28המרכז יהיה תחת אחריות מקצועית של המחלקה לטיפול בהתמכרויות באגף ברה"נ ושיטות
הטיפול במוסד תופעלנה באישור הגורם המוסמך מטעם הנהלת מחלקה זו בלבד.
 7.29כל מרכז נייח והניידות ,ייערכו לאספקת תרופות באמצעות רוקח מורשה (עפ"י פקודת
הרוקחות) ואכסונן על פי פקודה זו.
 7.30מתן טיפול תרופתי ע"י מתדון או בופרנורפין/סובוקסון
 7.30.1מינון מתדון  /בופרנורפין  /סובוקסון ייקבע וינוהל אך ורק ע"י רופא המרכז.
 7.30.2מתן מינון מתדון יומי יתבצע באמצעות משאבה ממוחשבת.
 7.30.3הספק הזוכה במכרז יממן את רכישת מתדון ובופרנורפין וסובוטקס לצורך הטיפול
התרופתי ואילו רכישת סובוקסון תמומן ע"י משרד הבריאות.
 7.30.4התקבל מטופל למרכז והפר את הוראות הטיפול כפי שמפורטות במדיניות לטיפול
תרופתי ממושך של המחלקה לטיפול בהתמכרויות , 2014,רשאי המרכז להפסיק את
הטיפול בו ובלבד שההחלטה על הפסקת טיפולו תהיה של הרופא האחראי .הודעה על כך
בע"פ ובכתב עם פירוט נימוקי ההחלטה תימסר לו באופן מידי.
 7.30.5משרד הבריאות רשאי לשנות את סדרי רכישת התרופות בהודעה של  60יום.
 7.30.6הוחלט על הפסקת הטיפול במטופל במרכז ,יפסיק המרכז את הטיפול בו תוך פרק זמן
סביר עפ"י שיקול דעת הרופא ,במעקבו ובאחריותו באופן שיאפשר למטופל להיערך על
פי המתחייב בעקבות הפסקת הטיפול.
 7.31גבולות טיפוליים
 7.31.1נפגעי סמים מהווים אוכלוסייה מורכבת המציגה ,כקבוצה ,דילמות טיפוליות קשות
ומתמשכות .מרבית המכורים זקוקים לתקופת הסתגלות בת שישה חודשים או יותר ,בה
השימוש בסמים אסורים עלול להימשך כאשר שימוש זה יורד בהדרגה ע"י סיוע ותמיכה
טיפולית של המסגרת הטיפולית .מעבר לזה ,המסגרת הטיפולית חייבת להיות עקבית,
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יציבה ולעתים בלתי מתפשרת .יחד עם זאת חלה חובה על המטפלים בכל עת להעניק
למטופלים יחס הוגן ולכבד את זכויותיהם כאזרחים וכמטופלים (ראה חוק זכויות החולה
התשנ"ו. )1996 ,
הניסיון המצטבר בארץ ובחו"ל מעיד שבמסגרות טיפוליות לנפגעי סמים בכלל ,ובמרכזים
לטיפול תרופתי ממושך בפרט ,יש מקרים בהם אין מנוס משימוש בסנקציות על מנת
לאכוף כללים ונהלים חיוניים .קובץ הכללים להלן מטרתו לקבוע עקרונות ומגבלות
לשימוש טיפולי בסנקציות ובהרחקות טיפוליות וכן לפרט את זכויות המטופלים.
 7.31.2הנחיות כלליות
בכל מרכז יחולו כללי "מסגרת" שיפורטו להלן .כללי ה"מסגרת" יהיו אחידים לכל
המרכזים .כללי אלה יפורטו ויהוו חלק מהחוזה הטיפולי עליו יחתום המטופל .כללים אלו
יכללו גם את האפשרות לעשיית שימוש בגבולות טיפוליים (העברות ,או סיום טיפול)
במקרים של חריגות והפרות של כללים ונהלי המסגרת.
 7.31.3גבולות טיפוליים
העברה טיפולית – העברה מסודרת של המטופל למרכז אחר לתקופה מוגדרת מראש תוך
תאום עם הנהלת המרכז אליו מועבר המטופל.
סיום טיפול – שלילת כל טיפולים ושירותים וביטול סטטוס מטופל על כל משמעויותיו.
חזרה לטיפול לאחר הפסקת הטיפול מחייבת תהליך קלט ( ) INTAKEמחודש.
הפסקות טיפול מותרות לתקופה של  90יום ,תקופת ההפסקה תקבע לאחר התייעצות עם
המחלקה לטיפול בהתמכרויות או מפקח רפואי האזורי ובאישורם.
 7.31.4כללי מסגרת
חובות החלים על המטופלים
א .השלמת בדיקות רפואיות בתדירות שתקבע ע"י המנהל הרפואי למרכזים לטיפול
תרופתי ממושך.
ב .שיתוף פעולה בבדיקות לאיתור סמים בתדירות שתקבע ע"פ נוהל .40.002
ג .תשלום בזמן ע"פ סידור שייקבע אינדיווידואלי ע"פ כללי המרכז.
ד .עמידה בלו"ז לקבלת תרופות שיקבע לכל מטופל/ת ע"פ מצבו ובהתאם לנהלים
ועקרונות טיפוליים המפורטים במדיניות המלקה לטיפול בהתמכרויות.2014 ,
ה .ציות להוראות הצוות הנוגעות לשהות במרכז.
במקרה של אי ציות להוראות הצוות או אי מילוי חובות ,רשאית הנהלת המרכז לקבוע
גבולות טיפוליים.
 7.31.5איסורים
אלימות פיסית ומילולית לנפש ולציוד ואיומים באלימות:
במקרה של אלימות פיסית ,רשאית הנהלת המרכז לסיים טיפול באופן מידי ובאישורו של
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רופא המרכז .בתום  3חודשים ,רשאי המטופל לפנות בשנית לטיפול כמקובל .במקרים של
סיכון לאלימות יש לשקול המשך הטיפול בתנאים שונים לאחר ביצוע הערכת מסוכנות
כמקובל למשל :שהמטופל יבוא למרכז בליווי של קרוב משפחה או כל דמות אחראית
אחרת ע"פ שיקול דעתו ואישורו של מנהל המרכז.
ביצוע עבירות פליליות במרכז או בסביבתו.
גבולות טיפוליים – סיום טיפול מידית עד ל 3 -חודשים .באם תוגש תלונה למשטרה
ולמנהל המחלקה לטיפול בהתמכרויות על עבירה פלילית חמורה רשאית הנהלת המרכז
לבקש אישור להרחקה לתקופה ארוכה מ 6 -חודשים.
הכנסת נשק חם או קר למרכז .
גבולות טיפוליים :העברה טיפולית או הפסקת טיפול ,לשיקול דעתו של הצוות המטפל.
שימוש מתמשך בסמי רחוב או תרופות אסורות (המחבלות בטיפול ובשיקום)
ככלל אין לסיים טיפול או להעביר לטיפול אחר מטופלים על אי עמידה במטרות
טיפוליות אישיות ו/או שימוש לרעה בסמים ,תרופות או חומרים אחרים בחצי השנה
הראשונה לאחר קבלה לטיפול ,אבל עדות עקבית ומתמשכת ללקיחת אופיואידים (סמי
רחוב) ותרופות ללא מרשם באופן שמצביע על אי שיתוף פעולה מתמיד או העדר פוטנציאל
להיגמל מסמי רחוב ו/או תרופות למשך  1שנה עד  3שנים ,תחייב שיקול חדש של תוכנית,
מסלול או מסגרת הטיפול.
שימוש עקבי בסמי רחוב או תרופות אסורות במשך חצי שנה ויותר תאפשר פנייה ע"י
מנהל המרכז לוועדת חריגים במשרד הבריאות ,אשר מוסמכת להחליט על הפסקת
הטיפול במרכז קצובה ,או ממושכת ,או העברה קבועה למרכז אחר.
שימוש עקבי בסמי רחוב או תרופות אסורות במשך שלוש שנים ויותר תהווה עילה
להפסקת הטיפול במרכז .צעד זה יעשה ע"י מנהל המרכז תוך התייעצות עם המחלקה
לטיפול בהתמכרויות או מפקח רפואי האזורי ובאישורם.
 .8רישום ודיווח פרטני ממחושב ,לכל מטופל
לכל מטופל במרכז ינוהל תיק רפואי ממוחשב במערכת שאושרה ע"י משרד הבריאות והינה יחידה לכל
המרכזים בארץ ללא קשר עם הספק ובו דוחות מקצועיים על פי סוגי הטיפול שמקבל לרבות:
א .פרטים אישיים ,סוציו-דמוגרפיים ,וקליניים לרבות שם המטפל העיקרי ליצירת קשר במקרה
הצורך.
ב .נימוקי הקבלה למרכז.
ג .הערכת חומרת ההתמכרות ע"פ שאלון .ASI
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

מטרות ותוכנית טיפול אישית.
תיאור שיטת הטיפול והשיקום (להלן" :שיטת הטיפול") .
נוהל למקרה חירום רפואי המותאם למטופל לרבות סוג הטיפול בתסמונת גמילה.
אמות מידה לבחינה של השלמת הטיפול והצלחתו.
דוח מעקב יומי/שבועי/חודשי בהתאם לתכנית טיפול אישית.
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ט .נהלי הפסקת טיפול בטרם עת.
 .9תיעוד ודיווח אירגוני ,ממוחשב
 9.1תיעוד ודיווח ממוחשב של נתוני מטופלים ,מגעים ,מעקבים ופעילויות יבוצעו בהתאם לנוהל
מס'  , 40.002על גבי מערכת ממוחשבת ,ארצית שתאושר ע"י המחלקה לטיפול בהתמכרויות.
משרד הבריאות יספק את התוכנה הנדרשת ברם ,החומרה ,תחזוקתה ותמיכתה יהיו באחריות
ומימון הספק.
 9.2על מפעיל השירות להצטייד ב:
תחנות קצה
 9.2.1חומרה:
 9.2.1.1מעבד :עדכני ,עדיפות ל Intel core i3 -ומעלה (או שווה ערך)
 9.2.1.2זיכרון4GB :
 9.2.1.3מסך :מסך התומך ברזולוציה של  1280x1024לפחות ,עדיפות לגודל  "19ומעלה
 9.2.1.4סורק ,מצלמה לצילום המטופל ,מדפסת רגילה ,מדפסת מדבקות (בהתאם
להנחיות משרד הבריאות)
 9.2.2שונות
9.2.2.1
9.2.2.2
9.2.2.3
 9.2.3תוכנה
9.2.3.1

קורא לכרטיס חכם בהתאם לדרישות משרד הבריאות
כרטיס רשת ,עדיפות לGB1 -
מכשיר מזיגה והציוד הנלווה אליו ומשקל בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
מערכת הפעלה( Windows 10 ,Windows 7 SP1 :עדיף)
עדיפות לגרסת מערכת הפעלה  64ביט
דפדפן Internet Explorer 11 :או  Chromeבגרסה עדכנית
עורך מסמכים Office 2013 :בגרסת  64ביט
 :.NET Frameworkגרסה  4.xנדרשת בתחנות המחוברות למכשיר המזיגה

9.2.3.2
9.2.3.3
9.2.3.4
9.2.3.5
 9.2.4שונות
 9.2.4.1מנהלי התקנים בתחנות המחוברות לסורקים או מצלמות
 9.2.4.2רכיבים אלו צריכים להציע תמיכה ב TWAIN -או בDirectShow -
 9.2.4.3רכיב מתווך למכשיר המזיגה בהתאם להנחיות משרד הבריאות
 9.2.5אבטחת מידע:
 9.2.5.1תוכנת אנטי וירוס שמתעדכנת אוטומטית ושמאושרת ע"י משרד הבריאות
 9.2.5.2בקרת גישה באמצעות סיסמה – מינימום  6תווים.
9.2.5.3
9.2.5.4
9.2.5.5
9.2.5.6

עדכון תיקוני אבטחת מידע שמסופק ע"י מיקרוסופט.
ברמת אתר קצה תופרד רשת התקשורת של מכונות המזיגה ותחנות העבודה
בסגמנט ניפרד ברמת NETWORKING \VLAN
בין הרשתות תותקן מערכת חומת מגן (  ) firewallאשר תפריד בין הסגמנטים
והרשתות לצורך בקרה והרשאות גישה בין הרשתות ( )L1-4
השונות כולל הגישה לרשת המרחבית  WANלספקי האינטרנט או לרשת
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הציבורית
 9.2.5.7אתרים שלא ברשת המשרד אשר יחוברו לספקי אינטרנט ,נידרש לתת מענה הגנה
מפני מתקפות ואיומי סייבר כגון  Zero day attack & ipds\idsלרשת זו ע"י
הספק (או באמצעות חומת המגן או רכיב צד שלישי )

רוחב פס
 9.2.6כל מרפאה יחובר תקשורתי ברוחב פס מנימאלי עבור משתמש קצה של .20\5 Mbps
 9.2.7עבור מרפאות ניידות/שלוחות יש לספק לפחות  2מודמים סלולריים ,כל אחד מספק
סלולרי שונה.
 9.2.8שימוש במודמים התומכים ב.4G -
 .10הרכב כוח האדם המקצועי
צוות המרכז יהיה רב מקצועי ויכלול נציגי מקצועות והתמחויות בבריאות הנפש ,בתחום התמכרויות
ובתחום השיקום כמפורט בנספח מספר .1
שילוב של עובדים שאינם בעלי רישוי או הכרת מעמד באחד המקצועות יאושרו רק עפ"י שיקול דעת
של מנהל המחלקה לטיפול בהתמכרויות במשרד הבריאות או מי מטעמו.
 .11שירות באמצעות מרכז טיפול נייד ( ניידת )
הניידת ,המהווה אמצעי לטיפול שוטף בפריפריה ,הינה שלוחה של מרכז והגליל מזרחי ותחתון
(טבריה והסביבה) ,הניידת הינה חלק בלתי נפרד מהמרכז הנייח ,מרכז האם .המטופלים המתגוררים
בפריפריה אשר מטופלים בניידת ,יקבלו את הטיפול הפסיכו סוציאלי הדרוש והמעקב הרפואי
במרכז ,מרכז האם.
עבודת צוות הניידת מתבצעת עפ"י אותם כללים ונהלים המחייבים את צוות המרכז ,מרכז האם
שהניידת כפופה אליו.
 11.1רכש ואחזקת ניידת
הניידת תירכש ,תצויד ותתוחזק ע"י הזוכים במכרז טבריה  .משרד הבריאות יעביר לזוכה הנ"ל
תשלום חודשי בגין השימוש בניידת והוצאות הפעלתה בגין מתן השירות.
באחריות הספק לתת מענה תוך  48שעות באמצעות רכב חלופי בכל מקרה של תקלה בניידת
הגורמת לחוסר אפשרות להתנייד .המשרד שומר לעצמו להורות להפסיק את הפעלת הניידת
בהודעה מראש של  90יום.

תפקיד ותפקוד הניידת
 11.2מבנה הניידת:
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במהותה ,ניידת הינה מיניבוס בן  19מקומות ישיבה לפחות ,אשר הוסב והותאם באופן המאפשר
שהייה ומתן טיפול של  2אנשי צוות בו זמנית ( 2שולחנות עבודה ,דלפק לחלוקת תרופות ,מקום
לאכסון כוסות לשתייה ,ציוד רפואי וכספת לתרופות) למטופלים אשר יישבו בזמן הטיפול.
הניידת מהווה גם חדר חלוקת תרופות נייד עם כל האביזרים הנדרשים לכך לרבות מחשב (ניתן
לבחור בין אפשרות של מחשב נייד או מחשב נייח) ,תוכנה ממוחשבת שמשרד הבריאות יספק,
סטים לעירוי המתאימים לחלוקת מתדון (ביורטה) ,כוסות לשתיית מתדון ונוזל לדילול המתדון.
בכל ניידת כמו בכל מרכז נייח תהיה עגלת החייאה ותיק לעזרה ראשונה.
הניידת צריכה להיות רכב משנת ייצור  2012לפחות והיא תוחלף לחדשה כל  4שנים.
 11.3כוח אדם בניידת – נספח מספר 3
צוות הניידת המהווים חלק ממערך כוח האדם של מרכזי האם ,כפוף למנהל ולרופא של מרכז
האם .
צוות הניידת 2 :אחים  /חובשים בו זמנית (אחד מהם בעל רישיון רכב מתאים) 1 ,מאבטח.
הטיפול הביו-פסיכו-סוציאלי הדרוש והמעקב הרפואי אחר המטופלים בניידות יבוצעו במרכזים,
מרכזי האם אליהם כפופות הניידות.
 .12רישוי ,פיקוח ובקרה
 12.1רישוי
 12.1.1המרכז ימצא בפיקוח לשכת הבריאות המחוזית ורשות הכבאות .הספק המפעיל את
המרכז יידרש להשיג ולצרף אישורי תברואה וכבאות כחלק מהרישוי הכולל עפ"י החוק.
 12.1.2המרכז ימוקם במקום נגיש לתחבורה ציבורית תוך הבטחת נגישות למוגבלים בתנועה
לבעלי צרכים מיוחדים ולנכים עפ"י חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות -נגישות
מבנים ושירותים (תיקון מס'  )2התשס"ה.2005 ,
 12.1.3השירות בכל אחד מהמרכזים יינתן בין השעות  07:30עד  15:30בימים א'-ה' ,ובין
השעות  07-00-12:00בימי ו' וערבי חג.
 12.1.4משרד הבריאות ראשי לשנות את שעות החלוקה בהודעה של  60יום מראש.
 12.2פיקוח ובקרה
 12.2.1מעקב ובקרה על השירות ואיכותו יבוצעו על ידי צוותי הפיקוח של המחלקה לטיפול
בהתמכרויות ומערך הבקרה של משרד הבריאות  ,כמפורט להלן.
 12.2.2פיקוח פרטני – צוותי הפיקוח של המחלקה לטיפול בהתמכרויות יערכו פיקוח תקופתי
אחר תכניות הטיפול ושיקום המטופלים ובו יבדקו בין היתר האם מטרות הטיפול
שנקבעו מושגות על פי התכנון.
 12.2.3באחריות צוותי הפיקוח לערוך בקרה על אופן מתן השירות  ,האיכות המקצועית של
המוסד ועמידה בסטנדרטים ותנאי החוזה המחייבים את ספק השירות ע"פ חוק.
 12.2.4באחריות מערך הבקרה באגף ברה"נ בראשות המפקח הרפואי על יזמים ,לעקוב אחר
ממצאי הבקרות ככלל ומדדי האיכות בפרט ולהתאים מדיניות והקצאת תקציבים
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בהתאמה לממצאים.
 12.2.5צוות המרכז והספק המפעיל את השירות ימציאו לבקשת מי מצוות הפיקוח של המחלקה
לטיפול בהתמכרויות או נציג מוסמך אחר ממשרד הבריאות או מטעמו ,כל מסמך הנוגע
למרכז ,צוותו ,מטופליו ותשתיותיו לרבות כל נושא אחר כולל נושאים כספיים הקשורים
למתן השירות ,להתחייבויות הספק לרבות תלושי שכר והפרשות לעובדים ,לא יאוחר מ-
 14יום ממועד שליחת הבקשה.
 12.2.6הספק המפעיל את השירות ,מנהל המרכז ,המנהל הרפואי וצוות העובדים ישתפו פעולה
בכל דבר הנדרש לצורך ביצוע פיקוח ובקרה.
 .13הכשרות צוות (הדרכות קליניות ,פגישות וישיבות מקצועיות)
 13.1הדרכות קליניות לאנשי צוות פסיכוסוציאלי יבוצעו באחריות מנהל המרכז ,בהתאם לדרישות
וקריטריונים של כל מקצוע אשר בהסכמים הקיבוציים ועל פי הנחיות משה"ב .למען הסר כל
ספק ,כל מטפל יקבל הדרכה מקצועית בהיקף של  1שעה לשבוע לפחות ,וכל עבודתו תהיה
באחריות מנהל המרכז ובמימון הספק.
 13.2פגישת צוות קלינית למטרת דיון במטופלים ,בכל הנוגע לסוגיות אבחון ו/או טיפול ,תיערך
בתדירות של פעם בשבועיים לפחות למשך  2שעות לפחות.
 13.3פגישת צוות מנהלית בה יועלו סוגיות הנוגעות ליחסי גומלין בין העובדים המקצועיים והארגון
תיערך בתדירות של פעם בחודש לפחות.
 13.4כל הפגישות תתועדנה בדוחות מובנים נספח  4ויעמדו לבקרה עפ"י דרישה.
 .14השתלמויות צוות
 14.1השתלמויות (חינוך תוך שירות) לצוות המקצועי בנושאים הנוגעים לסוגיות אבחון ו/או שיטות
התערבות ,בהיקף של  24שעות לפחות תיערך פעם בשנה לפחות ובהתאם לתכנית שתקבע ע"י
הנהלת המחלקה לטיפול בהתמכרויות.
 14.2חלה חובת השתתפות בכל הכנסים וימי העיון המאורגנים ע"י המחלקה לטיפול בהתמכרויות.
 14.3קורס בסיסי למטפלים בנפגעי סמים -בביה"ס המרכזי לעובדים סוציאליים:
 14.3.1על כל עו"ס הממשיך את עבודתו במרכז ואשר טרם עבר השתלמות זו -עליו להשתתף
בקורס במהלך שנת עבודתו הראשונה .באחריות המנהל לוודא שהרישום לקורס
יתבצע במהלך שנת העבודה הראשונה של העובד הסוציאלי (הקורס ללא עלות
ומאורגן ע"י משרד הרווחה).
 14.3.2סיום קורס זה בהצלחה מהווה תנאי חובה שעל העו"ס למלא בתוך שנתיים מיום
תחילת עבודתו במרכז.
 14.3.3קורסים מקצועיים בנושאים שונים ביוזמת המחלקה לטיפול בהתמכרויות (כגון
תחלואה כפולה נפשית; ליקויי למידה  ,הערכת מסוכנות וכד')  -איש מקצועי אחד
לפחות ישולב בכל קורס שייפתח ובאחריותו ללמד ולהטמיע את הנושא הנלמד בקרב
העובדים במרכז.
 14.3.4השתלמויות /קורסים לרופאים -על מנהל המרכז האחריות לוודא השתתפות רופאי
המרכז בהשתלמויות וקורסים ביוזמת המחלקה לטיפול בהתמכרויות באגף ברה"נ,
בהתאם לחוזרים/הנחיות שתוציא המחלקה מעת לעת.
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 .15אבטחה
 15.1סדרי אבטחה במרכזים ובניידות ייקבעו בהתאם לנוהל  79:001וסטנדרט  5/2007של אגף
הביטחון של משרד הבריאות.
 15.2אחסון והנפקת תכשירי הטיפול יעשו בהתאם להוראות "פקודת הסמים המסוכנים" התשל"ג
 ,1973ולפקודת הרוקחות.
 .16קיום תנאי מבנה וציוד ,סידורי תברואה וכיבוי אש במרכז
 16.1המרכז ימוקם באתר בו מותר לקיים פעילות מרפאתית על פי חוקי התכנון והבנייה.
 16.2המרכז יהיה בנוי מחומרים יציבים ובלתי חדירים לרטיבות ,הוא יהיה אטום בפני חדירת
חרקים ומכרסמים ,הקירות החיצוניים והגג יהיו אטומים במידה מספקת מפני חום וקור.
 16.3רצפות המבנה יהיו עשויות מחומר קשה וחלק הניתן לשטיפה.
 16.4הפתחים החיצוניים יהיו ניתנים לסגירה ,החלונות במבנה יפנו החוצה ושטחם לא יפחת
16.5
16.6
16.7
16.8

משמינית שטח הרצפה של אותו חדר ,או ממטר רבוע לפי הגדול מבניהם.
מבנה המרכז יוחזק במצב נקי.
בכל מרכז חייב להיות אישור תברואתי וכבאות בר תוקף.
במרכז יהיו חדרים להתכנסויות של המטופלים במספר ובגודל שיתאימו למספר המטופלים
במרכז על פי הטבלה המצורפת.
דרישות המבנה הינו למרכז המכיל גם שירות לחלוקת מתדון או בופרנורפין /סובקסון:

עד  100מטופלים

מ"ר
(נטו)
צורת
תמחור

חדר
כניסה

א

והמתנה
חדר

20

30

מס'
חדרים
1

1

101-200

201-300

301-400

+400

מטופלים

מטופלים

מטופלים

מטופלים

מ"ר
(נטו)
20

30

מס'
חדרים
1

1

מ"ר
(נטו)
30

30

מס'
חדרים
1

1

מ"ר
(נטו)
30

30

מס'
חדרים
1

1

מ"ר
(נטו)
30

30

הערות

מס'
חדרים
1

יש הבדל
בגודל

1

מזכירות
וארכיון

חדרי
צוות
ומנהלה

שירותי
סגל
שירותי

4

4

1

1

4

4

1

2

4

4

2

2

4

4

2

3

4

4

2

3

מבקרים
חדר

13

1

13

1

13

1

13

1

13

1

מנהל
חדר

11

1

11

1

11

2

11

3

11

3

רופא
חדר
עו"ס

11

2

11

4

11

5

11

8

11

10

(נוהל)
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חדר

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

כספות

חדר
טיפולים

חדר לכל
עובד
טיפולי

9

1

9

1

9

2

9

3

9

4

(נוהל)

רפואיים
חדר
טיפול

20

1

20

2

20

2

20

3

20

3

קבוצתי

יכול
לשמש
גם
לשימוש
נוסף
(נוהל)

חדר
חלוקה

מטבחון

5

1

5

עמדת

2

חלוקה
1

עמדות
חלוקה

8

חדר
לקיחת

1

8

2

1

3
5
עמדות

1

חלוקה

1

8

2

2

5

1

5

4

5

עמדות
חלוקה

עמדות
חלוקה

8

2

2

8

2

1

לגודל
העמדה
3
2

בדיקות
שתן
מחסן
ציוד

המ"ר
מתייחס

חדר
לגברים
ונשים
בנפרד

6

1

6

1

6

1

7

1

7

1

שוטף

 16.9הצנרת לסילוק השפכים במרכז:
 16.9.1תהיה שלמה ותקינה ללא נזילה או דליפה.
 16.9.2תמנע אפשרות חדירת שפכים אל צינורות מי השתייה.
 16.9.3תהיה מאווררת באמצעות צינורות אוורור.
 16.10תנאים סביבתיים
 16.10.1במרכז יהיו סידורי החזקת תרופות נרקוטיות לפי פקודת הסמים המסוכנים נוסח
חדש.
 16.10.2בכל מרכז יהיו חדרי שירותים הכוללים בתי שימוש נפרדים לגברים ונשים במספר
הדרוש לפי מספר המטופלים והעובדים במרכז ומבקריהם ,כמו כן יהיו בכל מרכז חדר
המיועד ללקיחת דגימות שתן.
 16.10.3חדרי השירותים יהיו מחוברים למרכז ,הגישה אליהם תהיה נוחה ותישמר בהם רמת
ניקיון נאותה.
 16.10.4הציוד והקבועות הסניטריות יהיו תקינים ,שלמים ונאותים.
 16.10.5קירות חדרי השירותים יהיו מצופים עד לגובה של  1.5מטר בחומר המאפשר שטיפתם,
הותקן כיור מחוץ לחדר שירות ,יהיו אריחי חרסינה שיכסו שטח של  75X75ס"מ סביב
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לו.
 16.11בבתי השימוש:
 16.11.1יימצא תמיד נייר טואלט.
 16.11.2יהיה מיכל עם מכסה.
 16.11.3האסלה תהיה מצוידת במכשיר הדחה שמתקיימות בו דרישות התקן הישראלי.
 16.11.4תימנע אפשרות של זרימה חוזרת של שפכים אל תוך הבניין.
 16.12חדרי טיפולים:
 16.12.1במוסד יהיו חדרי טיפולים כמפורט בטבלה (הטבלה הקודמת) ובו יימצא הציוד
כמפורט להלן:
16.12.1.1
16.12.1.2
16.12.1.3
16.12.1.4
16.12.1.5
16.12.1.6
16.12.1.7

ציוד רפואי ,ערכת תרופות ,ערכה לבדיקת מעבדה ,ציוד עזרה ראשונה,
עגלת החייאה.
תיק מעקב למטופלים ממוחשב במערכת שאושרה ע"י משרד הבריאות
(טיפולית).
מקרר וארון לתרופות ולתכשירים ,בחדר רופא.
בכל חדר טיפול יהיה שולחן כתיבה ,כסאות בחדר רופא וגם ספה לבדיקה.
מיתקן למיזוג אויר (חימום וקירור).
ברז מים וכיור ,בחדר רופא.
ציוד מחשבים הנדרש להפעלת מערכת מידע לפיקוח ומעקב אחרי הפעילות
במוסד (ראה פירוט בסעיף )9.2

 .17דיווח למחלקה לטיפול בהתמכרויות
 17.1מפעיל המרכז יעביר דו"ח חודשי על פעילות המרכזים לטיפול תרופתי ממושך במתכונת
הנדרשת ע"י המחלקה לטיפול בהתמכרויות.
 17.2כמו כן יועבר דווח מידי (תוך  24שעות) בכל אירוע של פטירה ,אירוע חריג אחר.
נספחים לפרק 2
נספח  – 1כוח אדם במרכז
נספח  – 2כישורי מנהל ומקצועות נוספים ,כנדרש בחוק פיקוח על מוסדות למשתמשים בסמים ()1993
ותקנותיו ()1994
נספח  - 3כוח אדם מחייב בניידת
נספח  - 4חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים ,התשנ"ג 1993
נספח  - 5תקנות חוק פיקוח
נספח  - 6לוח הזמנים לעבודת הניידות והישובים בהם יינתן השירות באמצעותן
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נספח מס'  1לפרק  - 2כוח אדם במרכז
טבלת מפתח כוח אדם למטופלים במרכז לטיפול תרופתי ממושך מתדון  /בופרנורפין /סובוקסון
פעימה ראשונה
150 -100

200-150

250 – 200

250-300

350 -300

350-400

מעל

עד 100

מטופלים

מטופלים

מטופלים

מטופלים

מטופלים

מטופלים

מטופלים

1

1

1

1

1

1

1

1

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

מטופלים

(בהתאם

400
למס

המטופלים
כמפורט במפתח
כ")
מנהל
מנהל
רפואי
רופא

0.5

0.75

0.75

1.25

1.75

2.0

2.25

2.75

עו"ס

1.5

2.0

2.5

3.5

4

5

6

7

אח/חובש

1

1.25

2

2

3

3

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

עובד
שיקום
רוקח

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

מזכירה

1

1

1

1

1

1

1

1

אבטחה

1

1

2

2

2

2

3

3
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פעימה שניה:
טבלת מפתח כוח אדם למטופלים במרכז לטיפול תרופתי ממושך מתדון  /בופרנורפין /סובוקסון

150 -100

200-150

250 – 200

250-300

350 -300

350-400

מעל

עד 100

מטופלים

מטופלים

מטופלים

מטופלים

מטופלים

מטופלים

מטופלים

1

1

1

1

1

1

1

1

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

מטופלים

(בהתאם

400
למס

המטופלים
כמפורט במפתח
כ")
מנהל
מנהל
רפואי
רופא

0.5

0.8

0.75

1.3

1.75

2.00

2.3

2.75

עו"ס

0.75

2.00

2.5

3.5

4.5

5

6

8

אח/חובש

1

1.25

2

2

3

3

4

5

0.5

0.5

0.75

0.75

1

1

1.25

1.75

עובד
שיקום
רוקח

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

מזכירה

1

1

1

1

1

1

1

1

אבטחה

1

1

2

2

2

2

3

3
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פעימה שלישית
טבלת מפתח כוח אדם למטופלים במרכז לטיפול תרופתי ממושך מתדון  /בופרנורפין /סובוקסון

150 -100

200-150

250 – 200

250-300

350 -300

350-400

מעל

עד 100

מטופלים

מטופלים

מטופלים

מטופלים

מטופלים

מטופלים

מטופלים

מנהל

1

1

1

1

1

1

1

1

מנהל

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

מטופלים

(בהתאם

400
למס

המטופלים
כמפורט במפתח
כ")

רפואי
רופא

0.5

0.8

0.75

1.3

1.75

2.00

2.3

2.75

עו"ס

1.75

2.5

3

4.5

6

6.5

7.5

9

אח/חובש

1

1.25

2

2

3

3

4

5

עובד

0.50

0.75

1

1.25

1.5

1.75

2

2

שיקום
רוקח

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

מזכירה

1

1

1

1

1

1

1

1

אבטחה

1

1

2

2

2

2

3

3

הערה :בכל מרכז בו המנהל המרכז הינו רופא ,משרה שלמה תכלול בתוכה גם את רבע משרה של רופא.
במידה ומנהל המרכז הינו עו"ס/קרימינולוג קליני/פסיכולוג קליני  ,אזי משרת הניהול תעמוד על
 3/4ולצידו יפעל מנהל רפואי ב  1/4משרה.
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נספח מס'  2לפרק  - 2כישורי המנהל ותפקידיו
(מתוך התקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים ,התשנ"ד )1994

כישורי המנהל ותפקידיו מתוך התקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים
1
(תנאי קבלה ושהיה של מטופלים במוסד משולב) ,התשנ"ד1994-
בתוקף סמכותנו לפי סעיפים  5ו ,14-לחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול
במשתמשים בסמים ,התשנ"ג( 1993-להלן  -החוק) ,אנו מתקינים תקנות אלה:
 .48כישורי המנהל ותפקידיו
(תיקון התשס"א)
(א) במוסד משולב יהיה מנהל שהתקיימו בו כל אלה -
( )1כשיר לעבודה סוציאלית בהתאם לחוק העובדים הסוציאליים ,התשנ"ו,1996-
או פסיכולוג קליני או שיקומי מומחה ,הרשום בפנקס פסיכולוגים לפי חוק הפסיכולוגים ,התשל"ז,1977-
או מוסמך בקרימינולוגיה קלינית ,או רופא מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש],
התשל"ז;1976-
( )2בעל ניסיון ניהולי של  3שנים לפחות ,ואם הוא כשיר לעבודה
סוציאלית כאמור ובעל תואר ראשון בלבד  -בעל ניסיון ניהולי של  5שנים לפחות;
( )3לא הורשע בעבירה שלפי חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי,
לדעת הועדה האמורה בסעיף (2ב) לחוק (להלן  -הועדה) ,להיות מנהל מוסד;
( )4היה המועמד לניהול ,מכור בעבר לסמים או לאלכוהול  -הוא
נקי מהם במשך  5השנים האחרונות וסיים תהליך טיפול שיקומי מוכח.
(א )1השרים רשאים ,על פי המלצת הועדה ,לתת רישיון למוסד משולב
גם אם הוא ינוהל בידי מי שאין מתקיימים בו תנאי הכשירות שבתקנת
משנה (א)( )1ו ,)2(-ובלבד שעסק בטיפול בנפגעי סמים בישראל  5שנים לפחות
בתקופה שקדמה ליום י"ב באב התשנ"ד ( 20ביולי  )1994והוא בעל ניסיון
ניהולי של  5שנים לפחות.
(ב) המנהל אחראי -
( )1לקבלת רישיון למוסד משולב לפי החוק;
( )2להפעלתו התקינה של המוסד המשולב וקיום רמת שירותים נאותה בו;
( )3לדיווח שוטף למפקח ולמסירת כל מידע שידרוש;
 1ק"ת  ,5608התשנ"ד ( ,)21.6.1994עמ' .1045
תיקון:ק"ת  ,6079התשס"א ( ,)21.1.2001עמ' .305
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( )4לקבלת עובדים מתאימים לשם קיום תקן עובדים מלא במוסד משולב
כנדרש בתקנות אלה ,ופיקוח עליהם;
( )5לקידומם המקצועי של העובדים ,להדרכתם ולהכשרתם בהתאם להנחיות
המפקח ולדאגה לתנאי עבודתם;
( )6לקביעת תכנית עבודה של עובדי המוסד המשולב המקצועיים והמנהליים;
( )7לקיום פגישות קבועות של הצוות הבכיר במוסד המשולב;
( )8להכנת תקציב המוסד המשולב וביצועו כיאות וכן לעריכת מאזנו;
( )9לייצוג המוסד המשולב כלפי גופים ממשלתיים ואחרים;
( )10נבצר מן המנהל לנהל את המוסד המשולב לתקופה שאינה עולה על  30ימים ,יסמיך אדם אחר לפעול
בשמו בכל הקשור במוסד ,ובלבד שלא תהיה תקופה נוספת סמוכה לה ,ובסך הכול לא יותר מ 90-ימים
בשנה; נעדר המנהל יותר מ 30-ימים ,ימונה אדם אחר במקומו ,בעל
כישורים כנדרש ממנהל.
 .50כישורי העובד הסוציאלי ותפקידיו
(א) עובד סוציאלי יהיה כשיר לעבודה סוציאלית כאמור בתקנה (48א)(.)1
(ב) תינתן עדיפות לעובד סוציאלי בעל הכשרה בתחום הטיפול
בנפגעי סמים .עובד סוציאלי חסר הכשרה כאמור יידרש לצאת להשתלמות
מוכרת בשנה הראשונה לעבודתו; השתתפות בהכשרה תהיה תנאי להמשך העסקתו.
(ג) העובד הסוציאלי יהיה חבר בצוות הבכיר של המוסד המשולב
ויהיה אחראי לרווחתם האישית והחברתית של המטופלים בו ולצורך זה -
( )1ישתתף בוועדת קבלה בצוות הקובע תכנית טיפול;
( )2יסייע בקליטתו ובתהליכי הסתגלותו של מטופל במוסד המשולב;
( )3יבצע ויעריך תכנית טיפולית והערכות מחודשות;
( )4יטפל במטופל ובמשפחתו בהתאם לתכנית הטיפול;
( )5ידריך את צוות עובדי המוסד המשולב ויסייע לו בהבנת המטופל
ובהתייחסות אליו ,ויהיה אחראי לעבודת העובדים הפרא-מקצועיים בתחום הסוציאלי;
( )6ישתמש בכל השיטות המקצועיות המקובלות ,ובהתאם לצורך  -פרטנית,
קבוצתית ,משפחתית וקהילתית  -כדי להביא את המטופל לגמילה ושיקום;
( )7ינהל רישום על הטיפול הפסיכוסוציאלי לכל מטופל;
( )8עם צאת המטופל מהמוסד המשולב יפעל יחד עם הגורמים המתאימים
לשילובו מחדש של המטופל בקהילה.
 .51כישורי רופא המוסד המשולב ותפקידיו
(א) רופא המוסד המשולב יהיה בעל רישיון כדין לעסוק ברפואה ומומחה לפסיכיאטריה או בעל הכשרה
שאישר מנהל המחלקה לטיפול בהתמכרויות של משרד הבריאות לטיפול בנפגעי סמים.
(ב) רופא המוסד המשולב ידאג -
( )1לבריאותם הגופנית והנפשית של המטופלים במוסד המשולב;
( )2לליווי רפואי בתקופת הגמילה הפיזית;
( ) 3לבדיקת כל אדם המועמד להתקבל למוסד המשולב בין בעצמו ובין בידי אחרים ,ולדאוג לעריכת
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בדיקת מעבדה ובדיקות אחרות הנחוצות להערכת מצבו הגופני והנפשי של האדם;
()4
()5
()6
()7

לפתיחת תיק רפואי לכל מטופל ולניהולו;
להדרכת צוות העובדים במוסד המשולב בנושאים של רפואה וסיעוד;
לרישום סיבת הפטירה של מטופל ולניהול פנקס רישום פטירות;
לעריכת ביקור יומי במוסד המשולב ולכוננות של  24שעות ביממה.

 .52כישורי אחות ותפקידיה
(א) אחות המוסד המשולב תהיה אחות מוסמכת או אחות מעשית הרשומה
פי תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים) ,התשמ"ט.1988-
(ב) האחות במוסד המשולב אחראית -
( )1למתן טיפול סיעודי מקצועי על פי הצורך;
( )2לביצוע הוראות הרופא;
( )3להשתתף בהכנת תפריט והנחיה של המטופלים לתזונה נכונה;
( )4לייעוץ ולהדרכה של עובדי המוסד המשולב ביחס להיגיינה הכללית של המוסד;
( )5לנטילת בדיקות שתן מהמטופלים.
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נספח מס'  3לפרק  - 2כוח אדם מחייב בניידת

 2אחים  /חובשים בו זמנית (אחד מהם בעל רישיון רכב מתאים)
 1מאבטח
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נספח מס'  4לפרק  - 2חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים,
התשנ"ג21993-

 .1הגדרות
בחוק זה -
"טיפול סוציאלי"  -לרבות טיפול פסיכוסוציאלי;
"טיפול רפואי"  -טיפול רפואי פיסי או נפשי ,לרבות חלוקת סם תחליפי;
"טיפול משולב"  -טיפול סוציאלי וטיפול רפואי המשולבים זה בזה;
"מוסד"  -מקום המשמש או שנועד לשמש לטיפול סוציאלי ,רפואי או משולב ליותר משני אנשים
המשתמשים בסמים בין אם הטיפול ניתן במוסד או במקום אחר ,בדרך של אשפוז ,מגורים ,שהיית יום או
שהיית לילה ובין בדרך אחרת;
"מוסד לטיפול סוציאלי"  -מוסד הנותן או המיועד לתת טיפול סוציאלי בלבד למשתמשים בסמים;
"מוסד לטיפול רפואי"  -מוסד הנותן או המיועד לתת טיפול רפואי בלבד למשתמשים בסמים;
"מוסד משולב"  -מוסד הנותן או המיועד לתת טיפול משולב למשתמשים בסמים;
"מנהל"  -לרבות בעלים של מוסד;
"סם"  -סם מסוכן כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] ,התשל"ג;1973-
"השרים"  -שר הבריאות ושר העבודה והרווחה.
 .2בקשה לרישיון
(תיקון התשס"ד)
(א) בקשה לרישיון למוסד (להלן  -הבקשה) תכלול פרטים שייקבעו ,לרבות פרטים בדבר התנאים
התברואיים ,הבטיחותיים והחומריים של המוסד ,מטרותיו ,תפוסתו ,תקן עובדיו והכשרתם המקצועית,
לרבות הכשרתו המקצועית של מנהל המוסד.
(ב) הבקשה תוגש לוועדה של שלושה שיקימו השרים ושחבריה יהיו :עובד משרד הבריאות ועובד משרד
העבודה והרווחה שימנו השרים כל אחד מבין עובדי משרדו ,ונציג אחד של השר הממונה על ביצוע חוק
הרשות הלאומית למלחמה בסמים ,התשמ"ח 3,1988-והוא ישב בראשה (להלן  -הועדה).
(ג) תפקידי הועדה יהיו:
( )1לקבל בקשות לרישיון למוסדות ולקבוע לגבי כל בקשה כי היא מתייחסת
למוסד שהוא אחד מאלה:
(א)מוסד לטיפול סוציאלי;
(ב)מוסד לטיפול רפואי;
(ג)מוסד משולב;
( )2להעביר ,לפי קביעתה ,בקשה לרישיון של מוסד לשר הנוגע בדבר או לשרים;
( )3לקבל בקשה לשינוי סיווג המוסד ,כפי שקבעה הועדה לפי פסקה ( ,)1להחליט לגביה כאמור באותה
 2ס"ח  ,1426התשנ"ג ( ,)15.7.1993עמ'  .126תיקון:ס"ח  ,1909התשס"ד ( ,)12.11.2003עמ' .14
 3על פי סעיף  27לחוק האמור ,ראש הממשלה אחראי לביצועו.
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פסקה ולהעבירה לשר הנוגע בדבר או לשרים ,לפי העניין;
( )4לנהל רישום של הבקשות שהוגשו לה ,ובכלל זה קביעותיה לגביהן ומועד העברתן למי שמוסמך לטפל
בהן;
( )5להמליץ בפני השרים על סגירתו של מוסד משולב;
( )6להמליץ בפני השרים על נהלי הפיקוח במוסד משולב.
 .3הוראות לעניין מוסד שאינו מוסד משולב
(א) קבעה הועדה שהבקשה מתייחסת למוסד שאינו מוסד משולב ,תעברנה כמפורט להלן:
( )1בקשה לרישיון למוסד לטיפול סוציאלי  -לשר העבודה והרווחה ויחולו
הוראות חוק הפיקוח על מעונות ,התשכ"ה;1965-
( )2בקשה לרישיון למוסד לטיפול רפואי  -לשר הבריאות ויחולו הוראות פקודת בריאות העם.1940 ,
(ב) העבירה הועדה בקשה לשר לפי סעיף קטן (א) ,לא יחולו הוראות חוק זה ,למעט הוראות סעיף  ,6כל
עוד לא שינתה הועדה את סיווג המוסד ,למוסד משולב.
 .4רישיון ניהול ופתיחה
לא יהיה אדם בעלים של מוסד משולב ,ולא ינהל אדם מוסד בעצמו
או באמצעות אחרים אלא אם כן יש למוסד רישיון ,ולא יפתח אדם מוסד כאמור כל עוד לא ניתן הרישיון.
 .5הוראות לעניין מוסד משולב
(א) קבעה הועדה שהבקשה מתייחסת למוסד משולב  -תעברנה לשרים.
(ב) השרים לא יתנו רישיון למוסד משולב אלא אם כן מצאו שהמוסד ממלא אחר ההוראות שנקבעו
בתקנות שיתקינו לעניין זה ,ורשאים הם להתנות את הרשיון בתנאים.
 .6תוקף קביעת הוועדה
קביעת הועדה לפי סעיף (2ג)( )1תעמוד בעינה גם לעניין חידוש רישיון ,אלא אם כן החליטה הועדה לשנות
את סיווגו של המוסד; בקשה לשינוי כאמור יכול שתוגש על ידי מנהל המוסד או אחד מהשרים ,והוראות
סעיף  2יחולו לעניין זה ,בשינויים המחויבים.
 .7הודעה על שינוי
מנהל מוסד יודיע לוועדה על כל שינוי שנעשה בו ,בעניינים שקבעו השרים.
 .8פיקוח על מוסד משולב
(א) השרים ימנו מפקחים ,מבין עובדי משרדיהם ,לעניין הפיקוח על מוסד משולב ,שיהיו רשאים להיכנס
למוסד משולב ולערוך בו ביקורת.
(ב) סבר מפקח שהתמנה לפי חוק זה שיש לאדם ידיעות או מסמכים המתייחסים לטיפול במטופל במוסד
משולב ולמצבו ,והנוגעים למטרות הפיקוח ,רשאי המפקח לחקרו ולדרוש ממנו הצגתו או מסירתו של כל
מסמך הנוגע למטופל ,לרבות תיקו האישי או הרפואי.
(ג) על חקירה כאמור בסעיף קטן (ב) יחולו הוראות סעיפים  2ו 3-לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות);
נתפס מסמך כאמור בסעיף קטן (ב) יוחזר למי שממנו נלקח ,תוך ששים ימים מיום תפיסתו ,אלא אם כן
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תוך תקופה זו הועבר המסמך למשטרה לצורך נקיטת הליכים פליליים.
 .9צו מנהלי לביטול רישיון ולסגירת מוסד משולב
(א) נכחו השרים כי מוסד משולב פועל ללא רישיון או השיג את רישיונו שלא כדין או שהוא אינו ממלא
אחר הוראה שנקבעה בתקנות או אחר תנאי שנקבע ברישיון ,רשאים הם לדרוש ממנהל המוסד כי ימלא
אחר ההוראה או התנאי תוך תקופה שיקבעו; לא מילא המנהל אחר דרישת השרים ומצאו השרים כי
הדבר דרוש לטובת המטופלים ,רשאים הם להורות על ביטול הרישיון
וסגירת המוסד ,ואם המוסד פעל ללא רישיון  -על סגירתו.
(ב) הורו השרים כאמור בסעיף קטן (א) ,ייסגר מיד המוסד בפני קבלת מטופלים חדשים והמטופלים
הנמצאים בו ישוחררו או יועברו למוסד אחר ,הכול לפי הוראות השרים; כן רשאים השרים להורות כי
המטופלים ימשיכו לשהות במוסד המשולב עד שייווצרו תנאים להעברתם.
 .10ערר
הורו השרים כאמור בסעיף  ,9רשאי המנהל ,תוך ארבעים וחמישה ימים מיום שבו נמסרה לו ההוראה,
לערור עליה לפני בית משפט השלום; אין בהגשת הערר כדי לעכב את ביצוע ההוראה אלא אם כן הורה בית
המשפט אחרת.
 .11צו שיפוטי לביטול רישיון וסגירת מוסד משולב
(א) הוגש כתב אישום על עבירה לפי סעיף  ,13רשאי בית משפט ,על פי בקשת תובע ,לצוות על סגירת
המוסד המשולב עד לסיום ההליכים המשפטיים ,אם ראה שהדבר דרוש לטובת המטופלים באותו מוסד.
(ב) בית המשפט הדן בערר לפי סעיף  10או בעבירה לפי סעיף  13רשאי לצוות על ביטול הרישיון ועל סגירת
המוסד המשולב.
 .12ביצוע צו סגירה
(א) ניתנו הוראה או צו סגירה לפי סעיפים (9א) או  ,11רשאים השרים או בית משפט ,לפי העניין ,להטיל
את ביצוע סגירת המוסד המשולב על רשות שיקבעו או על מנהל המוסד המשולב ,ולתת להם הוראות בדבר
דרכי הביצוע; כן רשאי בית המשפט לקבוע הסדרים לגבי המטופלים במוסד כאמור בסעיף (9ב).
ב) הוטלה סגירת המוסד המשולב לפי סעיף קטן (א) על מנהלו והוא לא ביצע את שהוטל עליו ,דינו -
מאסר ששה חדשים ,ומאסר שבעה ימים לכל יום שבו נמשכת העבירה; לעניין זה" ,סגירת המוסד" -
לרבות ביצוע ההסדרים לגבי המטופלים בו.
 .13עונשין
העובר על הוראות סעיפים  4ו ,7-על תקנות לפי סעיפים (14א)( )4( ,)3ו )7(-או על תנאי מתנאי הרישיון ,דינו
 מאסר ששה חדשים. .14ביצוע ותקנות
(תיקון התשס"ד)
(א) השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות לביצועו ובכלל זה בעניינים אלה:
( )1סדרי עבודתה של הועדה ,לרבות הנהלים לרישום בקשות לרישיון;
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( )2טופס הבקשה לרישיון ופרטיו ,לרבות בקשה לחידוש רישיון או לשינוי סיווג המוסד;
( )3תנאים להקמת מוסד משולב ,לרבות תפוסתו ,תקן עובדיו והכשרתם המקצועית ,ולרבות הכשרתו
המקצועית של מנהל המוסד;
( )4התנאים התברואיים ,הבטיחותיים והחומריים הנדרשים ממוסד משולב;
( )5תקופת הרישיון של מוסד משולב ,תנאיו הכלליים ודרכי חידושו;
( )6אגרה בעד הבקשה לרישיון ,חידושו או שינויו;
( )7ניהול רשומות ושמירתן.
(ב) השרים ,בהתייעצות עם השר הממונה על ביצוע חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ,התשמ"ח-
 ,1988רשאים להתקין תקנות בדבר דרכי הפיקוח על מוסד משולב.
 .15הוראות מעבר
מוסד משולב שהיה קיים ערב תחילתו של חוק זה רשאי להמשיך לפעול
עד מתן ההחלטה בעניין הרישיון לפי חוק זה ,ובלבד שמנהלו יגיש בקשה
לרישיון תוך ששים ימים מיום כניסתו לתוקף של חוק זה.
 .16תיקון חוק הפיקוח על המעונות
בחוק הפיקוח על מעונות ,התשכ"ה- 1965-
()1בסעיף - 1
(א) לפני הגדרת "ילד" יבוא" :השר  -שר העבודה והרווחה";
(ב) אחרי הגדרת "זקן" יבוא" :טיפול"  -טיפול סוציאלי או פסיכוסוציאלי;
"מוסד רפואי"  -כמשמעותו בפקודת בריאות העם;1940 ,
(ג) במקום הגדרת "מקום אכסון" ו"מעון" יבוא:
"מעון"  -מקום המשמש ,או הנועד לשמש ,כולו או חלקו ,מקום מגורים או מקום שהיה לילדים ,לזקנים,
לבעלי מום גופני ,או ללוקים בשכלם ,והכל כשהם מחוץ למשפחתם ,או מוסד כמשמעותו בחוק הפיקוח על
מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים ,התשנ"ג ,1993-המשמש או שנועד לשמש לטיפול (להלן  -חוסים).
"מקום שהיה"  -אחד מאלה:
( )1מקום בו מקבל חוסה טיפול;
( )2מקום בו שוהה ילד לצורך השגחה ,טיפול או קבלת ארוחות ,למעט "מוסד רפואי";
(ד) אחרי הגדרת "משפחה" יבוא:
"סם"  -סם מסוכן כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] ,התשל"ג;1973-
( )2בסעיף - 2
( )1במקום "שר הסעד" ,בכל מקום ,יבוא "השר";
( )2בסעיף קטן (א) ברישה ,במקום "לא ינהל אדם" יבוא "לא יהיה אדם בעלים של מעון ולא ינהל
אדם" (להלן  -המנהל);
()3בסעיף - 3
( )1בסעיף קטן (א) ,במקום פסקה ( )1יבוא )1(" :מעון שהוא מוסד רפואי";
( )2בסעיף קטן (ב) ,במקום "שר הסעד" יבוא "השר" ואחריו יבוא:
"(ג) המנהל של מעון ,הפטור מרישיון לפי סעיף זה ,יודיע על פתיחתו ועל שינוי שייעשה בו לשר";
( )4האמור בסעיף  5יסומן (א) ,ובו במקום "לשר הסעד" יבוא "לשר"
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ואחריו יבוא(" :ב) השר רשאי לקבוע בתקנות אגרה בעד מתן רישיון או חידושו;".
( )5במקום סעיף  6יבוא:
" .6ביטול רישיון וסגירת מעון
(א) נוכח השר כי במעון לא נתקיימו התנאים שנקבעו בתקנות או ברישיון ,רשאי הוא לדרוש ממנהל
המעון מילוי התנאים כאמור תוך תקופה שתיקבע על ידיו לפי העניין; לא מילא המנהל אחר התנאים תוך
אותה תקופה ,רשאי השר לבטל את הרי שיון ,ואם מצא כי הדבר דרוש לטובת החוסים ,להורות על סגירת
המעון; נכח השר כי מעון פועל ללא רישיון ,רשאי הוא להורות
על סגירתו.
(ב) הורה השר כאמור בסעיף קטן (א) ,ייסגר מיד המעון בפני קבלת חוסים חדשים ,והחוסים הנמצאים
בו ישוחררו או יועברו למעון אחר ,הכול כפי שיורה השר; כן רשאי השר להורות כי החוסים ימשיכו
לשהות במעון עד שייווצרו תנאים מתאימים להעברתם.
(ג) הורה השר כאמור בסעיף קטן (א) ,יהא רשאי להטיל את ביצוע האמור בסעיף קטן (ב) על רשות שיקבע
או על מנהל המעון ולתת להם הוראות בדבר דרכי ביצוע.
6א .ערר
הורה השר כאמור בסעיף  ,6רשאי המנהל ,תוך ארבעים וחמישה ימים מן היום שבו נמסרה לו ההוראה,
לערור עליה לפני בית משפט השלום; אין בהגשת הערר כדי לעכב את ביצוע ההוראה אלא אם כן קבע בית
המשפט אחרת;".
( )6בסעיף - 7
( )1בסעיף קטן (א) ,במקום "שר הסעד" יבוא "השר";
( )2במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב) סבר מפקח שיש לאדם ידיעות או מסמכים הנוגעים לחוסה ,או לניהולו או להחזקתו של מעון ,רשאי
הוא לחקרו ולדרוש ממנו להציג או למסור כל מסמך הנוגע לחוסה ,לרבות תיקו האישי או הרפואי ,או
הנוגע לניהולו או להחזקתו של המעון ,ולתפוס מסמך כאמור.
(ג) על חקירה כאמור בסעיף קטן (ב) יחולו הוראות סעיפים  2ו3-לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות);
נתפס מסמך כאמור בסעיף קטן (ב) יוחזר למי שממנו נלקח תוך ששים ימים מיום תפיסתו אלא אם כן תוך
תקופה זו הועבר המסמך למשטרה לשם נקיטת הליכים פליליים;".
( )7במקום סעיף 9א יבוא:
"9א .צו שיפוטי לביטול רישיון ולסגירת מעון
(א) הוגש כתב אישום על עבירה לפי סעיף  ,9רשאי בית המשפט על פי בקשת התובע לצוות על סגירת
המעון ,עד לסיום ההליכים המשפטיים ,אם ראה שהדבר דרוש לטובת המטופלים באותו מעון.
(ב) בית המשפט הדן בערר לפי סעיף 6א או בעבירה לפי סעיף  9רשאי לצוות על ביטול הרשיון ועל סגירת
המעון;".
()8סעיף  - 11בטל;
()9בסעיף - 12
( )1בכל מקום ,במקום "שר הסעד" יבוא "השר";
( )2בפסקה ( ,)7המלים "בין שחובת רישיון חלה על ניהולם ובין שניהולם פטור מכך"  -יימחקו;
( )3אחרי פסקה ( )7יבוא:
"()8אגרה בעד מתן רישיון או חידושו;
()9כל ענין המפורט בפסקאות ( )2עד ( ,)7לגבי מעונות הפטורים מרישיון".
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 .17תיקון פקודת בריאות העם
בפקודת בריאות העם ,1940 ,במקום סעיף  35יבוא:
" .35מוסד לטיפול רפואי במשתמשים בסמים
א) שר הבריאות רשאי לקבוע לגבי מוסדות לטיפול רפואי במשתמשים בסמים ,הן דרך כלל והן לגבי
סוגים מהם ,לפי הטיפול הניתן בהם ,הוראות בדבר רישום ,ארגון וניהול המוסדות ,לרבות התנאים
התברואיים ,הבטיחותיים והחומריים של המוסד ,תפוסתו ,תקן עובדיו והכשרתם המקצועית לרבות
הכשרתו המקצועית של מנהל המוסד ,דרכי הטיפול שיותן המוסד או ניהול
רשומות ושמירתן; לעניין זה" ,רישום"  -לרבות רישיון כמשמעותו בחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול
במשתמשים בסמים ,התשנ"ג( 1993-להלן  -חוק המוסדות).
(ב) בקשה לרישום של מוסד לטיפול רפואי במשתמשים בסמים (בסעיף זה  -הבקשה) תוגש לוועדה
שהוקמה לפי חוק המוסדות (בסעיף זה  -הועדה)
ובדרך שנקבעה בו.
(ג) קבעה הועדה שהבקשה מתייחסת למוסד לטיפול רפואי במשתמשים בסמים (להלן  -המוסד) והעבירה
אותה לטיפולו של שר הבריאות ,יחולו הוראות פקודה זו על הבקשה ועל המוסד האמור בה.
(ד) שר הבריאות ימנה מפקחים לעניין פיקוח על מוסד אשר יהיו רשאים לעשות את אלה:
( )1להיכנס לכל מוסד אף אם הוא מצוי בבית סוהר;
( ) 2לדרוש הצגתו או מסירתו של כל מסמך ,לרבות התיק האישי או הרפואי של המטופל ,הנמצא בו
ולתפסו;
( ) 3לחקור כל אדם במוסד אם הוא סבור שיש לו ידיעות הקשורות לתפקוד המוסד ולטיפול הניתן בו,
בין דרך כלל בין לגבי מטופל מסוים.
(ה) על חקירה כאמור בסעיף קטן (ד) יחולו הוראות סעיפים  2ו 3-לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות);
נתפס מסמך כאמור באותו סעיף קטן יוחזר למי שממנו נלקח תוך שלושים ימים מיום תפיסתו אלא אם כן
תוך תקופה זו הועבר המסמך למשטרה לצורך נקיטת הליכים פליליים.
(ו) נמצא המוסד בבית סוהר או בבית מעצר ,ייקבעו התקנות ,כאמור בסעיף קטן (א) ,בהתייעצות עם שר
המשטרה.
(ז) בפקודה זו -
"בית סוהר"  -כמשמעותו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש] ,התשל"ב;1971-
"בית מעצר"  -בית מעצר שבמתקן משטרתי או בבית סוהר;
"מוסד לטיפול רפואי במשתמשים בסמים"  -כל מקום שבו ניתן או המיועד לתת שירות של טיפול רפואי
פיסי או נפשי לשני משתמשים בסמים או יותר ,בין אם הטיפול ניתן במוסד או במקום אחר בדרך של
אשפוז ,שהיית יום או שהיית לילה ובין בכל דרך אחרת;
"סם"  -סם מסוכן כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] ,התשל"ג".1973-
 .18דין המדינה
חוק זה והתקנות על פיו ,פרט לחובת קבלת רישיון ,יחולו גם על המדינה.
 .19תחילה
תחילתו של חוק זה שלושה חדשים מיום פרסומו.
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חיים רמון
שר הבריאות

אורה נמיר
שרת העבודה והרווחה

עזר וייצמן
נשיא המדינה

שבח וייס
יושב ראש הכנסת

יצחק רבין
ראש הממשלה
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נספח מס'  5לפרק  - 2חוק הפיקוח
חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים ,התשנ"ג1993-

4

 .1הגדרות
בחוק זה -
"טיפול סוציאלי"  -לרבות טיפול פסיכוסוציאלי;
"טיפול רפואי"  -טיפול רפואי פיסי או נפשי ,לרבות חלוקת סם תחליפי;
"טיפול משולב"  -טיפול סוציאלי וטיפול רפואי המשולבים זה בזה;
"מוסד"  -מקום המשמש או שנועד לשמש לטיפול סוציאלי ,רפואי או משולב ליותר משני אנשים
המשתמשים בסמים בין אם הטיפול ניתן במוסד או במקום אחר ,בדרך של אשפוז ,מגורים ,שהיית יום או
שהיית לילה ובין בדרך אחרת;
"מוסד לטיפול סוציאלי"  -מוסד הנותן או המיועד לתת טיפול סוציאלי בלבד למשתמשים בסמים;
"מוסד לטיפול רפואי"  -מוסד הנותן או המיועד לתת טיפול רפואי בלבד למשתמשים בסמים;
"מוסד משולב"  -מוסד הנותן או המיועד לתת טיפול משולב למשתמשים בסמים;
"מנהל"  -לרבות בעלים של מוסד;
"סם"  -סם מסוכן כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] ,התשל"ג;1973-
"השרים"  -שר הבריאות ושר העבודה והרווחה.
 .2בקשה לרשיון
(תיקון התשס"ד)
(א) בקשה לרשיון למוסד (להלן  -הבקשה) תכלול פרטים שייקבעו ,לרבות פרטים בדבר התנאים
התברואיים ,הבטיחותיים והחומריים של המוסד ,מטרותיו ,תפוסתו ,תקן עובדיו והכשרתם המקצועית,
לרבות הכשרתו המקצועית של מנהל המוסד.
(ב) הבקשה תוגש לועדה של שלושה שיקימו השרים ושחבריה יהיו :עובד משרד הבריאות ועובד משרד
העבודה והרווחה שימנו השרים כל אחד מבין עובדי משרדו ,ונציג אחד של השר הממונה על ביצוע חוק
הרשות הלאומית למלחמה בסמים ,התשמ"ח 5,1988-והוא ישב בראשה (להלן  -הועדה).
(ג) תפקידי הועדה יהיו:
( )1לקבל בקשות לרשיון למוסדות ולקבוע לגבי כל בקשה כי היא מתייחסת
למוסד שהוא אחד מאלה:
(א)מוסד לטיפול סוציאלי;
(ב)מוסד לטיפול רפואי;
(ג)מוסד משולב;
( )2להעביר ,לפי קביעתה ,בקשה לרשיון של מוסד לשר הנוגע בדבר או לשרים;
( )3לקבל בקשה לשינוי סיווג המוסד ,כפי שקבעה הועדה לפי פסקה ( ,)1להחליט לגביה כאמור באותה
 4ס"ח  ,1426התשנ"ג ( ,)15.7.1993עמ'  .126תיקון:ס"ח  ,1909התשס"ד ( ,)12.11.2003עמ' .14
 5על פי סעיף  27לחוק האמור ,ראש הממשלה אחראי לביצועו.
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פסקה ולהעבירה לשר הנוגע בדבר או לשרים ,לפי הענין;
( )4לנהל רישום של הבקשות שהוגשו לה ,ובכלל זה קביעותיה לגביהן ומועד העברתן למי שמוסמך לטפל
בהן;
( )5להמליץ בפני השרים על סגירתו של מוסד משולב;
( )6להמליץ בפני השרים על נהלי הפיקוח במוסד משולב.
 .3הוראות לענין מוסד שאינו מוסד משולב
(א) קבעה הועדה שהבקשה מתייחסת למוסד שאינו מוסד משולב ,תעבירנה כמפורט להלן:
( )1בקשה לרשיון למוסד לטיפול סוציאלי  -לשר העבודה והרווחה ויחולו
הוראות חוק הפיקוח על מעונות ,התשכ"ה;1965-
( )2בקשה לרשיון למוסד לטיפול רפואי  -לשר הבריאות ויחולו הוראות פקודת בריאות העם.1940 ,
(ב) העבירה הועדה בקשה לשר לפי סעיף קטן (א) ,לא יחולו הוראות חוק זה ,למעט הוראות סעיף  ,6כל
עוד לא שינתה הועדה את סיווג המוסד ,למוסד משולב.
 .4רשיון ניהול ופתיחה
לא יהיה אדם בעלים של מוסד משולב ,ולא ינהל אדם מוסד בעצמו
או באמצעות אחרים אלא אם כן יש למוסד רשיון ,ולא יפתח אדם מוסד כאמור כל עוד לא ניתן הרשיון.
 .5הוראות לענין מוסד משולב
(א) קבעה הועדה שהבקשה מתייחסת למוסד משולב  -תעבירנה לשרים.
(ב) השרים לא יתנו רשיון למוסד משולב אלא אם כן מצאו שהמוסד ממלא אחר ההוראות שנקבעו
בתקנות שיתקינו לענין זה ,ורשאים הם להתנות את הרשיון בתנאים.
 .6תוקף קביעת הוועדה
קביעת הועדה לפי סעיף (2ג)( )1תעמוד בעינה גם לענין חידוש רשיון ,אלא אם כן החליטה הועדה לשנות
את סיווגו של המוסד; בקשה לשינוי כאמור יכול שתוגש על ידי מנהל המוסד או אחד מהשרים ,והוראות
סעיף  2יחולו לענין זה ,בשינויים המחוייבים.
 .7הודעה על שינוי
מנהל מוסד יודיע לועדה על כל שינוי שנעשה בו ,בענינים שקבעו השרים.
 .8פיקוח על מוסד משולב
(א) השרים ימנו מפקחים ,מבין עובדי משרדיהם ,לענין הפיקוח על מוסד משולב ,שיהיו רשאים להיכנס
למוסד משולב ולערוך בו ביקורת.
(ב) סבר מפקח שהתמנה לפי חוק זה שיש לאדם ידיעות או מסמכים המתייחסים לטיפול במטופל במוסד
משולב ולמצבו ,והנוגעים למטרות הפיקוח ,רשאי המפקח לחקרו ולדרוש ממנו הצגתו או מסירתו של כל
מסמך הנוגע למטופל ,לרבות תיקו האישי או הרפואי.
(ג) על חקירה כאמור בסעיף קטן (ב) יחולו הוראות סעיפים  2ו 3-לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות);
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נתפס מסמך כאמור בסעיף קטן (ב) יוחזר למי שממנו נלקח ,תוך ששים ימים מיום תפיסתו ,אלא אם כן
תוך תקופה זו הועבר המסמך למשטרה לצורך נקיטת הליכים פליליים.
 .9צו מנהלי לביטול רשיון ולסגירת מוסד משולב
(א) נכחו השרים כי מוסד משולב פועל ללא רשיון או השיג את רשיונו שלא כדין או שהוא אינו ממלא אחר
הוראה שנקבעה בתקנות או אחר תנאי שנקבע ברשיון ,רשאים הם לדרוש ממנהל המוסד כי ימלא אחר
ההוראה או התנאי תוך תקופה שיקבעו; לא מילא המנהל אחר דרישת השרים ומצאו השרים כי הדבר
דרוש לטובת המטופלים ,רשאים הם להורות על ביטול הרשיון
וסגירת המוסד ,ואם המוסד פעל ללא רשיון  -על סגירתו.
(ב) הורו השרים כאמור בסעיף קטן (א) ,ייסגר מיד המוסד בפני קבלת מטופלים חדשים והמטופלים
הנמצאים בו ישוחררו או יועברו למוסד אחר ,הכל לפי הוראות השרים; כן רשאים השרים להורות כי
המטופלים ימשיכו לשהות במוסד המשולב עד שייווצרו תנאים להעברתם.
 .10ערר
הורו השרים כאמור בסעיף  ,9רשאי המנהל ,תוך ארבעים וחמישה ימים מיום שבו נמסרה לו ההוראה,
לערור עליה לפני בית משפט השלום; אין בהגשת הערר כדי לעכב את ביצוע ההוראה אלא אם כן הורה בית
המשפט אחרת.
 .11צו שיפוטי לביטול רשיון וסגירת מוסד משולב
(א) הוגש כתב אישום על עבירה לפי סעיף  ,13רשאי בית משפט ,על פי בקשת תובע ,לצוות על סגירת
המוסד המשולב עד לסיום ההליכים המשפטיים ,אם ראה שהדבר דרוש לטובת המטופלים באותו מוסד.
(ב) בית המשפט הדן בערר לפי סעיף  10או בעבירה לפי סעיף  13רשאי לצוות על ביטול הרשיון ועל סגירת
המוסד המשולב.
 .12ביצוע צו סגירה
(א) ניתנו הוראה או צו סגירה לפי סעיפים (9א) או  , 11רשאים השרים או בית משפט ,לפי הענין ,להטיל
את ביצוע סגירת המוסד המשולב על רשות שיקבעו או על מנהל המוסד המשולב ,ולתת להם הוראות בדבר
דרכי הביצוע; כן רשאי בית המשפט לקבוע הסדרים לגבי המטופלים במוסד כאמור בסעיף (9ב).
ב) הוטלה סגירת המוסד המשולב לפי סעיף קטן (א) על מנהלו והוא לא ביצע את שהוטל עליו ,דינו -
מאסר ששה חדשים ,ומאסר שבעה ימים לכל יום שבו נמשכת העבירה; לענין זה" ,סגירת המוסד"  -לרבות
ביצוע ההסדרים לגבי המטופלים בו.

 .13עונשין
העובר על הוראות סעיפים  4ו ,7-על תקנות לפי סעיפים (14א)( )4( ,)3ו )7(-או על תנאי מתנאי הרשיון ,דינו
 מאסר ששה חדשים. .14ביצוע ותקנות
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(תיקון התשס"ד)
(א) השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות לביצועו ובכלל זה בענינים אלה:
( )1סדרי עבודתה של הועדה ,לרבות הנהלים לרישום בקשות לרשיון;
( )2טופס הבקשה לרשיון ופרטיו ,לרבות בקשה לחידוש רשיון או לשינוי סיווג המוסד;
( ) 3תנאים להקמת מוסד משולב ,לרבות תפוסתו ,תקן עובדיו והכשרתם המקצועית ,ולרבות הכשרתו
המקצועית של מנהל המוסד;
( )4התנאים התברואיים ,הבטיחותיים והחמריים הנדרשים ממוסד משולב;
( )5תקופת הרשיון של מוסד משולב ,תנאיו הכלליים ודרכי חידושו;
( )6אגרה בעד הבקשה לרשיון ,חידושו או שינויו;
( )7ניהול רשומות ושמירתן.
(ב) השרים ,בהתייעצות עם השר הממונה על ביצוע חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ,התשמ"ח-
 ,1988רשאים להתקין תקנות בדבר דרכי הפיקוח על מוסד משולב.
 .15הוראות מעבר
מוסד משולב שהיה קיים ערב תחילתו של חוק זה רשאי להמשיך לפעול
עד מתן ההחלטה בענין הרשיון לפי חוק זה ,ובלבד שמנהלו יגיש בקשה
לרשיון תוך ששים ימים מיום כניסתו לתוקף של חוק זה.
 .16תיקון חוק הפיקוח על המעונות
בחוק הפיקוח על מעונות ,התשכ"ה- 1965-
()1בסעיף - 1
(א) לפני הגדרת "ילד" יבוא" :השר  -שר העבודה והרווחה";
(ב) אחרי הגדרת "זקן" יבוא" :טיפול"  -טיפול סוציאלי או פסיכוסוציאלי;
"מוסד רפואי"  -כמשמעותו בפקודת בריאות העם;1940 ,
(ג) במקום הגדרת "מקום איכסון" ו"מעון" יבוא:
"מעון"  -מקום המשמש ,או הנועד לשמש ,כולו או חלקו ,מקום מגורים או מקום שהיה לילדים ,לזקנים,
לבעלי מום גופני ,או ללוקים בשכלם ,והכל כשהם מחוץ למשפחתם ,או מוסד כמשמעותו בחוק הפיקוח על
מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים ,התשנ"ג ,1993-המשמש או שנועד לשמש לטיפול (להלן  -חוסים).
"מקום שהיה"  -אחד מאלה:
( )1מקום בו מקבל חוסה טיפול;
( )2מקום בו שוהה ילד לצורך השגחה ,טיפול או קבלת ארוחות ,למעט "מוסד רפואי";
(ד) אחרי הגדרת "משפחה" יבוא:
"סם"  -סם מסוכן כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] ,התשל"ג;1973-
( )2בסעיף - 2
( )1במקום "שר הסעד" ,בכל מקום ,יבוא "השר";
( )2בסעיף קטן (א) ברישה ,במקום "לא ינהל אדם" יבוא "לא יהיה אדם בעלים של מעון ולא ינהל
אדם" (להלן  -המנהל);
()3בסעיף - 3
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( )1בסעיף קטן (א) ,במקום פסקה ( )1יבוא )1(" :מעון שהוא מוסד רפואי";
( )2בסעיף קטן (ב) ,במקום "שר הסעד" יבוא "השר" ואחריו יבוא:
"(ג) המנהל של מעון ,הפטור מרשיון לפי סעיף זה ,יודיע על פתיחתו ועל שינוי שייעשה בו לשר";
( )4האמור בסעיף  5יסומן (א) ,ובו במקום "לשר הסעד" יבוא "לשר"
ואחריו יבוא(" :ב) השר רשאי לקבוע בתקנות אגרה בעד מתן רשיון או חידושו;".
( )5במקום סעיף  6יבוא:
" .6ביטול רשיון וסגירת מעון
(א) נוכח השר כי במעון לא נתקיימו התנאים שנקבעו בתקנות או ברשיון ,רשאי הוא לדרוש ממנהל המעון
מילוי התנאים כאמור תוך תקופה שתיקבע על ידיו לפי הענין; לא מילא המנהל אחר התנאים תוך אותה
תקופה ,רשאי השר לבטל את הרשיון ,ואם מצא כי הדבר דרוש לטובת החוסים ,להורות על סגירת המעון;
נכח השר כי מעון פועל ללא רשיון ,רשאי הוא להורות
על סגירתו.
(ב) הורה השר כאמור בסעיף קטן (א) ,ייסגר מיד המעון בפני קבלת חוסים חדשים ,והחוסים הנמצאים
בו ישוחררו או יועברו למעון אחר ,הכל כפי שיורה השר; כן רשאי השר להורות כי החוסים ימשיכו לשהות
במעון עד שיווצרו תנאים מתאימים להעברתם.
(ג) הורה השר כאמור בסעיף קטן (א) ,יהא רשאי להטיל את ביצוע האמור בסעיף קטן (ב) על רשות שיקבע
או על מנהל המעון ולתת להם הוראות בדבר דרכי ביצוע.
6א .ערר
הורה השר כאמור בסעיף  ,6רשאי המנהל ,תוך ארבעים וחמישה ימים מן היום שבו נמסרה לו ההוראה,
לערור עליה לפני בית משפט השלום; אין בהגשת הערר כדי לעכב את ביצוע ההוראה אלא אם כן קבע בית
המשפט אחרת;".
( )6בסעיף - 7
( )1בסעיף קטן (א) ,במקום "שר הסעד" יבוא "השר";
( )2במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב) סבר מפקח שיש לאדם ידיעות או מסמכים הנוגעים לחוסה ,או לניהולו או להחזקתו של מעון ,רשאי
הוא לחקרו ולדרוש ממנו להציג או למסור כל מסמך הנוגע לחוסה ,לרבות תיקו האישי או הרפואי ,או
הנוגע לניהולו או להחזקתו של המעון ,ולתפוס מסמך כאמור.
(ג) על חקירה כאמור בסעיף קטן (ב) יחולו הוראות סעיפים  2ו3-לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות);
נתפס מסמך כאמור בסעיף קטן (ב) יוחזר למי שממנו נלקח תוך ששים ימים מיום תפיסתו אלא אם כן תוך
תקופה זו הועבר המסמך למשטרה לשם נקיטת הליכים פליליים;".
( )7במקום סעיף 9א יבוא:
"9א .צו שיפוטילביטול רשיון ולסגירת מעון
(א) הוגש כתב אישום על עבירה לפי סעיף  ,9רשאי בית המשפט על פי בקשת התובע לצוות על סגירת
המעון ,עד לסיום ההליכים המשפטיים ,אם ראה שהדבר דרוש לטובת המטופלים באותו מעון.
(ב) בית המשפט הדן בערר לפי סעיף 6א או בעבירה לפי סעיף  9רשאי לצוות על ביטול הרשיון ועל סגירת
המעון;".
()8סעיף  - 11בטל;
()9בסעיף - 12
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( )1בכל מקום ,במקום "שר הסעד" יבוא "השר";
( )2בפסקה ( ,)7המלים "בין שחובת רשיון חלה על ניהולם ובין שניהולם פטור מכך"  -יימחקו;
( )3אחרי פסקה ( )7יבוא:
"()8אגרה בעד מתן רשיון או חידושו;
()9כל ענין המפורט בפסקאות ( )2עד ( ,)7לגבי מעונות הפטורים מרשיון".
 .17תיקון פקודת בריאות העם
בפקודת בריאות העם ,1940 ,במקום סעיף  35יבוא:
" .35מוסד לטיפול רפואי במשתמשים בסמים
א) שר הבריאות רשאי לקבוע לגבי מוסדות לטיפול רפואי במשתמשים בסמים ,הן דרך כלל והן לגבי
סוגים מהם ,לפי הטיפול הניתן בהם ,הוראות בדבר רישום ,ארגון וניהול המוסדות ,לרבות התנאים
התברואיים ,הבטיחותיים והחמריים של המוסד ,תפוסתו ,תקן עובדיו והכשרתם המקצועית לרבות
הכשרתו המקצועית של מנהל המוסד ,דרכי הטיפול שיתן המוסד או ניהול
רשומות ושמירתן; לענין זה" ,רישום"  -לרבות רשיון כמשמעותו בחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול
במשתמשים בסמים ,התשנ"ג( 1993-להלן  -חוק המוסדות).
(ב) בקשה לרישום של מוסד לטיפול רפואי במשתמשים בסמים (בסעיף זה  -הבקשה) תוגש לועדה
שהוקמה לפי חוק המוסדות (בסעיף זה  -הועדה)
ובדרך שנקבעה בו.
(ג) קבעה הועדה שהבקשה מתייחסת למוסד לטיפול רפואי במשתמשים בסמים (להלן  -המוסד) והעבירה
אותה לטיפולו של שר הבריאות ,יחולו הוראות פקודה זו על הבקשה ועל המוסד האמור בה.
(ד) שר הבריאות ימנה מפקחים לענין פיקוח על מוסד אשר יהיו רשאים לעשות את אלה:
( )1להיכנס לכל מוסד אף אם הוא מצוי בבית סוהר;
( ) 2לדרוש הצגתו או מסירתו של כל מסמך ,לרבות התיק האישי או הרפואי של המטופל ,הנמצא בו
ולתפסו;
( ) 3לחקור כל אדם במוסד אם הוא סבור שיש לו ידיעות הקשורות לתיפקוד המוסד ולטיפול הניתן בו,
בין דרך כלל בין לגבי מטופל מסויים.
(ה) על חקירה כאמור בסעיף קטן (ד) יחולו הוראות סעיפים  2ו 3-לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות);
נתפס מסמך כאמור באותו סעיף קטן יוחזר למי שממנו נלקח תוך שלושים ימים מיום תפיסתו אלא אם כן
תוך תקופה זו הועבר המסמך למשטרה לצורך נקיטת הליכים פליליים.
(ו) נמצא המוסד בבית סוהר או בבית מעצר ,ייקבעו התקנות ,כאמור בסעיף קטן (א) ,בהתייעצות עם שר
המשטרה.
(ז) בפקודה זו -
"בית סוהר"  -כמשמעותו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש] ,התשל"ב;1971-
"בית מעצר"  -בית מעצר שבמתקן משטרתי או בבית סוהר;
"מוסד לטיפול רפואי במשתמשים בסמים"  -כל מקום שבו ניתן או המיועד לתת שירות של טיפול רפואי
פיסי או נפשי לשני משתמשים בסמים או יותר ,בין אם הטיפול ניתן במוסד או במקום אחר בדרך של
אשפוז ,שהיית יום או שהיית לילה ובין בכל דרך אחרת;
"סם"  -סם מסוכן כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] ,התשל"ג".1973-
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 .18דין המדינה
חוק זה והתקנות על פיו ,פרט לחובת קבלת רשיון ,יחולו גם על המדינה.
 .19תחילה
תחילתו של חוק זה שלושה חדשים מיום פרסומו.
חיים רמון
שר הבריאות

אורה נמיר
שרת העבודה והרווחה

עזר וייצמן

שבח וייס

יצחק רבין

נשיא המדינה

יושב ראש הכנסת

ראש הממשלה
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נספח מס'  6לפרק  - 2לוח הזמנים לעבודת הניידות והישובים בהם יינתן השירות
באמצעותן
ניידת– בטבריה
יום

התחלה טבריה
בבוקר

קריית
שמונה

צפת

מגדל עפולה בית
שאן
העמק

טבריה מאמ"צ סיום
חיפה

07:10
עד
07:40

08:45
עד
10:00

10:30
עד
11:15

13:00
עד
14:00

15:00
עד
15:30

07:10

11:40 10:10 08:40

13:20

15:15

עד
07:40

עד
עד
עד
12:40 11:10 09:40

עד
14:00

עד
15:45

14:00 13:00
עד
עד
14:30 13:30

16:00
עד
16:30

17:30

11:00
עד
14:30

15:30

א

6:30

ב

6:30

ג

6:30

07:10
עד
07:40

ד

6:30

07:10
עד
07:40

ה

6:30

08:45
עד
10:00

10:30
עד
11:15
09:00
עד
10:00

07:10
עד
07:40

(*) לוח הזמנים ומיקום החלוקה יכולים להשתנות עפ"י קביעת משרד הבריאות.

16:30

16:30
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נספח א' – חוברת ההצעה
מכרז פומבי מס' 31/2016
לטיפול תרופתי ממושך בנפגעי סמים אופיאטיים (טיפול במתדון  /בופרנורפין /
סובוקסון)

שם מלא של הגוף המציע,
כפי שהוא מופיע ברשם רשמי

חתימה וחותמת המציע
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מכרז מס' 31/2016
טופס הגשת הצעה
לכבוד
אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה
משרד הבריאות
הנדון  :הצעה למכרז מס'  31/2016לטיפול תרופתי ממושך בנפגעי סמים אופיאטיים (טיפול במתדון /
בופרנורפין  /סובוקסון)
 .1אני החתום מטה מציע בזה את שירותי לביצוע העבודה שבנדון ,בהתאם לתנאי המכרז.
 .2הנני מצהיר ומאשר שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על
כל נספחיו ,ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה.
 .3העדר ניגוד עניינים :להלן מפורטים כל הקשרים המקצועיים ,העסקיים והאישיים עם גורמים אחרים
העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים למשרד הבריאות בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש
לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים):
_________________________________________________________________ .1
_________________________________________________________________ .2
_________________________________________________________________ .3
 .4אני מצהיר בזאת כי אין לי או לבן משפחתי או לתאגידים הקשורים עמי כל ניגוד עניינים עם גורמים
אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותיי למשרד בהתאם להצעה זו ,במידה ויתגלה
חשש לניגוד עניינים כאמור ,אודיע על כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם המשרד.
 .5להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי ,וכן הנימוק למניעת
החשיפה_________________________________________________________________:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________
ידוע לי כי נתונים בהצעתי הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף ,אינם חסויים .בכל
מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא ,הינה של ועדת המכרזים של
המזמין אשר תפעל בעניין זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 .6אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שכל המסמכים המצורפים להצעתנו זו וחתומים על ידי מהווים חלק בלתי
נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם באם נזכה במכרז ,ויש לראותם כמשלימים אותו; ואולם ,בכל
מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו המופיע במסמכים האמורים ,המצורפים להצעה זו ,ובין תנאי כלשהו
המופיע בהסכם ,תהיה עדיפות לתנאי המופיע בהסכם.
 .7הנני מגיש בזאת את הצעתי להפעיל מרכזים לטיפול תרופתי ממושך בנפגעי סמים אופיאטיים (טיפול
במתדון  /בופרנורפין  /סובוקסון) במקומות הבאים:
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מתחייב להעסיק
 %מעובדי הזכיין
הקיים (לפחות)

סך ערבות מצורפת

המרכז
חיפה

___%

___________ ₪

עכו

___%

___________ ₪

ירושלים

___%

___________ ₪

תל אביב

___%

___________ ₪

תל אביב רח' הנרייטה
סולד

___%

___________ ₪



באר שבע כולל מועדון
תעסוקתי  +אילת (סל
)2

___%

___________ ₪






טבריה כולל ניידת

___%

___________ ₪

אשדוד

___%

___________ ₪

חדרה

___%

___________ ₪

נצרת ואום אל פאחם
(סל )1

___%

___________ ₪







דירוג עדיפות

* המציע מתבקש לסמן  במשבצת שליד המרכז אליו מוגשת הצעה ולמלא את הפרטים הנוספים הדרושים.
** מרכז עבורו לא ימולאו כלל הפרטים ,כולל דירוג העדיפות – ייחשב כמרכז אליו לא הוגשה הצעה.
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 .8פרטים על הגוף המציע
8.1

שם המציע:

8.2

המס' המזהה (מספר חברה ,ת.ז:).

8.3

סוג התארגנות (חברה ,שותפות):

8.4

תאריך התארגנות:

8.5

שמות הבעלים (במקרה של חברה,
שותפות):

8.6

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב
בשם המציע ומספרי ת.ז .שלהם:

8.7

שם המנהל הכללי:

8.8

מען המציע (כולל מיקוד):

8.9

איש הקשר למכרז זה:

 8.10טלפונים:
 8.11פקסימיליה:
 8.12מס' טלפון נייד:
 8.13כתובת דואר אלקטרוני:
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 .9ניסיון המציע
ניסיון מוכח בהפעלת מסגרות לרפואה כללית (בית חולים כללי ,קופת חולים) או מוסדות לבריאות
הנפש או מסגרות לטיפול בהתמכרויות בהיקף של  200מבקרים או מטופלים בחודש לפחות.
שם השירות
1

שם הלקוח\ מסגרת
השירות

מספר טלפון

תקופת מתן
השירות

מספר מקבלי
השירות

פירוט על הפעלת השירות:

יש לתאר מה כלל השירות ומה היה אופיו ,מי היו מקבלי השירות ומי היה מזמין השירות ודרישותיו.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

שם השירות
2

שם הלקוח\ מסגרת
השירות

מספר טלפון

תקופת מתן
השירות

מספר מקבלי
השירות

פירוט על הפעלת השירות:

יש לתאר מה כלל השירות ומה היה אופיו ,מי היו מקבלי השירות ומי היה מזמין השירות ודרישותיו.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
שם השירות
3

שם הלקוח\ מסגרת
השירות

מספר טלפון

תקופת מתן
השירות

מספר מקבלי
השירות

פירוט על הפעלת השירות:

יש לתאר מה כלל השירות ומה היה אופיו ,מי היו מקבלי השירות ומי היה מזמין השירות ודרישותיו.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
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שם השירות

שם הלקוח\ מסגרת
השירות

מספר טלפון

תקופת מתן
השירות

מספר מקבלי
השירות

פירוט על הפעלת השירות:

יש לתאר מה כלל השירות ומה היה אופיו ,מי היו מקבלי השירות ומי היה מזמין השירות ודרישותיו.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
שם השירות

שם הלקוח\ מסגרת
השירות

מספר טלפון

תקופת מתן
השירות

מספר מקבלי
השירות

פירוט על הפעלת השירות:

יש לתאר מה כלל השירות ומה היה אופיו ,מי היו מקבלי השירות ומי היה מזמין השירות ודרישותיו.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
שם השירות

שם הלקוח\ מסגרת
השירות

מספר טלפון

תקופת מתן
השירות

מספר מקבלי
השירות

פירוט על הפעלת השירות:

יש לתאר מה כלל השירות ומה היה אופיו ,מי היו מקבלי השירות ומי היה מזמין השירות ודרישותיו.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

 ניתן לצרף דפים נוספים במידה הצורך
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הנני מצהיר כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים.
תאריך

חתימת המציע וחותמת

שם נציג המציע

אישור רו"ח\עו"ד
אני הח"מ _______________ מאשר כי ביום ________ הופיע בפניי ה"ה _________________
ת.ז __________ .המשמש בתפקיד _______________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר
את האמת וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,חתם בפניי על תצהיר זה.

תאריך

שם רו"ח\עו"ד

חתימת רו"ח\עו"ד

68

 .10ניסיון המנהל הרפואי (רופא פסיכיאטר או רופא עם הכשרה לטיפול בהתמכרויות)
שם:

מספר זיהוי:

תאריך לידה:

מ.ר .בפנקס רשמי:

מוצע עבור מרכז:
תפקיד אצל המציע:
מס' שנות ניסיון:

מס' שנות ניסיון אצל המציע:

עבודות קודמות שבוצעו בחמש השנים האחרונות בתחום הבריאות הכללית ,בריאות הנפש או טיפול
בהתמכרויות:
תיאור העבודה

משך ביצוע העבודה
(מ __:עד)__:

סה"כ
חודשים

שם
הלקוח/ממליץ

טלפון

הכשרה מקצועית והשכלה:
פרטי ההכשרה – שיקום
(בדגש על טיפול בהתמכרויות ,שיקום)

מספר
שעות

מועד מתן
התואר\הסמכה

תיאור התואר:
הכשרה בתחום טיפול בהתמכרויות:
הכשרה בתחום טיפול בהתמכרויות:
יש לצרף לנספח פירוט קורות חיים ותעודות הסמכה והשכלה.
מובהר כי יש לצרף דף זה עבור כל מרכז מוצע –אין להגיש את אותו איש צוות עבור יותר ממרכז אחד.
הצהרת בעל התפקיד המיועד
הנני מאשר את נכונות הפרטים הנ"ל והפרטים שבקורות החיים ובכל מסמך הנוגע אלי.
תאריך ____________

שם ______________________ חתימה ________________
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 .11ניסיון מנהל המרכז
פסיכולוג קליני או שיקומי מומחה או מוסמך בקרימינולוגיה קלינית או רופא מורשה או עובד
סוציאלי.
שם:

מספר זיהוי:

תאריך לידה:

מ.ר .בפנקס רשמי:

מוצע עבור מרכז:
תפקיד אצל המציע:
מס' שנות ניסיון:

מס' שנות ניסיון אצל המציע:
ניסיון קודם בניהול :
תיאור העבודה

משך ביצוע העבודה
(מ __:עד)__:

סה"כ
חודשים

שם
הלקוח/ממליץ

טלפון

הכשרה מקצועית  /השכלה:
פרטי ההכשרה – שיקום והשכלה
(בדגש על טיפול בהתמכרויות ,שיקום)

מספר
שעות

מועד מתן
התואר\הסמכה

פירוט התואר:
הכשרה בתחום טיפול בהתמכרויות:
הכשרה בתחום טיפול בהתמכרויות:
יש לצרף לנספח פירוט קורות חיים ותעודות הסמכה.
מובהר כי יש לצרף דף זה עבור כל מרכז מוצע –אין להגיש את אותו איש צוות עבור יותר ממרכז אחד.
הצהרת בעל התפקיד המיועד
הנני מאשר את נכונות הפרטים הנ"ל והפרטים שבקורות החיים ובכל מסמך הנוגע אלי.
תאריך ____________ שם ______________________ חתימה ________________
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 .12מאפייני המבנה המוצע
 במידה שבחזקת המציע מבנה (בבעלותו/בשכירות/בהסכם מותנה לשכירות) העונה לדרישות
המכרז:
o

המבנה לעיל מוכן  /לא מוכן להפעלת השירות ,ביישוב ________________.

1.1.1

להלן פרטי המבנה המוצע בחזקתו של המציע ,במידה וקיים.
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4

רח'
מס'
יישוב
מיקוד

________________
________________
________________
________________

* על המציע חלה חובה לצרף הוכחה בכתב על חזקתו במבנה או במבנים או הוכחות על הסכם שיש בידו
לגבי המבנים (בהתאם לעניין – בעלות  /שכירות  /הסכם מותנה).
מספר וגודל החדרים במבנה המיועדים למתן שירותי המכרז:
מספר
חדר

גודל (אורך  Xרוחב ,במטרים)

מספר
חדר

גודל (אורך  Xרוחב ,במטרים)

.1

.6

.2

.7

.3

.8

.4

.9

.5

.10

סה"כ שטח המבנה (במטרים רבועים):

מספר חדרי שירותים במבנה:

הצהרת המציע בנוגע למאפייני המבנה:
א .האם המבנה ממוקם באתר בו מותר לקיים פעילות מרפאתית על פי חוקי התכנון
והבנייה?

כן \ לא

ב .האם המבנה נגיש לבעלי מוגבלויות ,בהתאם לתקנות הנגישות?

כן \ לא

ג .האם קיים אישור תברואתי וכבאות בר תוקף?

כן \ לא

ד .האם המבנה בנוי מחומרים יציבים ובלתי חדירים לרטיבות ,אטום בפני חדירת
חרקים ומכרסמים ,והקירות החיצוניים והגג אטומים במידה מספקת מפני חום

כן \ לא
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וקור?
ה .האם רצפות המבנה יהיו עשויות מחומר קשה וחלק הניתן לשטיפה?

כן \ לא

ו .האם הפתחים החיצוניים ניתנים לסגירה?

כן \ לא

ז .האם החלונות בחדרי הטיפולים פונים החוצה ושטחם לא פוחת משמינית שטח
הרצפה של אותו חדר ,או ממטר רבוע ,לפי הגדול מהם?

כן \ לא

ח .האם חדרי השירותים מחוברים למוסד והגישה אליהם נוחה?

כן \ לא

פרטי תחנות קווי תחבורה ציבורית הסמוכות למבנה:
מספר מספרי קווי האוטובוס
העוצרים בתחנה
תחנה

מרחק מתחנת האוטובוס
עד לכניסה למבנה
(במטרים)

נגישות נתיב ההליכה מהתחנה לבעלי
מוגבלויות ,בהתאם לתקנות הנגישות
(מחק את המיותר)

.1

נתיב נגיש \ לא נגיש לבעלי מוגבלויות

.2

נתיב נגיש \ לא נגיש לבעלי מוגבלויות

.3

נתיב נגיש \ לא נגיש לבעלי מוגבלויות

.4

נתיב נגיש \ לא נגיש לבעלי מוגבלויות
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במידה שאין בחזקת המציע מבנה או שהמבנה לא מוכן:
 oאני ,________ ,נציג המציע ______________(שם הגוף המציע) מתחייב כי אם יזכה
המציע במכרז ,יעמיד מבנה מוכן להפעלת המרכז ב ________________ ,העומד
בדרישות המכרז ,ההסכם והנוהל ,לא יאוחר מ 90 -יום ממועד חתימת ההסכם עימו.

הצהרת המציע
אני הח"מ_______________ ת.ז _________________.מורשה חתימה מטעם המציע ,לאחר
שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,
מצהיר בזאת כי כלל הפרטים שמסרתי בתצהיר זה ,סעיף  13לנספח א' במכרז ,על וכל פרט נוסף
המופיע בהצהרתי זו הינם נכונים ומהימנים והצהרתי הינה אמת ולהלן חתימתי:
_______________
תאריך

__________________
שם

______________________
חתימה

אישור עו"ד
אני הח"מ____________ ,עו"ד ,מספר רישיון __________ מאשר בזאת כי ביום _____________
הופיע בפני מר/גב'_____________ אשר זיהה עצמו באמצעות ת.ז .שמספרו _______________/
המוכר לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא
יעשה כן ,אישר בפני את נכונות הצהרתו וחתם עליה .עוד אני מאשר ,כעורך הדין של החברה/עמותה ,כי
החתום הינו מורשה חתימה של המציע.

תאריך

שם מלא של עו"ד

חתימה וחותמת
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 .13מסמכים ,אישורים ונספחים מצורפים
יש לצרף את המסמכים המפורטים להלן ממוספרים ולפי הסדר הבא :ליד כל שורה יש לסמן האם
צורפה או לא צורפה להצעה.
ההוכחה
סעיף במכרז הנושא
הוכחות על עמידה בתנאי סף
אישור מפקיד שומה מורשה ,מרואה
אישור ניהול פנקסים
10.2.1
חשבון או מיועץ מס
נספח א'3
תשלום שכר מינימום ואי העסקת עובדים זרים
10.2.2
העתק תעודת עוסק מורשה ו/או תעודת
אישור על רישום כתאגיד  /עמותה
10.3
נסח ו/או אישור ניהול תקין
אישור מרשות המיסים
אישור מוסד ללא כוונת רווח
10.4
אישור רישום או נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים
נסח מרשות התאגידים
10.5
והעדר חובות
אישור רואה חשבון של המציע המעיד על כך שהמציע אינו
נספח א'7
10.6
נמצא בהליכי פירוק /או בפשיטת רגל
המציע עומד בחובותיו מבחינת תשלום שכר ותנאים
נספחים א' 5ו -א' )1( 6ו -א')2( 6
10.7
סוציאליים
נספח א'8
הצהרה על שימוש בתוכנות מקור
10.810.6
10.9

צילום אישור רכישת מסמכי המכרז

קבלה

10.10

התחייבות לשמירת סודיות והעדר ניגוד עניינים

נספח א'4

10.11

התחייבות לקליטת עובדים

חוברת ההצעה

10.11

מסמכי המכרז והחוזה כשהם חתומים

חוברת המכרז
בנוסח נספח א'2

ערבות מציע
10.13
הוכחות על עמידה בתנאי הסף המקצועיים

ב9סעיף

10.14.1

מסמכים המאשרים את ניסיון המציע

10.14.2

ניסיון רופא פסיכיאטר או רופא עם הכשרה לטיפול
בהתמכרויות
נספח א' – חוברת ההצעה

10.14.3

עובד סוציאלי שיקומי

10.14.5

הוכחת בעלות או חוזה שכירות על המבנה המיועד

10.14.6

מאפייני המבנה המוצע  +הוכחת בעלות

מסמכים נוספים
אישורים והצהרה לשם הוכחת עסק בשליטת אישה
10.15.1
10.15.2

נספח א' – חוברת ההצעה

ב11סעיף
נספח א' – חוברת ההצעה
ב12סעיף
נספח א' – חוברת ההצעה
אישור ותצהיר

רשימת הפרטים בהצעת המציע ,שהמציע מעוניין שיהיו
חסויים במידה והוא יזכה
נספח א' – חוברת ההצעה

מסמכי חוזה
הסכם התקשרות
נוסח התחייבות לשמירת סודיות לחתימת העובדים
ערבות לביצוע

ב10סעיף

נספח ב'
נספח א'4
נוסח נספח ב'1

ב5סעיף
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נספח א' – 1תעריף לפי מרכז
פעימה ראשונה:
מתדון
כ"א
מבנה
תפעול
סה"כ
7%
תקורה
4%
רווח
17%
מע"מ
סה"כ תעריף

עד 100
600
137
124
861
60.27
36.85
162.88
1,121

301-400 201-300 101-200
557
580
634
88
91
121
120
121
123
765
792
878
53.58
55.46
61.44
32.76
33.91
37.57
144.79
149.88 166.05
997
1,031
1,143

400-499
544
74
120
738
51.69
31.61
139.70
961

500+
536
74
119
730
51.10
31.25
138.11
950

צור אביב
536

ב"ש
544

אידלסון
557

119
656
45.90
28.06
124.04
854

120
664
46.49
28.42
125.63
865

120
678
47.44
29.00
128.20
882

תמחור למרכז
מספר
מטופלים תעריף
לאדם
במכרז
מיקום
שם
961
500
חיפה
חיפה
997
360
ירושלים
ירושלים
997
370
עכו
עכו
865
410
מתדון ב"ש ב"ש
1,121
100
אילת
אילת
882
330
ת"א
אדלסון
1,031
270
חדרה
חדרה
1,031
220
אשדוד
אשדוד
1,031
250
נצרת
נצרת
1,121
אום אל פאחם אום אל פאחם 70
1,031
270
טבריה
טבריה
854
550
ת"א
תל אביב

תוספת
ניידת

2,702
סה"כ

סה"כ
עלות
תוספת
תוספת
מקסימלית
מועדון
שכירות
חודשית
תעסוקתי
חודשית
480,716
358,743
368,708
395,635 41,142.77 21,083.33
112,102
291,165
7,450.08
278,504
226,929
257,874
78,471
281,206
469,521
3,599,574

פעימה שניה:

סה"כ עלות
מקסימלית
שנתית
5,768,591
4,304,910
4,424,491
4,747,620
1,345,221
3,493,984
3,342,049
2,723,151
3,094,490
941,655
3,374,473
5,634,251
43,194,884

תעריף למטופל לחודש למכרז
משתמש
נקי
תעריף
תעריף
משלום
משלום
השתתפו
השתתפו על ידי
על ידי
המשרד ת עצמית המשרד ת עצמית
347
614
185
776
347
650
185
812
347
650
185
812
347
518
185
680
347
774
185
936
347
535
185
697
347
684
185
846
347
684
185
846
347
684
185
846
347
774
185
936
347
684
185
846
347
507
185
669
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מתדון
כ"א
מבנה
תפעול
סה"כ
7%
תקורה
4%
רווח
17%
מע"מ
סה"כ תעריף

עד 100
654
137
124
915
64.03
39.15
173.04
1,191

301-400 201-300 101-200
611
634
688
88
91
121
120
121
123
819
846
931
57.33
59.22
65.20
35.06
36.21
39.87
154.95 160.03 176.21
1,066
1,101
1,213

401-500
598
74
120
792
55.45
33.90
149.85
1,031

500+
590
74
119
784
54.86
33.54
148.26
1,020

צור אביב
590

ב"ש
598

119
709
49.66
30.36
134.20
924

120
120
731
718
51.20 50.24
31.30 30.72
138.36 135.78
952
935

תמחור למרכז
מספר
מטופלים תעריף
לאדם
במכרז
מיקום
שם
1,031
500
חיפה
חיפה
1,066
ירושלים 360
ירושלים
1,066
370
עכו
עכו
935
410
מתדון ב"ש ב"ש
1,191
100
אילת
אילת
952
330
ת"א
אדלסון
1,101
270
חדרה
חדרה
1,101
220
אשדוד
אשדוד
1,101
250
נצרת
נצרת
1,191
אום אל פאחם אום אל פאחם70
1,101
270
טבריה
טבריה
924
550
ת"א
תל אביב

תוספת
ניידת

2,702
סה"כ

סה"כ עלות
סה"כ עלות
תוספת
תוספת
מקסימלית
מקסימלית
מועדון
שכירות
שנתית
חודשית
תעסוקתי
חודשית
6,188,010
515,668
4,606,892
383,908
4,734,862
394,572
5,091,543
424,295 41,142.77 21,083.33
1,429,105
119,092
3,770,801
314,233
7,450.08
3,568,535
297,378
2,907,695
242,308
3,304,199
275,350
1,000,373
83,364
3,600,959
300,080
6,095,612
507,968
46,298,588 3,858,216

אידלסון
611

תעריף למטופל לחודש למכרז
משתמש
נקי
תעריף
תעריף
משלום
משלום
השתתפו
השתתפו על ידי
על ידי
המשרד ת עצמית המשרד ת עצמית
347
684
185
846
347
719
185
881
347
719
185
881
347
588
185
750
347
844
185
1,006
347
605
185
767
347
754
185
916
347
754
185
916
347
754
185
916
347
844
185
1,006
347
754
185
916
347
577
185
739

פעימה שלישית:
מתדון
כ"א
מבנה
תפעול
סה"כ
7%
תקורה
4%
רווח
17%
מע"מ
סה"כ תעריף

עד 100
705
137
124
965
67.56
41.31
182.58
1,257

301-400 201-300 101-200
661
684
738
88
91
121
120
121
123
870
896
982
60.87
62.75
68.73
37.21
38.37
42.02
164.49 169.57 185.75
1,132
1,167
1,278

401-500
649
74
120
843
58.98
36.06
159.39
1,097

500+
640
74
119
834
58.39
35.70
157.80
1,086

צור אביב
640

ב"ש
649

אידלסון
661

119
760
53.19
32.52
143.74
989

120
768
53.77
32.88
145.33
1,000

120
782
54.73
33.46
147.90
1,018

תמחור למרכז
מספר
מטופלים תעריף
לאדם
במכרז
מיקום
שם
1,097
500
חיפה
חיפה
1,132
ירושלים 360
ירושלים
1,132
370
עכו
עכו
1,000
410
מתדון ב"ש ב"ש
1,257
100
אילת
אילת
1,018
330
ת"א
אדלסון
1,167
270
חדרה
חדרה
1,167
220
אשדוד
אשדוד
1,167
250
נצרת
נצרת
1,257
אום אל פאחם אום אל פאחם70
1,167
270
טבריה
טבריה
989
550
ת"א
תל אביב

תוספת
ניידת

2,702
סה"כ

סה"כ
עלות
תוספת
תוספת
מקסימלית
מועדון
שכירות
חודשית
תעסוקתי
חודשית
548,502
407,548
418,869
451,219 41,142.77 21,083.33
125,659
335,904
7,450.08
315,108
256,755
291,767
87,961
317,810
544,085
4,101,189

סה"כ עלות
מקסימלית
שנתית
6,582,021
4,890,580
5,026,430
5,414,633
1,507,907
4,030,848
3,781,301
3,081,060
3,501,205
1,055,535
3,813,725
6,529,024
49,214,269

תעריף למטופל לחודש למכרז
משתמש
נקי
תעריף
תעריף
משלום
משלום
השתתפו
השתתפו על ידי
על ידי
המשרד ת עצמית המשרד ת עצמית
347
750
185
912
347
785
185
947
347
785
185
947
347
653
185
815
347
910
185
1,072
347
671
185
833
347
820
185
982
347
820
185
982
347
820
185
982
347
910
185
1,072
347
820
185
982
347
642
185
804
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נספח א' – 2נוסח ערבות
שם הבנק/חברת ביטוח__________________
מס' הטלפון __________________
מס' הפקס ___________________
כתב ערבות
לכבוד
ממשלת ישראל
באמצעות משרד הבריאות
הנדון :ערבות מס' ___________________________
לבקשת
____________________________________________________________________
(שם המציע)
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך __________ ש"ח בלבד.
אשר תדרשו מאת( _________________________________________ :להלן "החייב")
בקשר עם מכרז מס'  31/2016לטיפול תרופתי ממושך בנפגעי סמים אופיאטיים (טיפול במתדון /
בופרנורפין  /סובוקסון).
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  14יום מתאריך דרישתכם הראשונה בדואר רשום ,מבלי שתהיו
חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב
כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף עד לתאריך .04.11.2016
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו:
_________________________________
שם הבנק
__________________________
מס' הבנק ומס' הסניף

________________________
כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח
ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

בדקתי ומצאתי כי הערבות המצורפת תואמת את הנוסח בדף זה – ידוע לי כי אי התאמה לנוסח הנ"ל עלול
לגרום פסילה של הצעתי.
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נספח א' – 3תצהיר עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום
אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן" :המציע") בקשר עם מכרז
מספר ___________________ עבור משרד הבריאות .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה
בשם המציע.
בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו1976-
(להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני
מבין/ה אותו.
משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז ,1987-ולעניין עסקאות לקבלת שירות
כהגדרתו בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב ,2011-גם עבירה על הוראות
החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.
(סמן  Xבמשבצת המתאימה)
 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות
(להלן" :מועד להגשה") מטעם המציע בהתקשרות מספר_____________________לאספקת
____________________ עבור ___________________.
 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
____________________
שם
תאריך
חתימה וחותמת

____________________

אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי
אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה
על ידי ת.ז/ ____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
_________________
תאריך

___________________
מספר רישיון

___________________
חתימה וחותמת
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נספח א' – 4נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים
מסמך זה ייחתם על ידי המציע
תאריך ____/___/___ :
לכבוד
משרד הבריאות
רח' ירמיהו 39
ירושלים
א.ג.נ
הואיל

ומשרד הבריאות (להלן "המשרד") פרסם מכרז  31/2016לטיפול תרופתי ממושך
בנפגעי סמים אופיאטיים (טיפול במתדון  /בופרנורפין  /סובוקסון) (להלן:

והואיל

"השירותים");
והמציע_____________ (להלן" :המציע") מעוניין להשתתף במכרז זה;

והואיל

והמשרד התנה השתתפות המציע במכרז בתנאי שהמציע והבאים מטעמו ישמרו על
סודיות כל המידע כהגדרתו להלן ,וכן על סמך התחייבות המציע לעשות את כל
הדרוש לשמירת סודיות המידע;

והואיל

והוסבר לי כי במהלך עיסוקי במתן השירותים למשרד ו/או בקשר אליהם יתכן כי
אעסוק ו/או אקבל לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים ,שאינו מצוי
בידיעת כלל הציבור ,בין בעל פה ובין בכתב ,בין ישיר ובין עקיף ,השייך למזמין ו/או
הנודע למזמין ו/או לפעילויותיו בכל צורה ואופן ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות

והואיל

האמור ,נתונים ,מסמכים ודו"חות (להלן" :המידע");
והוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכם ,עלול
לגרום לכם ו/או לצדדים שלישיים נזק ,והוא עלול להוות עבירה פלילית;

הנדון :התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים
אי לזאת ,אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:
 .1לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן השירותים או ביצועם.
 .2ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  1לעיל ,הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים למשרד או
לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף ,לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע
ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר ,בין ישיר ובין עקיף ,לצד כל שהוא.
 .3לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית ,ביטחונית ,נוהלית או אחרת
כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו.
 .4להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.
 .5להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג ,אשר יגרמו לכם
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או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו ,וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל
האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.
 .6להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או
השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן
השירותים או חומר שהכנתי עבורכם .כמו כן ,הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר
כאמור או של מידע.
 .7שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי במתן
השירותים כאמור לעיל.
 .8בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם ,תהיה
לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.
הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים
עבירה על פי חוק עונשין ,התשל"ז –  1997וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א.1981 -
 .9התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לבינכם.
ולראיה באתי על החתום

היום:
בחודש

יום

שנת

המציע:
שם פרטי ומשפחה

כתובת

ת"ז

חתימה
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נספח א' – 5אישור לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
תאריך ____/___/___ :
לכבוד
משרד הבריאות
רח' ירמיהו 39
ירושלים
א.ג.נ
אישור לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
אני ,________ ,נציג המציע ______________ ,מצהיר בזאת בדבר קיומם של תנאי העבודה החלים על
כל עובדי המועסקים על ידי בתקופה מיום _________ ועד ___________ ,המציע מקיים את האמור
בחוקי העבודה המפורטים בהמשך מסמך זה ,ובכללם החוקים המפורטים להלן:
-

פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה)1945 ,

-

פקודת הבטיחות בעבודה1946 ,

-

חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) ,תש"ט1949 -

-

חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א1951-

-

חוק חופשה שנתית ,תשי"א1951-

-

חוק החניכות ,תשי"ג1953-

-

חוק עבודת הנוער ,תשי"ג1953-

-

חוק עבודת נשים ,תשי"ד1954-

-

חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד1954-

-

חוק הגנת השכר ,תשי"ח1958-

-

חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט1959-

-

חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז1967-

-

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ"ה1995-

-

חוק הסכמים קיבוציים ,תשי"ז1957-

-

חוק שכר מינימום ,תשמ"ז1987-

-

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ,תשמ"ח1988-

-

חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין) ,תשנ"א1991-

-

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו1996-

-

פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח1998-

-

סעיף  8לחוק למניעת הטרדה מינית ,תשנ"ח1998-

-

חוק הסכמים קיבוציים ,תשי"ז1957-

-

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,תשס"א2001-

-

סעיף  29לחוק מידע גנטי ,תשס"א2000-
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-

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,תשס"ב2002-

-

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום ,תשס"ו2006-

-

סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל התקין) ,תשנ"ז-
1997

-

חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים ,התשס"א2001-

שם מלא

תאריך

חתימה וחותמת המציע

אישור עו"ד
אני הח"מ __________ עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע בפניי ה"ה ___________
ת .ז __________ .המשמש בתפקיד _______________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר
את האמת וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,חתם בפניי על תצהיר זה.
תאריך

שם עו"ד

חתימת עו"ד
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נספח א' – )1( 6הצהרה בדבר תשלום שכר מינימום והעדר הפרות בדיני עבודה
תאריך ____/___/___ :
לכבוד
משרד הבריאות
רח' ירמיהו 39
ירושלים
א.ג.נ
הנדון :הצהרה בדבר תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודה
מנכ"ל ו-
אני הח"מ
הכספים של חברת ___________ (להלן " :החברה ")

סמנכ"ל הכספים  /רו"ח  /הממונה על

מצהירים בזאת כדלקמן:
החברה ח.פ .מספר __________ שילמה בקביעות לכל עובדיה ,שכר שאינו נמוך משכר המינימום לפי
חוק שכר מינימום התשמ"ז 1987-ותקנותיו וכן הבראה ,גמל ופיצויים/פנסיה.
בנוסף ,החברה לא הפרה את חוק חובת עבודת הנוער ,התשי"ג 1953-במסגרת ההתקשרות.
על החתום:
.
מנכ"ל:
סמנכ"ל כספים  /רו"ח  /הממונה על הכספים מטעם המציע:
.
תאריך:

.
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נספח א'- )2( 6חוות דעת רו"ח אודות נתונים על החברה
נספח זה יודפס על נייר לוגו של רואה החשבון
יצורף ל נספח א' )1( 6לעיל
לכבוד,
א.ג.נ,

תאריך____/___/___ :

הנדון :חברת _________ חוות דעת רו"ח ____________
בהתייחס להצהרה מיום
לבקשתכם וכרואי החשבון מטעם המציע _____ ,בדקנו את האמור בהצהרה הנ"ל שהוצגה במכתב מיום
בדבר "תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודה" והמצורפת בזאת ומסומנת בחותמת משרדנו
לשם זיהוי בלבד.
הצהרה זו היא באחריות הנהלת המציע .אחריותנו היא לחוות דעה על ההצהרה הנ"ל בהתבסס על
ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לנוהל הביקורת שגובש לנושא זה על ידי לשכת רו"ח ויחידת הביקורת
בחשכ"ל מיום  .1/2/10על פי נוהל הביקורת ,נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה על בסיס הנוהל
האמור כדי להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין באמור בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית.
הביקורת כוללת בדיקה מדגמית – כמפורט בנוהל – של ראיות התומכות במידע שבהצהרה הנ"ל .אנו
סבורים שביקורתנו מספקת בסיס סביר לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ,האמור בהצהרה הנ"ל משקף באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את
המפורט בה.

בכבוד רב,
משרד רו"ח
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נספח א' – 7אישור רו"ח – עסק חי – ככל שהמציע הוא תאגיד
נספח זה יודפס על נייר לוגו של רואה החשבון
לכבוד
________________(עורך המכרז)
א.ג.נ,.
הנדון :בעניין מכרז _________ ל ______ (להלן "המכרז") דיווח רואה חשבון
א.

לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ (להלן" :המציע") הנני מדווח כדלקמן:
הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום _____ ,בוקרו על ידי וחוות דעתי
נחתמה בתאריך _____.

לחילופין:
הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום ___ ובוקרו על ידי רואי חשבון
אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ______..
ב.

הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר
מכן ,שנסקרו על ידי ,אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע
"כעסק חי" (*) ,או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק
חי".

ג.

לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות
הכספיים האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע
(**).

ד.

ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי,
לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל ,מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי
של המציע עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".

לעניין מכתבי זה "עסק חי" – כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  58של לשכת רו"ח בישראל.
(*)
אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ 3-חודשים כי אז אין
(**)
דרישה לסעיפים ג' ,ד'.
בכבוד רב,
________________________
רואי חשבון
הערות:



נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר לעניין העסק החי נקבע על ידי ועדה משותפת למינהל
הרכש הממשלתי וללשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט .2009
יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.
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נספח א' – 8הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור
תאריך ____/___/___ :
לכבוד
משרד הבריאות
רח' ירמיהו 39
ירושלים
א.ג.נ
הנדון :הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור
אני הח"מ __________ ת.ז __________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם משרד
הבריאות במסגרת מכרז זה (להלן" :המציע") .אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת
לתת תצהיר זה בשם המציע.

.2

הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז
מס'____________ ולצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז ,ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי
משרד הבריאות.

שם מלא

תאריך

חתימה וחותמת המציע

אישור עו"ד
אני הח"מ __________ עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע בפניי ה"ה ___________
ת .ז __________ .המשמש בתפקיד _______________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר
את האמת וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,חתם בפניי על תצהיר זה.
תאריך

שם עו"ד

חתימת עו"ד
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נספח א' -9תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז
תצהיר
אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ המוסמך להתחייב בשם
המציע _____________________ מצהיר בזאת כי:
.1

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.

.2

אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.

.3

הכמויות ו/או הפרטים אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי ,ללא
התייעצות ,הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

.4

הכמויות ו/או הפרטים המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות
במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.

.5

לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

.6

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

.7

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או
מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן  Vבמקום המתאים


למיטב ידיעתי ,התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז

אם כן ,אנא פרט:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק
ההגבלים העסקיים ,תשמ"ח.1988-
תאריך

שם התאגיד

חותמת התאגיד

שם המצהיר

חתימת
המצהיר

אישור עורך הדין
אני הח"מ ________________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה
בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב'
______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז __________________ .המוכר/ת לי
באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק
אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
_____________
תאריך

______________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין

___________
חתימת עורך הדין
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נספח ב' – הסכם ההתקשרות
הסכם התקשרות
שנערך ונחתם ב________ ביום ______ בחודש _______ בשנת______
ב י ן
ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל ,המיוצגת לצורך הסכם זה ע"י המנהל הכללי של משרד הבריאות,
יחד עם חשב משרד הבריאות ,המוסמכים לחתום בשמה ע"פ ההרשאות שפורסמו בילקוט הפרסומים
(להלן" :המזמין" " /המשרד").
מצד אחד
ו ב י ן
הספק _______________________ מספר מזהה (ח.פ /ת.ז__________________ ).
אשר כתובתו _______________________________________________________
באמצעות המוסמך/ים לחתום בשם הספק ולחייבו בחתימתו/ם ____________________
(להלן" :הזוכה" " /הספק").
מצד שני
הואיל :והמזמין פרסם מכרז מס'  31/2016לטיפול תרופתי ממושך בנפגעי סמים אופיאטיים (טיפול
במתדון  /בופרנורפין  /סובוקסון) (להלן" :המכרז") עבור משרד הבריאות.
והואיל :והספק הצהיר ,כי ברשותו היכולת ,הידע ,הכלים וכח האדם הביצועי והניהולי ,הדרושים למתן
השירותים ,המפורטים במסמכי המכרז וכהגדרתם בהם (להלן" :השירותים").
מסמכי המכרז רצ"ב להסכם זה ,מסומנים כנספח א' ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
והואיל :והספק הגיש הצעתו וזכה במכרז שפורסם בעניין נספח זה בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של
המזמין מיום __________ והתחייב לפעול וליתן את השירותים נשוא המכרז בהתאם להוראות
המכרז ,הצעתו על כל נספחיה והצהרותיו ובהן הצהיר הספק כי מוכן לספק את השירותים
הנדרשים האמורים לעיל ע"פ דרישות המכרז ,במרכזים הבאים:
____________________________________________________________________
הצעת הספק רצ"ב להסכם זה מסומנת כנספח ב' ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
והואיל :והמזמין מעוניין לקבל שירותים לטיפול תרופתי ממושך בנפגעי סמים אופיאטיים (טיפול
במתדון  /בופרנורפין  /סובוקסון) כמפורט במסמכי המכרז.
והואיל :והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד בין
המזמין לבין הספק ,וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי
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עובד מעביד;
אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 .1כללי
 1.1לנספח זה יצורפו הנספחים הבאים:
נספח א' – מכרז מס'  ,31/2016כולל תשובות לשאלות ומסמכים הבהרה שהוחלפו
1.1.1
בין הצדדים.
נספח ב'  -הצעת הספק או חלקים ממנה כפי שהתקבלו ואושרו על ידי המזמין.
1.1.2
נספח ג'  -ערבות בנקאית (לביצוע).
1.1.3
 1.2סתירה בין מסמכים:
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הצעת הספק כפי שאושרה על ידי המזמין לבין גוף
הנספח ויתר הנספחים המצורפים ,כולם או חלקם ,תגברנה הוראות גוף ההסכם ויתר נספחי
ההסכם על פני האמור בהצעת הספק .המשרד רואה את מסמכי המכרז ואת כל חובות הספק,
כפי שהן מפורטות בו ,כחלק בלתי נפרד מהסכם זה .בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז
לחוזה ,או בין המסמכים לבין עצמם או כל סתירה שהיא במכרז זה על נספחיו (כולל החוזה),
תפורשנה הוראותיו באופן המיטיב עם המזמין במכרז.
 .2הגדרות
בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרשנות שלצידם אלא אם כן נאמר אחרת:
 2.1המזמין או המשרד – מדינת ישראל ,משרד הבריאות.
 2.2השירותים – לטיפול תרופתי ממושך בנפגעי סמים אופיאטיים (טיפול במתדון  /בופרנורפין /
2.3
2.4
2.5
2.6

סובוקסון).
הזוכה  /הספק – המציע שהצעתו זכתה במכרז.
נציג המזמין – נציג מטעם המזמין כהגדרתו בסעיף  8.1להלן.
נציג ניהולי – נציג מטעם הספק כהגדרתו בסעיף  8.3להלן.
הסכם השכירות – הסכם המצורף כנספח ה' למכרז והמחייב את הזוכים להפעלת המרכזים
בתל אביב רח' הנרייטה סולד ובבאר שבע.

 .3השירותים הנדרשים
 3.1השירותים הנדרשים במסגרת הסכם זה מפורטים בפרק  2למסמכי המכרז  -מפרט השירותים.
 3.2המשרד רשאי להוסיף ,להפחית ו/או לשנות הנחיות למתן השירותים ,בהתאם לשיקוליו
3.3

3.4

המקצועיים הבלעדיים.
מבלי לפגוע באמור לעיל ובזכויות המשרד ,במידה שהשינוי בשירותים ישית הוצאה נוספת על
הספק או יפחית מההוצאה הכספית של הספק ,יעודכן התעריף שבסעיף  11להסכם ,וזאת
בכפוף לאישור ועדת המכרזים של המשרד.
הספק מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים; וכי מתן השירותים על ידו
למשרד בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו ,לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין
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רוחני של צד ג' כלשהו.
3.5

3.6
3.7

3.8

הספק מצהיר בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות האמצעים הכספיים
ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן כי יש לו ולעובדים שיועסקו מטעמו בביצוע התחייבויותיו
ע"פ הסכם זה ,את הידע המקצועי ,הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים.
הספק מצהיר כי הוא מסוגל לבצע את התחייבויותיו ע"פ הסכם זה.
הספק מתחייב כי לרשותו מבנה למתן השירותים העומד בדרישות מפרט השירותים והמכרז,
בהתאם להצעתו במכרז ו/או מתחייב להעמיד מבנה מתאים ,לא יאוחר מתשעים ימים מיום
החתימה על הסכם זה.
הספק יעמוד בהתחייבותו להעסיק את אחוז העובדים של הספק הקודם באותו מרכז ,בהתאם
להתחייבותו במסגרת מסמכי המכרז .במידה והספק ,בכל שלב משלבי ההתקשרות בהתאם
להסכם זה ,אינו עומד בהתחייבותו זו ,עליו להודיע למשרד בדבר אחוז העובדים של הספק
הקודם אותם הוא מעסיק והסיבות שאינו מעסיק את האחוז לו התחייב.
המשרד רשאי לערוך לספק שימוע במקרה זה ובמידה והמשרד ימצא כי הסיבות שהציג הספק
אינן משכנעות ,תהיה בכך עילה לסיום ההסכם ,וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויותיו של המשרד
בהתאם להסכם זה.
סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

 .4תקופת ההתקשרות
 4.1הסכם זה נחתם לתקופה שמיום ___________ ועד יום ____________(,להלן" :תקופת
ההתקשרות").
 4.2המזמין רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה נוספת אחת ,אשר אורכה לא יעלה על
חמש שנים ,וזאת במתן הודעה בכתב לצד השני ,לפחות  90יום לפני תום תקופת ההתקשרות.
4.3
4.4

4.5

4.6
4.7

סך כל תקופות ההתקשרות לא יעלה על עשר ( )10שנים.
הזוכה לא יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות אלא בסוף כל תקופת התקשרות וזאת רק לאחר
שהודיע על כך מראש לפחות  180יום לפני תום תקופת ההתקשרות.
המזמין יהיה רשאי להביא את ההתקשרות (כולה או חלקה) לסיומה בכל עת ומכל סיבה
שתיראה לו ,לרבות מסיבות תקציביות או ארגוניות ,או עקב אי עמידה של הזוכה במדדי
הביצוע אשר ייקבעו בביקורות מדידה עיתיות ,כמפורט בפרק  – 2מפרט השירותים בנספח א'.
סיום ההתקשרות יתבצע ע"י הודעה בכתב של  60יום מראש.
מרגע קבלת הודעה על סיום ההתקשרות יחל הזוכה לבצע את כל הפעולות הנדרשות להעברה
מסודרת של המידע וכל חומר אחר שיהיה קיים באותו זמן אצלו לזוכה החדש שייבחר או לנציג
המזמין .הזוכה יבצע חפיפה והעברה מקצועית של הנהלים ,החומרים ,התוכנות ,מאגרי
הנתונים ושאר הפרטים הדרושי ם למהלך עבודה רגיל ותקין וזאת עפ"י לוח זמנים שייקבע ע"י
משרד הבריאות.
למען הסר ספק ,הארכה ,ו/או הפסקת ההסכם כאמור בסעיפים  4.4-4.2לעיל ,מתייחסת לכלל
ההסכם או לחלקו.
למרות האמור בסעיפים  4.4-4.2לעיל ,המזמין יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק
ללא צורך במתן הודעה מוקדמת במקרה שימונה לספק מפרק סופי או זמני.
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4.8

בכל מקרה של הפסקת ההסכם כנ"ל לא יהיו לספק כל טענות ואו תביעות ו/או דרישות תשלום
בקשר עם ביטול ההתקשרות כאמור.
סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

 .5יחסי הצדדים
 5.1השירותים יינתנו במסגרות הארגוניות של הזוכה בלבד .לעניין זה "מסגרת ארגונית" – כוללת
גיוס עובדים מתאימים ,הדרכתם ,העסקתם ,ניהול כל משא ומתן עמם ,השגחה מתמדת על
פעילותם ,תשלום שכרם וכל תשלום סוציאלי נלווה אגב העסקתם ,פיטוריהם והאחריות לכך,
והטלת משמעת כמקובל ולפי דרישות המכרז.
 5.2הזוכה מצהיר ,כי ידוע לו ולכל העובדים והמועסקים על ידיו לצרכי ביצוע השירותים נושאי
מכרז זה ,כי הינם עובדים ומועסקים במסגרת הארגונית של הזוכה ,ולא של משרד הבריאות.
5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

הזוכה מתחייב לא להציג את השירותים הניתנים ,לא כלפי עובדיו ומעסיקיו ,לא כלפי ציבור
הנהנים משירותים אלה ,כפעולות של משרד הבריאות יש חלק בארגונן ,אולם הוא רשאי להציג
את השירותים כניתנים לפי בקשת המשרד ,תחת פיקוחן ,בעידודו ,הכל לפי העניין.
בכל הקשור למערכת היחסים בין משרד הבריאות לבין הזוכה ,יחשב הזוכה ,כקבלן עצמאי לכל
דבר ועניין וחובתו היא כחובת קבלן כמשמעותו בחוק חוזה קבלנות תשל"ד –  ,1974בכפוף
לאמור בתנאי המכרז ובכל חוזה התקשרות שיחתם על פי המכרז.
הזוכה בלבד יהיה אחראי כלפי כל המועסקים על ידו לפי דיני העבודה והנזיקין .כן יהיה
התאגיד הזוכה לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידיו ,או בגין רכושו ונכסיו ועל ידי המועסקים
על ידו למטרות חוזה זה .אם על אף האמור יחויב משרד הבריאות בדין ,לשאת חבות ,או לעשות
מעשה כלשהו ,הזוכה יפצה אותן על כך באורח מלא.
הספק מתחייב לקיים בתקופת ההסכם ,לגבי העובדים שיועסקו על-ידו ,את האמור בחוקי
העבודה להלן ,וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום
של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות הקיימים במועד חתימת הסכם זה ,וזאת בנוסף לכל
הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענפים המתאימים ,או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי
הרחבה שיוצאו על-פי הסכמים אלו .על מנת להסיר כל ספק מוסכם ומובהר כי חובתו של הספק
לקיים את ההסכמים הקיבוצים כמפורט לעיל אינה תלויה בתחולה הישירה של הסכם זה עליו
וככל שהסכם קיבוצי רלוונטי כלשהו אינו חל במערכת היחסים בינו לבין עובדיו ,הוא מתחייב
בהתאם להסכם זה להחיל את הוראות אותו הסכם ביחסים בינו לבין עובדיו בכל הנוגע לביצוע
השירותים נשוא הסכם זה.
הספק מתחייב כי שכרם של כל העובדים הסוציאליים שיועסקו על ידו לצורך מתן שירותים על
פי הסכם זה ,לא יפחת מ"שכר מינימום ענפי" ,התואם לשכרו של עובד סוציאלי בשירות מדינה
בדרגה ט' בדירוג העובדים הסוציאליים עם  5שנות ותק ,כפי שיתעדכן מפעם לפעם על ידי
החשב הכללי ובהתאם להסכם הקיבוצי החל על העסקת עובדים סוציאליים מיום 31.12.2011
או הסכם קיבוצי אחר אשר יבוא תחתיו.
הספק יציג לאחראי פעם בשנה ,במהלך חודש ינואר אישור רואה חשבון על עמידתו בדרישות
לתשלומים סוציאליים ושכר לעובדיו כנדרש.
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להלן החוקים העיקרים:
* חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט ;1959 -
* חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א ;1951 -
* חוק דמי מחלה ,תשל"ו ;1967 -
* חוק חופשה שנתית ,תשי"א ;1950 -
* חוק עבודת נשים ,תשי"ד ;1954 -
* חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ,תשכ"ו ;1966 -
* חוק עבודת הנוער ,תשי"ג ;1953 -
*חוק החניכות ,תשי"ג ;1953 -
* חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,תשי"א ;1951 -
* חוק הגנת השכר ,תשכ"ח ;1958 -
* חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג ;1963 -
* חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,תשכ"ה ;1965 -
* חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ;1987 -
* חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א 2000 -
 5.9הספק יהיה אחראי לאופן אספקת השירותים ואיכותם ,הכוללת בריאותם ושלמותם של
המטופלים.
 5.10הספק הזוכה אחראי לעובדים ,לאיכות העבודה ,לגיבוי ,למילוי מקום ,להכשרתם בהתאם
לצרכים ובכלל זה השתלמויות על חשבונו על פי צרכי השירותים הניתנים.
 5.11הזוכה אינו רשאי להמחות לזולת את זכויותיו או את חובותיו לפי תנאי זה ,כולן או חלקן ,ללא
הסכמה בכתב ומראש של משרד הבריאות.
 5.12הסכמה כאמור ,אם ניתנה לא תיצור יחסי חוזה כלשהם בין המשרד לבין קבלן אחר ,והזוכה
יהיה בכל מקרה אחראי כלפי המשרד לביצוע השירותים באופן מלא.
 5.13ידוע לספק כי מכוח החלטת ממשלה מס'  1116שעניינה "פרסום היתרים ומסמכי התקשרות
בין רשויות המדינה לגופים פרטיים" ,חלה על המשרד החובה לפרסם בפומבי את חוזה
ההתקשרות זה ,על כל צרופותיו (זולת אם החליטה הוועדה כי מדובר בסודות מקצועיים או
מסחריים מתוקף סמכותה לפי סעיף (21ה) לתקנות חובת המכרזים) .לספק לא תהיה כל טענה
ו/או תביעה בהקשר זה.
 .6שכירות מבנה
 6.1על הספק אשר נבחר להפעיל את המרכזים בתל אביב רח' הנרייטה סולד ובבאר שבע ,לחתום
על הסכם השכירות המצורף כנספח ה' למכרז ,ולעמוד בתנאיו במשך כל תקופת ההתקשרות
6.2
6.3

כתנאי לתחולת הסכם זה.
מבלי לפגוע בהוראות הסכם השכירות ,על הספק יהיה להעמיד ביטוחים מתאימים ,ערבויות
ובטחונות ,הכל כפי הנדרש בהסכם השכירות.
מבלי לפגוע בהוראות הסכם השכירות ,סכומי השכירות הינם כאמור בהסכם זה ,אולם הם יהיו
צמודים למדד בהתאם להוראות סעיף  7להסכם השכירות והשוכר ישא כל עלות נוספת אשר
תחול על השוכר בהתאם להסכם השכירות.
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סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם
 .7ערבות הביצוע
 7.1במשך כל תקופת החוזה יעמיד הספק ערבות לביצוע השירותים (להלן" :ערבות לביצוע")
אוטונומית ובלתי מותנית בסכום של ____________.₪
 7.2הערבות הינה צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד החתימה על חוזה זה ותהיה בתוקף
למשך כל תקופת החוזה  60 +יום לאחר סיומן.
 7.3המזמין יהא רשאי לחלט את הערבות או חלקה ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בכל מקרה שהספק
לא יעמוד בתנאי מתנאי החוזה ו/או בתנאי מתנאי נספח א' ו/או בגין כל נזק שייגרם למזמין
ע"י הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ,בהתראה של שבועיים מראש וזאת מבלי לפגוע בזכויות
המזמין לכל סעד אחר לפי כל דין.
7.4
7.5

7.6
7.7

חילט המשרד את הערבות או חלקה והסכם זה לא בוטל או הופסק ,יהיה על הספק לדאוג על
חשבונו לערבות חדשה בסכום דומה.
במקרה של הארכת תוקף ההסכם כאמור ,מתחייב הספק לשם הבטחת התחייבויותיו לפי
ההסכם המוארך ,למסור למזמין לא פחות מאשר  30יום לפני תחילת התקופה המוארכת של
ההסכם ,ערבות בנקאית אוטונומית ,צמודה למדד המחירים לצרכן ,כפי שהוא ידוע במועד
חידוש הארכת ההסכם ,והערבות תהיה בסכום של __________ ש"ח (במילים:
______________________).
ערבות זו תהיה בתוקף עד  60יום לאחר גמר תקופת ההסכם המוארכת.
ספק אשר מפעיל את מרכז תל אביב רח' הנרייטה סולד ו/או את המרכז בבאר שבע ,יידרש
להגיש בנוסף לערבות הביצוע לפי סעיף זה ,ערבות העומדת בדרישות הסכם השכירות המצורף
כנספח ה' למכרז.
סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

 .8נציגים
 8.1המזמין ייוצג לצורך הסכם זה ע"י מר/גברת __________ (להלן" :נציג המזמין") ,וכל פעולה
שתבוצע על ידו ,תחשב כפעולה שבוצעה כדין ע"י המזמין .המזמין רשאי להחליף את נציגו בכל
עת על ידי מתן הודעה בכתב לספק.
 8.2המזמין ו/או הנציג מטעמו  ,כאמור ,רשאים למנות מי מטעמם לטובת ביצוע ליווי ,תכנון ,פיתוח
ופיקוח על פעילות הספק ,לרבות ע"י התקשרות עם אחרים.
 8.3הנציג הניהולי מטעם הספק לעניין חוזה זה הוא/היא מנהל/ת הפרויקט
______________________ .נציג ניהולי מטעם הספק יהא אחראי על הקשר עם נציגי

8.4

משרד הבריאות ומי מטעמם ,בכל הנוגע לענייני כח אדם ,לוגיסטיקה ,תשלומים ,ניהול ופתרון
בעיות במתן השירותים במידה ויהיו וכיו"ב.
בכל מקרה בו יבקש הספק להחליף את הנציג הניהולי מטעמו או במקרה ואין באפשרות הנציג
הניהולי ליתן השירותים למזמין בהתאם למסמכי המכרז ,ההצעה וההסכם ,יהא על הספק
לפנות למזמין בכתב בבקשה לאישורו של נציג ניהולי חדש ע"י המזמין לפחות  30יום מראש,
המשרד יהא רשאי ליתן את אישורו או להימנע מכך ,לפי שיקול דעתו המוחלט .החלפת הנציג
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הניהולי מותנית באישור בכתב של המזמין.
8.5

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל המזמין יהא רשאי בכל עת לדרוש מן הספק להחליף את
הנציג הניהולי מטעמו והספק מתחייב לעשות כן בתוך  14ימי עבודה לכל היותר.

 .9כוח האדם מטעם הספק
 9.1הספק מתחייב להעביר את רשימת כח האדם ופרטים המעידים על עמידתם בתנאים המפורטים
במכרז לידי משרד הבריאות טרם תחילת העבודה.
 9.2בכל מקרה בו יתבקש הספק להחליף אחד או יותר מכוח האדם שהציג הספק כחלק מהצעתו או
במקרה ואין באפשרותו של אחד או יותר מכוח האדם שהציג הספק כחלק מהצעתו ליתן
השירותים למזמין בהתאם למסמכי המכרז ,ההצעה וההסכם ,יהא על הספק לפנות למזמין
בכתב בבקשה לאישורם של עובדים חדשים ע"י המזמין לפחות  30יום מראש ,המשרד יהא

9.3
9.4

9.5

רשאי ליתן את אישורו או להימנע מכך ,לפי שיקול דעתו המוחלט .החלפת עובד מותנית
באישור בכתב של המזמין.
הספק מתחייב להעסיק לשם ביצוע העבודות נשוא מכרז זה כח אדם בהיקף המתאים וכן אך
ורק עובדים מקצועיים ,בעלי הכשרה מתאימה ,כפי הנדרש במסמכי המכרז.
המזמין יהא רשאי לדרוש מהספק בכל עת הפסקת העסקתו של עובד כלשהו בכל הנוגע לפעילות
הספק ,והספק יהיה חייב להפסיק העסקתו של עובד זה ,בביצוע העבודות נשוא מכרז זה .הספק
לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין הפסד או נזק שייגרם ,אם ייגרם ,כתוצאה מהפסקת העסקתו של
העובד כאמור.
הספק מתחייב להנהיג שיטות עבודה בטוחות לביצוע העבודה ,על פי כללי הבטיחות והגהות
החלים או שיחולו על-פי הוראות כל דין ,לרבות דרישות הבטיחות שיוגדרו לו ע"י המזמין .כמו
כן ,מתחייב הספק כי עובדיו יכירו את נהלי הבטיחות ויפעלו על פיהם.
סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

 .10דיווח
 10.1על פי האמור במסמכי המכרז.
 .11תמורה ,תנאי ומועדי תשלום
 11.1בתמורה לביצוע כל השירותים המפורטים בפרק  – 2מפרט השירותים בנספח א' ,ישלם המזמין
לספק תעריף חודשי למטופל כמפורט בנספח א' 1למכרז וכמתואר להלן:
 11.1.1חיפה – .₪ 961
 11.1.2ירושלים – .₪ 997
11.1.3
11.1.4

11.1.5
11.1.6

עכו – .₪ 997
באר שבע –  .₪ 865במרכז זה סכום השכירות בגין מבנה עומד על סך חודשי של
 ₪ 21,083.33והסכום עבור הפעלת מועדון תעסוקתי עומד על סך חודשי של 41,464.2
.₪
אילת – .₪ 1,121
ת"א – .₪ 854
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11.1.7

ת"א רח' הנרייטה סולד –  .₪ 882במרכז זה סכום השכירות בגין מבנה עומד על סך

חודשי של .₪ 7,450.08
 11.1.8חדרה – .₪ 1,031
 11.1.9אשדוד – .₪ 1,031
 11.1.10נצרת – .₪ 1,031
 11.1.11אום אל פאחם – .₪ 1,121
 11.1.12טבריה –  .₪ 1,031תוספת עבור ניידת .₪ 2,702
מובהר כי ככל שמספר המטופלים ישתנה לעומת האמור במכרז זה ,התעריף המשולם לאדם ישתנה
בהתאם לתעריף שב
 11.2נספח א' – 1תעריף לפי מרכז ,ככל שמצוין תעריף אחר למספר המטופלים.
 11.3התעריף החודשי כולל את התעריף שישולם על ידי המשרד ,וכן את תוספת סכום השתתפות
עצמית שישולם על ידי המטופל ,העומד על סך של  ₪ 185למטופל נקי מסמי רחוב כמוגדר
בפקודת הסמים המסוכנים נוסח חדש –  ,1973מאלכוהול או מחומרים פסיכואקטיביים
(תרופות שלא על פי מרשם רופא) במשך שלושה חודשים רצופים לפחות ,עבור כל מטופל שקיבל
שירות ,לפחות במשך מחצית החודש וסכום של  ₪ 347כולל מע"מ ליתר המטופלים שקיבלו
שירות ,לפחות במשך מחצית החודש.
המשרד יישא בעלות הניידת בגינה תשולם תוספת לתעריף החודשי כאמור ב
 11.4נספח א' – 1תעריף לפי מרכז
במרכזים בהם הועמד בהתאם למכרז זה מבנה לרשות הספק ,על הספק הזוכה לשלם למשרד את עלות
השכירות החודשית ,ככל שחלה ,ובעלות המועדון התעסוקתי ,ככל שחלה ,בסכומים המפורטים ב

11.5

11.6
11.7

11.8

נספח א' – 1תעריף לפי מרכז .ככל שהמשרד לא העמיד מבנה לרשות הספק ,על המציע במכרז
לציין מבנה בהתאם להוראות מכרז זה ,והתעריף החודשי כולל את העלות עבור מבנה זה ,כך
שלא תשולם כל תוספת עבור מבנה בכל מקרה.
התמורה הינה סופית והיא כוללת מע"מ ,תקורה רווח וכל הוצאה אחרת הקשורה למתן
השירות .לא תשולם כל תמורה נוספת מעבר לאמור בסעיף זה.
התמורה שישלם המזמין לספק לא תחשב כמשכורת או שכר עבודה ,אלא תמורה עבור
השירותים הנדרשים במכרז זה ,בהיות היחסים שבין המזמין לספק יחסים של מזמין שירותים
וספק.
ככל שהועמדו לספק על ידי המשרד מבנים למתן השירות ,ומבנים אלה יחדלו לעמוד לרשות

הספק בתקופת הסכם זה ,מכל סיבה שהיא ,הספק יהא מחויב להעמיד על חשבונו ,מבנה חלופי
למתן השירות ,המתאים והמקובל על המשרד.
 11.9ככל שהועמדו לספק מבנים על ידי המשרד ,מובהר למען הסר ספק ,כי הספק יהא אחראי
לתשלום מלוא השכירות ,בהתאם להוראות המכרז וההסכם ,וכן כל הוצאה הקשורה לתחזוקת
המבנה ,כך שהמבנה יתוחזק בצורה סבירה ונאותה לאורך כל תקופת ההסכם .מובהר אף ,כי
הספק יהא האחראי הבלעדי לתשלום מלוא המיסים החלים על שוכר מבנה כגון ארנונה,
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חשמל  ,מים וכל אגרה אחרת החלה על מחזיק.
מובהר כי לעלות השכירות החודשית במבנה בבאר שבע ,יתווסף סכום שמיועד לכסות את עלות
השיפוץ המתבצע במבנה טרם מסירתו לזוכים .גובה הסכום יפורסם למציעים בהקדם האפשרי
במסגרת ההליך המכרזי.
 11.10יתרה על האמור לעיל ,על הספק ,בכל מקרה ,בין אם הועמד לרשותו מבנה על ידי המשרד ובין
אם לאו ,יהיה מוטל לדאוג לכלל הציוד במבנה ,לרבות ריהוט וכל אביזר נלווה הדרוש למתן
השירותים בהתאם למכרז זה ,על חשבונו.
 11.11סכום התמורה בהסכם זה מותאמת לתקינה המתוארת כ"פעימה ראשונה" במסגרת נספח מס'
 1לפרק  2למכרז .המשרד מתעתד ,בהתאם לתקציבו וצרכיו ,להגדיל את התקינה בעתיד,
בהתאם למתואר בטבלה בפרק  2כ"פעימה שנייה" ו"פעימה שלישית" .לכשיעשה זאת המשרד,
התעריף ישתנה בכל פעימה בהתאם לתקינה הנדרשת.
מובהר ,כי לספקים תנתן הודעה של שלושה חודשים מראש לפחות בדבר מעבר לפעימה הבאה.
כמו כן מובהר ומודגש ,כי המשרד אינו מתחייב להיקפים המתוארים במכרז בכל פעימה
ולמועדי ביצוע הפעימות והוא רשאי לשנותם בהתאם לצרכיו ולשיקול דעתו והמידע מובא
לצורך הבהרה בלבד.
 11.12לשם תשלום התמורה ע"פ המועדים המפורטים בסעיף  11.16.5להלן ,יעביר הספק למזמין
חשבון (להלן" :דרישת התשלום") ,מלווה בדו"ח על אספקת השירותים על ידו כפי המפורט
בסעיף  10לעיל (להלן" :דו"ח השירותים שבוצעו").
 11.13הרשות בידי המזמין לאשר את דרישת התשלום ואת הדו"ח במלואן או בחלקן.
 11.14על המזמין לפרט לספק בתוך שלושים יום מיום קבלת הדו"ח ,את החלק/ים מן הדו"ח
ומדרישת התשלום אשר מקובלים עליו ,ולנמק מדוע לא קיבל את החלקים שאינם מקובלים
עליו.
 11.15מהתמורה המגיעה לספק במועד התשלום הבא לביצוע יקזז המזמין את הקנסות שהוטלו על
הספק בהתאם למפורט בסעיף  15להלן.
 11.16תנאי תשלום:
התשלום לספק יבוצע כדלהלן:
 11.16.1התשלום השוטף בגין השירותים הניתנים על ידי הזוכה יתבצע מדי חודש על פי
התעריף החודשי שנקבע לכל סוג מטופל ,המפורט בסעיף  11לעיל ,מוכפל במספר
המטופלים בפועל במשך מעל ל 15-ימים במהלך החודש .לגבי מטופלים שקיבלו
שירות במשך פחות מ 15-ימים ייערך חישוב יחסי לפי מספר הימים שקיבלו בהם
טיפול ומספר הימים בחודש .עבור מכרזים המפעילים ניידת יתווסף למכפלה זו
התעריף המפורט בסעיף  11לעיל.
11.16.2
11.16.3

התשלום עבור מטופלים נקיים מסמים מעל ל 3-חודשים יבוצע לאחר בדיקה ואישור
תוצאות בדיקות השתן שבוצעו למטופלים ע"י נציגי המחלקה לטיפול.
לחשבונית שתוגש ע"י הזוכה יצורף דו"ח מפורט (שיופק ממערכת ממוחשבת
המאושרת על ידי המזמין) .הדו"ח יכלול בין היתר :מספר מקבלי השירות באותו
חודש (חדשים וממשיכים) ,מספר מפסיקי השירות ,מספר מקבלי שירות הנקיים
מסמי רחוב וחומרים נוספים מעל ל 3-חודשים ,רשימת מספר מקבלי השירות
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האחרים ,ופרטים נוספים המוגדרים בפרק  – 2מפרט השירותים בנספח א'.
11.16.4

11.16.5

11.16.6
11.16.7

הספק מתחייב להחזיר למשרד כל סכום עודף שקיבל מהמשרד תוך שני ( )2ימי
עבודה מיום הדרישה .במידה ולא ישלם הספק את ההפרש לאחר שני ( )2ימי עבודה,
כפי המפורט לעיל ,יצבור סכום כסף זה ריביות פיגור והצמדה כמשמעותה בסעיף
(5ב) לחוק פסיקת הריבית והצמדה ,בנוסף המזמין יהא רשאי לחלט את ערבות
הביצוע כולה או חלק ממנה ,בגין אי התשלום.
מועדי תשלום:
תשלום התמורה עבור דרישות התשלום ,שלהן צורפו חשבוניות כנדרש ואשר אושרו
ע"י המזמין ,יבוצע במועדים כדלהלן:
 11.16.5.1חשבוניות שיוגשו למזמין במחצית הראשונה של כל חודש (בימים :)1-15
ישולמו ביום העסקים הראשון הבא לאחר ה 15-לחודש העוקב .במקרה
זה יעמדו מספר ימי האשראי על  30-45ימים ממועד הגשת החשבונית
למשרד.
 11.16.5.2חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים  16-24לכל חודש (כולל שני
ימים אלו) :ישולמו בין התאריכים  16-24של החודש העוקב .במקרה זה
יעמדו מספר ימי האשראי על  30ימים בדיוק ממועד הגשת החשבונית
למשרד.
 11.16.5.3חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים  25-31לכל חודש (כולל שני
ימים אלו) :ישולמו ביום ה 24-לחודש העוקב ,במקרה זה יעמדו מספר
ימי האשראי על כ 24-29 -ימי אשראי.
למען הסר ספק מספר הימים יחל מיום קבלת החשבונית ואישורה על ידי המשרד.
מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין .הספק מתחייב

לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או הסכם
במסגרת מתן השירותים לרבות תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין
זכויות סוציאליות.
 11.16.8לספק לא תהיינה כל דרישות וטענות למזמין בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה
או חלק ממנה ,אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום ו/או אי מילוי ראוי של
דו"ח השירותים שבוצעו ו/או משדרישת התשלום או הדו"ח לא אושרו.
 11.16.9למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי המזמין לא יהא אחראי לכיסוי גרעון כלשהו
שייגרם לספק עקב מתן השירותים.
 11.16.10מוסכם בזה בין הצדדים ,כי לא ישולם לספק או לכל אדם/גורם אחר על ידי המזמין
כל תשלום נוסף או אחר פרט לאמור בחוזה זה ,הן במהלך תקופת ההתקשרות והן
לאחר פקיעתה ,הן עבור מתן השירותים והן בקשר איתם או כל הנובע מהם.
 11.16.11הספק לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהמזמין העלאות או שינויים בתמורה ,בין
מחמת שינויים בשער החליפין של המטבע ,הטלתם או העלאתם של מיסים ,היטלים
או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג ,בין ישירים ובין עקיפים ,אלא בשל שינויים
במדד המחירים לצרכן ,כפי המפורט בסעיף  13להלן.

98

 .12גביית תשלומים ממטופלים
 12.1הזוכה רשאי לגבות ממטופלים ,בהתאם למדיניות המחלקה לטיפול בהתמכרויות ,סכום חודשי
שלא יעלה על המפורט בנספח א' 1למכרז העומד על סך של  ₪ 169למטופל נקי מסמי רחוב
כמוגדר בפקודת הסמים המסוכנים נוסח חדש –  ,1973מאלכוהול או מחומרים
פסיכואקטיביים (תרופות שלא על פי מרשם רופא) במשך שלושה חודשים רצופים לפחות ,עבור
כל מטופל שקיבל שירות ,לפחות במשך מחצית החודש וסכום של  ₪ 325כולל מע"מ ליתר
המטופלים שקיבלו שירות ,לפחות במשך מחצית החודש.
 12.2הפר נותן השירות תנאי סעיף  12.1לעיל ,יחשב הדבר הפרה יסודית ומשרד הבריאות יהיה
רשאי לגבות פיצוי מוסכם בסך  ₪ 1,000בכל מקרה שיתגלה כהפרה לסעיף זה.
 12.3מוצהר על ידי נותן השירות שידוע לו שהוא אינו רשאי או באופן ישיר או בעקיפין ,לגבות
מהמטופלים שום תשלום אחר מלבד המפורט בסעיף  12.1לעיל או לדרוש מהמטופלים ביצוע
שום עבודות או שירותים שאינם מאושרים במפורש בדרישות ,או שקיבל בעדם אישור מראש
ובכתב מהמחלקה לטיפול בהתמכרויות.
 .13הצמדה והתאמה
 13.1כל המחירים שישולמו לספק ,יוצמדו למדד המחירים לצרכן.
 13.2מדד הבסיס הינו מדד המחירים שהיה ידוע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות.
 13.3המחירים יעודכנו לראשונה בתום  18חודשים מיום הגשת ההצעות למכרז ,או במועד התשלום
הראשון בתוך התקופה האמורה החל סמוך לאחר המועד בו עלה מדד המחירים לצרכן
המצטבר על  .4%וזאת ביחס לשיעור השינוי שמעל ל  4%בלבד (להלן" :מדד הבסיס החדש").
 13.4בתום תקופת  18החודשים או בתום התקופה בה עלה המדד במצטבר על  4%כאמור לעיל,
תעודכן התמורה בשיעור השינוי בין מדד הידוע בעת התשלום לבין מדד הבסיס החדש.
 13.5סכומי ההשתתפות העצמית של המטופלים יעודכנו בהתאם לשינויים שיחולו במדד יוקר
הבריאות ,כאשר העדכון יבוצע מידי שנה במועד העדכון התעריפים הכולל לטיפול התרופתי
הממושך.
 .14פיקוח ובקרה
 14.1המשרד ועובדיו או מי מטעמם רשאים לבקר באתרי מתן השירותים ,לעיין בכל מסמך
ולהתרשם מהם ולהעביר את הערותיהם לנציגיו המוסמכים של נותן השירותים ולדרוש לפי
הצורך והעניין שיפור המצב ו/או הפסקת עבודתו של כל עובד של נותן השירותים או כל דרישה
אחרת הקשורה לשירות הניתן.
 14.2למען הסר כל ספק ,פיקוח כאמור לא ישחרר את נותן השירותים מאחריותו למילוי כל תנאי
המכרז והחוזה.
 14.3נותן השירות מתחייב לאפשר לעובדי המשרד ו/או מי ממטעמם ,לפקח על ביצוע כלל השירותים
הנדרשים בחוזה ובמכרז זה.
 14.4הספק מתחייב להישמע להוראות המשרד ועובדיו בכל העניינים הקשורים במתן השירותים
נשוא מכרז זה.
 14.5בנוסף לכך רשאי המשרד או מי מטעמו לפקח על תנאי העסקת העובדים .לשם כך רשאי
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המשרד או מי מטעמו לדרוש ולקבל מסמכים להנחת דעתו לרבות הצגת תלושי השכר
ואישורים על הפרשות לקופות פנסיה ,קרנות השתלמות ,קופות גמל וכן אישורים בכל הנוגע
לתנאים הסוציאליים של העובדים.
 14.6מוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה למשרד ו/או מי מטעמו לפקח ,להדריך
או להורות לנותן השירות ,הינם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו.
 14.7חשב המשרד ,המבקר הפנימי של המשרד או מי שמונה לכך על ידם ,יהיו רשאים לקיים בכל
עת ,בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה ,ביקורת ובדיקה אצל הספק בכל הקשור במתן השירות,
או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה ,לרבות דרישה לנתוני רואה חשבון ,נתונים על כח האדם
ומאפייניו (השכלה ,ותק וכיו"ב) ונותן השירות מצדו מחויב לספקם באופן מיידי.
 14.8ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של הספק ,לרבות אלה
השמורים במדיה מגנטית והעתקתם .בכלל זה תהיה הביקורת רשאית לדרוש הוכחות לתשלום
14.9

14.10
14.11

14.12

שכר כנדרש.
הספק מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או
מסמך כמתואר לעיל ,וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון ,ככל שישנם בידו .הספק
מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות
שיידרשו על ידי המשרד.
הספק מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי
בידי צד שלישי.
בעת ביצוע הפיקוח והבקרה ע"י המשרד או מי מטעמו ,על נותן השירות לרבות כלל עובדיו
לאפשר ביצוע הביקורת והבקרות וכן להנחות לכל דרישה להצגת מידע מכל סוג שהוא הקשור
לביצוע השירותים נושא מכרז זה.
קבע המשרד או מי מטעמו כי השירותים אינם מבוצעים בהתאם להסכם זה ונתן נימוקים

בכתב לקביעתו ,תהא קביעתו סופית ועל נותן השירות לתקן את הטעון תיקון מיד ,לשביעות
רצונו של המשרד.
 14.13ידוע ומוסכם בזאת על הספק כי המזמין מתעתד לבצע בכל שנה קלנדרית שתי ( )2ביקורות
מדידה ,שתוצאותיהן יכולות להביא לסיום ההתקשרות עם הספק ולהחלפתו בספק אחר,
כמפורט בפרק  – 2מפרט השירותים בנספח א'.
 14.14כל האמור בסעיף זה – ביצוע ביקורת ע"י המזמין אין בה בכדי להפחית כהוא זה מאחריות נותן
השירות ע"פ דין בכלל וע"פ התחייבויותיו בהסכם זה בפרט.
 .15קנסות
 15.1היה ולא מילא הספק את מחויבויותיו ,כולן או חלקן ,רשאי המשרד מבלי לגרוע מכל סמכות
אחרת הקיימת לו בין אם לפי חוק ובין אם לפי הסכם זה לבצע ,את אחת הפעולות הבאות או
את חלקן או את כולן יחד:
 15.1.1לבצע במקום הספק את השירות בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו ,ולקזז את
ההוצאות שנגרמו לו בשל כך מהתשלומים המגיעים ספק לפי הסכם זה.
 15.1.2לבטל את ההסכם בהודעה בכתב.
 15.1.3לקנוס את הספק בהתאם לסעיף  15.3להלן.
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 15.2שימוש במידע –עשיית כל שימוש במידע בניגוד להוראות ההסכם תגרור קנס של .₪ 100,000
 15.3לא מילא הספק את התחייבויותיו ,בקשר למועדי הביצוע והאספקה והתאמת אספקת
השירותים המבוקשים לדרישות המכרז ,או בקשר למועדי מתן השירותים המבוקשים בהתאם
לדרישות המכרז ,זכאי המזמין לפיצוי מוסכם כמפורט להלן:
גובה הפיצוי המוסכם בגין
שירות
רמת
אי עמידה ביעד רמת
סוג הפרה
נדרשת
השירות
החזר התשלום הכוזב +
 20%מהתשלום הכולל של
אותו חודש

 .1דיווח כוזב
 .2אי עמידה בזמני היעד לפתיחת המרכז לפעילות ע"פ
בחוברת
לאחר הזכייה במכרז
.3

אי עמידה בשעות ההפעלה היומיות

.4
אי עמידה בתנאי הסף של המבנה לאחר כניסה

הנדרש

הנדרש
ע"פ
במסמכי המכרז

 ₪ 500לשעה

 ₪ 5,000לכל מ"ר מתחת
הנדרש
ע"פ
לתנאי הסף לכל חודש בו לא
בתנאי הסף
תוקן הליקוי

אי הגשת דו"ח חודשי/רבעוני/שנתי

דו"ח במועדו

 ₪ 5,000עבור כל שבוע
עיכוב ,למעט שבוע העיכוב
הראשון

הצבת צוות שלא בהתאם לדרישות המכרז

הנדרש
ע"פ
במסמכי המכרז

 ₪ 5,000לכל מקרה

.5

.6

 ₪ 1,000לכל יום עיכוב

הנדרש
 .7אי עמידה בזמני הפעילות של מרכז טיפול ע"פ
במסמכי המכרז  ₪ 1,000לכל מקרה
תרופתי בהתאם לדרישות המכרז
 .8מתן טיפול לנפגע סמים שלא בהתאם להנחיות
משרד הבריאות

 ₪ 2,000לכל מקרה

 .9גביית סכום השתתפות עצמית חודשית ממטופל
הגבוה מזה המתואר בסעיף שגיאה! מקור
ההפניה לא נמצא .לעיל

 ₪ 1,000לכל מקרה

 15.4לשם מימוש קנסות אלו המזמין יהא רשאי לחלט את ערבות הביצוע או חלקה ,לפי שיקול
דעתו הבלעדי ,בכל מקרה שהספק לא יעמוד בתנאי מתנאי החוזה ו/או בתנאי מתנאי נספח א',
בהתראה של שבועיים מראש.
 15.5מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הספק מתחייב להחזיר למשרד את ההוצאות הישירות והעקיפות
שהיו לו בגין אי מילוי הוראות הסכם זה על נספחיו על-ידי הספק ,ולשפות את המשרד בגין
נזקים שנגרמו או שייגרמו עקב ביטול ההסכם.
 15.6המשרד רשאי ע"פ שיקול דעתו הבלעדי לשקול החזר קנס או צמצומו לספק אשר תיקן ליקויים
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לגבי סעיף הקנסות  15.3לעיל בתקופה של עד  45ימי עבודה.
 15.7אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המשרד לדרוש ביצוע של הסכם זה על נספחיו ואין בכך
כדי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת המוקנית למשרד לכל סעד על-פי כל דין או הסכם.
 .16שמירת סודיות ואבטחת מידע
 16.1הספק ו כל מי מעובדיו מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר או להודיע או למסור או להביא
לידיעת כל אדם ,כל מידע ,ידיעה ,סוד מסחרי ,נתונים ,חפץ ,מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר
אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל (להלן" :מידע סודי") שיגיעו אליהם בקשר עם ביצוע
השירותים הנדרשים במכרז זה או אגב ביצוען .עבירה על סעיף זה מהווה עבירה על חוק
העונשין תשל"ז  1977 -לפי סעיף  118לחוק .הספק ועובדיו יחתמו על הצהרת סודיות כפי
שתידרש ע"י המזמין.
16.2
16.3

16.4

16.5

הספק מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לצורך ביצוע הסכם זה ,אלא
באישור מראש ובכתב מאת אחראי בריאות הציבור או מי מטעמו.
המזמין רשאי להורות לספק בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות ,לרבות קביעת
הסדרי בטחון מיוחדים ,הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים והספק מתחייב למלא אחר
דרישות המזמין בנדון.
אי פרסום מידע :הספק מצהיר בזה שידוע לו כי מידע סודי שיימסר לו על ידי המזמין לשם
ביצוע התחייבויותיו ע"פ מכרז זה ,אין לפרסמו .הספק מתחייב להחזיר למזמין בתום השימוש,
כל מידע סודי שהגיע לידיו ,כל מידע ,מסמך או נכס שנמסר לו על ידי המזמין וכן לא להשאיר
בידיו כל מידע כלשהו שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה .ההתחייבות
לשמירת הסודיות תחול גם לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים.
שמירת סוד :הספק מתחייב לשמור בסוד ,ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת אחר

כל מסמך ו/או ידיעה אשר הגיעו אליו בקשר או בעת ביצוע התחייבויותיו ע"פ מכרז זה .תשומת
לב הספק מופנית לסעיפים  91ו 118 -לחוק העונשין ,התשל"ז – ,1977שעניינם איסור ועונש על
מסירת ידיעות רשמיות ע"י בעל חוזה ,לרבות מציע ,עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר
המדינה ,תשי"ח – .1958
 16.6שמירת סוד ע"י עובדי הספק :הספק מתחייב להביא לידיעת עובדיו חובה זו של שמירת
הסודיות ,והעונש על אי מילוייה .באחריות הספק לחתום ולהחתים את עובדיו ,שיעסקו
במימוש מכרז זה וכן את קבלני המשנה מטעמו ,על טופס הצהרת סודיות ,המצורף כנספח א'2
למסמכי המכרז.
 16.7עובדי הספק יתחייבו שלא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע
אליהם בקשר עם ביצוע עבודתם על פי הסכם זה ,או בתוקף או אגב או במהלך ביצוע הסכם זה,
תוך תקופת ההסכם ,לפני תחילתה או לאחר מכן.
 16.8הנתונים הרפואיים של הנבדקים אשר יעודכנו ברשומות השונות הינם בגדר נתונים בעלי
סודיות רפואית .גישה לנתונים האישיים של הזכאים לשירות או בני משפחותיהם ,תותר רק
ע"פ היתרים אישיים לצורך ביצועו של הסכם זה בלבד ובכפוף לכל דין.
 16.9כל חומר ממוחשב ,לרבות מדיה מגנטית ,קבצי נתונים וכיו"ב ,הקשורים בביצוע שירותי מכרז
זה ישמרו במחשב המוגן ע"י סיסמא ,כאשר הגישה אליהם תהא רק ע"פ היתרים אישיים
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לצורך ביצועו של הסכם זה בלבד ובכפוף לכל דין.
 16.10לא ייעשה כל שימוש ,לרבות העברה ,העתקה ,מסירה ושכפול של כל סוג של חומר הנוגע למתן
שירותים נשוא מכרז זה ,לרבות מידע כללי של הנבדקים ,מידע רפואי ומידע תוכני וטכני השייך
למשרד הבריאות.
 16.11נהלי אבטחת המידע במערכת :יהיו בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות תשמ"א 1981
והתקנות שהוצאו לפיו.
 16.12כל עובד יחתום על הסכמה למסירת מידע פלילי ,בנוסח המצ"ב כנספח ב' 2להסכם זה .המשרד
יהיה רשאי ,בהתאם לשיקול דעתו ולתוצאות הבדיקה ,להורות לספק שלא להעסיק עובד
מסויים במתן השירותים על פי הסכם זה.
סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם
 .17זכויות יוצרים ובעלות על החומר
 17.1מוסכם בזאת כי כל הזכויות ,לרבות זכויות היוצרים ,בכל חומר אשר יוכן על ידי הספק
במסגרת מתן השירותים לפי הסכם זה ,יהיו שייכות למשרד בלבד .המשרד יהיה רשאי לעשות
בכל חומר כאמור כל שימוש שיימצא לנכון ,תוך כדי תקופת ההתקשרות ולאחריה ,לרבות
ביצוע שינויים והכנסת תוספות ,השלמות או עריכה מחדש ,פרסומו ,או העברתו לאחר ,בתמורה
או ללא תמורה.
 17.2חתימת הספק על הסכם זה מהווה אישור לכל שימוש שיעשה המשרד בחומר שיוכן על ידי
הספק.
 17.3הספק ימסור לידי המשרד את כל החומר שיוכן על ידו במסגרת הסכם זה.
 17.4הספק לא יהא רשאי לעשות כל שימוש בכל חומר כאמור אלא אם קיבל את הסכמת המשרד
בכתב ומראש ,ובהתאם לתנאי ההסכמה.
 17.5מודגש בזה כי החומר האמור וכל עותק ממנו בין אם הוא מודפס או אל מדיה מגנטית או בכל
צורה אחרת הינו רכושו של המשרד והספק לא יהיה רשאי לעכבו תחת ידו גם במידה ויגיעו לו,
לטענתו ,תשלומים מאת המשרד.
 17.6לאחר סיום ההתקשרות ,מתחייב הספק לשתף את הספק שיבוא במקומו בכל המידע שצבר
במסגרת הפעלת השירותים לפי הסכם זה.
 .18ביטוח
הספק מתחייב לרכוש על חשבונו את כל הביטוחים המפורטים בזה ,לטובתו ולטובת מדינת ישראל –
משרד הבריאות .להציגם למשרד הבריאות כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר
גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן-:
 18.1ביטוח חבות מעבידים
 18.1.1הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו ,בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי
מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
 18.1.2גבולות האחריות לא יפחתו  5,000,000דולר ארה"ב לעובד ,למקרה ולתקופת
הביטוח( ,שנה).
 18.1.3הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם

103

היה ויחשב כמעבידם.
 18.1.4הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות היה ונטען לעניין קרות
תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי
מעובדי ומועסקי הספק.
 18.2ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 18.2.1הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד
שלישי בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
 18.2.2גבול האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ 2,500,000 -דולר ארה"ב.
 18.2.3בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת .CROSS LIABILITY -
 18.2.4הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם.
 18.2.5הביטוח יורחב לכסות את המטופלים המשתתפים בפעילויות ובני משפחותיהם כולל
רכושם אשר ייחשבו צד שלישי.
 18.2.6בעלי תפקידים לרבות עובדים סוציאליים  ,רופאים ,אחיות  ,חובשים ,פסיכולוגים,
ופסיכיאטרים שאינם מבוטחים בביטוח חבות מעבידים ע"י הספק ייחשבו צד
שלישי.
 18.2.7הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות ככל שייחשבו אחראים
למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.
 18.3ביטוח אחריות מקצועית
 18.3.1הספק יבטח את אחריותו בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית.
 18.3.2הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק עובדיו ובגין כל הפועלים
מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה ,רשלנות ,לרבות מחדל ,טעות או השמטה ,מצג
בלתי נכון ,הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב ,בקשר למתן טיפול תרופתי ממושך

18.3.3
18.3.4

בנפגעי סמים אופיאטיים (טיפול במתדון/בופרנורפין/סובוקסון) ,במרכזים בפריסה
ארצית ,כולל אבחון פסיכיאטרי ,מעקב רפואי פסיכיאטרים ופסיכולוגי ,מתן אבחון
הערכה טיפול וייעוץ למטופלים ולבני משפחותיהם ברמה פרטנית וקבוצתית ע"י
עובדים סוציאליים ,בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות.
גבול האחריות לא יפחת מ  2,500,000דולר ארה"ב למקרה ולשנה.
הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות-
 18.3.4.1מרמה ואי יושר של עובדים;
 18.3.4.2הוצאת דיבה ,לשון הרע ,פגיעה בפרטיות;
 18.3.4.3אובדן מסמכים ,לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;
 18.3.4.4הארכת תקופת הגילוי לפחות ל  6חודשים;

 18.3.4.5אחריות צולבת  ,אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד מדינת
ישראל – משרד הבריאות;
 18.3.5הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות ככל שייחשבו אחראים
למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.
 18.4ביטוח רכוש
הספק יבטח בביטוח אש מורחב ,פריצה ושוד כולל נזקי טבע ורעידת אדמה בערכי כינון את
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מבני המרכזים הטיפוליים ,מערכותיהם ותשתיותיהם וכן את תכולת המבנים על ציודם.
 18.5כללי
18.5.1

בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים-
 18.5.1.1לשם המבוטח תתוסף כמבוטח נוסף  :מדינת ישראל – משרד הבריאות,
בכפוף להרחבות השיפוי כמפורט לעיל.
 18.5.1.2בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם
כל תוקף אלא ,אם ניתנה על כך הודעה מפורשת של  60יום לפחות
במכתב רשום לחשב משרד הבריאות בירושלים.
 18.5.1.3המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף ,תביעה ,חזרה או השתתפות
כלפי מדינת ישראל  -משרד הבריאות ועובדיהם ,וכן כלפי המטופלים,
המשתתפים בפעילויות ובני משפחותיהם ובלבד שהוויתור לא יחול
18.5.1.4

18.5.1.5
18.5.1.6

18.5.1.7
18.5.2

18.5.3

18.5.4

18.5.5

לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
הספק יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל
הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי
הפוליסות.
ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית
על הספק.
כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את
אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל,
והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי
הביטוח.
תנאי הכיסוי של הפוליסות ,למעט אחריות מקצועית ,לא יפחתו

מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט".
העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור קיום ביטוחים בחתימתו
על ביצוע הביטוחים כאמור יומצאו על ידי הספק למשרד הבריאות עד למועד
חתימת ההסכם.
הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד הבריאות
וכל עוד אחריותו קיימת ,להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח .הספק מתחייב לחדש
את כל הביטוחים לכל אורך תקופת ההסכם ,ולהמציא את העתקי הפוליסות
המתחדשות חתומות בידי המבטח או אישור קיום ביטוחים חתום על ידי המבטח על
חידושן למשרד הבריאות לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.
למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים ,גבולות האחריות ותנאי
הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימאלית המוטלת על הספק ,ואין בהם משום אישור
המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו
לסיכוני רכוש וחבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף
הכיסויים ,וגבולות האחריות בהתאם לכך.
אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי
דין ועל פי הסכם זה ,ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד
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הבריאות על כל סעד או זכות המוקנים להם על פי דין ועל פי הסכם זה.
 .19אחריות
 19.1הספק מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם ,במכרז ובהתאם לדרישות המזמין,
ולהוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין.
 19.2הספק מתחייב לספק את כל השירותים בעצמו ולא להסב את מחויבויותיו בהתאם להסכם זה
לאחר .השירותים יבוצעו על ידי הספק בעצמו ובאחריותו המקצועית.
 19.3הספק מצהיר בזאת כי הוא מקבל את כלל נהלי משרד הבריאות כמחייבים וכמנחים בביצוע
השירותים נשוא מכרז זה ,וכי הינם חלק מהסכם זה .על הספק חלה האחריות והחובה למלא
את כלל ההוראות וההנחיות המפורטים בהם.
 19.4הספק מתחייב לספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותר.
 19.5במידה ויורה המזמין לספק לבצע שירותים נוספים ו/או פעילויות מיוחדות במסגרת מכרז זה,
בנוסף לאלו המפורטים במכרז ,מתחייב הספק כלפי המזמין ,לבצע שירותים נוספים אלה.
 19.6למען הסר ספק ,ביצוע שירותים נוספים ו/או פעילויות מיוחדות כאמור בסעיף זה ,לא תוריד
מאחריותו של הספק הזוכה לבצע את כלל השירותים הנדרשים ולעמוד בכלל היעדים והמטלות
שהוטלו .הספק מצהיר בזאת כי ברורים לו טיב השירותים הנדרשים ,היקפם ודרכי ביצועם,
באופן הנדרש ע"י המזמין וכי קיבל את הסברים ככל שביקש בנוגע אליהם.
 .20נזיקין לגוף או לרכוש
 20.1הספק יהיה אחראי לכל נזק לגוף וכן מוות או/ו כל נזק או אובדן לכל רכוש ולכל אדם ,שייגרמו
תוך כדי מתן השירותים כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה ,עקב רשלנותו/שוגג
ו/או רשלנות/שוגג של מי מאנשיו ו/או עובדיו ו/או מי משלוחיו בכל הקשור להוראות חוזה זה,
או לגופו ו/או לרכושו של כל צד שלישי אחר ,וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם.
 20.2מוסכם בין הצדדים כי המזמין לא יישא בכל תשלום ,הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו
לגופו או רכושו של הספק או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו או
לרכוש המז מין או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של
הסכם זה; וכי אחריות זו תחול על הספק בלבד.
 20.3בכל מקרה שהספק יגרום במהלך תקופת הסכם זה ,בצורה ישירה או עקיפה לנזקים ו/או
הוצאות מיותרות או אחרות למזמין ו/או הבאים מכוחו ,כתוצאה מהפרת הסכם זה או אחד
מסעיפיו ו/או בגלל אי קיומו ו/או כתוצאה מרשלנות ,הזנחה ,ו/או ביצוע העבודות בוצרה בלתי
מקצועית .אזי מתחייב הספק לפצות את המזמין בגין הנזקים ו/או ההוצאות שיגרמו לו.
 20.4הספק מתחייב לשפות את המזמין על כל נזק ,תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה שהיא
הנובעים ממעשיו או מחדליו של הספק כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה ,מיד
עם קבלת הודעה על כך מאת המזמין.
 20.5הספק מתחייב לתקן ,להשלים ולתקן כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל  ,במועד הקרוב
ביותר לאחר קרותם ,אך אין בכך לגרוע מזכות המזמין לתקן את הנזק לאחר שהספק לא עשה
כן בהקדם ולחייבו בתשלום הוצאותיו.
 20.6בכפוף לאמור בסעיף זה לעיל ,במידה ושילם המזמין סכומים כלשהם בגין תביעות או מאורעות
הנזכרים בסעיף זה ,בהתאם להסכם זה ,יהא המזמין זכאי לפיצוי מלא מאת הספק בגין כל
סכום ששילם בתוספת הוצאותיו המשפטיות ושכר טרחת עו"ד והספק ישלם לו סכומים אלה
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מיד לאחר שהמזמין יגיש לו דרישה ובה פירוט ההוצאות שנגרמו לו כאמור ובלבד שההוצאות
תהיינה סבירות.
 .21העדר זכות ייצוג
 21.1מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי הספק איננו סוכן ,שלוח או נציג של המשרד ואינו רשאי
או מוסמך לייצג או לחייב את המשרד בעניין כלשהו ,וזאת בהתחשב במהות השירותים נשוא
הסכם זה.
 21.2הספק מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן ויישא באחריות הבלעדית לכל נזק למשרד
או לצד שלישי ,הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה .ייצוג המשרד לכל מטרה שהיא טעון
הסמכה מפורשת לכך על ידי המשרד ,מראש ובכתב.
 .22המחאת זכויות
הספק לא יהא רשאי להמחות (להסב) את זכויותיו והתחייבויותיו על פי מכרז זה או חלק מהן לאחר,
אלא אם כן נתקבלה הסכמה מראש ובכתב של המזמין לכך .הספק מתחייב כי במקרה שיעבור לבעלות
חברה אחרת ,או גוף אחר ,ימשיך הספק לשאת בכל התחייבויותיו על פי מכרז זה.
 .23ייעוד שירותים
 23.1בעצם החתימה על החוזה ,הספק יהא אחראי על מתן השירותים נשוא מכרז זה בלבד.
 23.2חל איסור מוחלט על הספק להציע שירותים נוספים לנבדקים או לכל גורם אשר עימו בא הספק
בקשר במסגרת מכרז זה ,הן שבהקשר רפואי והן שבהקשר אחר ,הן שבתשלום והן שלא
בתשלום.
 23.3חל איסור מוחלט על הספק לגבות כסף מכל גורם שהוא במסגרת מתן שירותים נשוא מכרז זה,
אלא בהתאם למפורט בנהלי משרד הבריאות בלבד.
 23.4חל איסור על הספק לפרסם ולהעביר כל מידע הנובע מביצוע שירותים נשוא מכרז זה ,לרבות
מידע אודות נתונים בריאותיים של הנבדקים לכל גורם שהוא ,אלא באישור בכתב מאת
המזמין.
סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם
 .24הפרת החוזה ותרופות בשל הפרת /ביטול החוזה
 24.1אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו כאמור בסעיפים הבאים 16 ,9 ,7 ,6 ,4 ,3 :ו ,23-בחוזה זה
תחשב כהפרה יסודית של החוזה על כל הנובע מכך .אין באמור לעיל כדי לגרוע מיסודיות
ההפרות של ההוראות נוספות בנספחי החוזה.
 24.2הפר הספק חוזה זה הפרה יסודית לפי חוזה זה או כהגדרתה בחוק החוזים (תרופות) תשל"א -
 1970או תנאי אחר מתנאי חוזה זה ,ולגבי הפרה זו ניתנה לספק ארכה לקיומו והתנאי לא קוים
תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה ,אזי בכל אחד ממקרים אלו רשאי המזמין לעמוד על קיום
החוזה עם הספק או לבטל חוזה זה ו/או לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי
חוזה זה אמור היה להיעשות ע"י הספק ,וזאת על חשבון הספק ובנוסף לזכויות המזמין על פי
כל דין ועל פי ההוראות האחרות בחוזה זה ,לרבות הזכות לדרוש תשלום פיצויים מוסכמים
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מראש בסך של  500,000ש"ח.
 24.3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום ,התשמ"ז1987-
על ידי הספק ו/או מי מטעמו לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע חוזה זה ,מהווה הפרת
חוזה.
 24.4הספק ו/או המזמין לא יהיו אחראים לעיכוב הביצוע או אי הביצוע של התחייבויותיהם לפי
הוראות החוזה כולן או מקצתן ,אם העיכוב או אי הביצוע יגרמו ע"י כוח עליון ("כוח עליון" –
אירוע או גורם אשר בעת כריתת החוזה ,הספק ו/או המזמין לא ידעו או לא חזו אותו מראש
ו/או לא היה עליהם לדעת או לחזותו מראש ,והוא אינו בשליטתם ,והמונע מהספק או מהמזמין
למלא התחייבויותיהם על פי החוזה ו/או גורם לכך שקיום יהא בלתי אפשרי או שונה באופן
יסודי מהחוזה באותן נסיבות שהוסכם עליהן בין הצדדים).
 24.5הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של חוזה זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים
לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
 24.6לא אכף מי מהצדדים ,או אכף באיחור ,זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על פי חוזה זה או
מכוח הדין ,במקרה מסוים או בסדרת מקרים ,לא יראו בכך ויתור על זכות אמורה או על
זכויות אחרות כל שהן.

 .25שינוי בתנאי ההסכם
כל שינוי בתנאיו של ההסכם ו/או נספחיו יעשה בהסכמת המשרד מראש ובכתב .ויתור בדרך של
התנהגות לא ייחשב כוויתור על זכות הנובעת מהסכם זה.
 .26שונות
 26.1הגדרת התחייבויותיו של הספק בהסכם זה באות להוסיף ולא לגרוע מהאמור במפרט.
 26.2הספק מתחייב כי בכל מקרה של סיום ההסכם ,מכל נימוק שהוא ,הוא ישתף פעולה ככל
שיידרש על מנת לאפשר למזמין המשך קבלת שירותים כראוי ,וזאת בין היתר על ידי העברה
מסודרת ויעילה של כל הנדרש בהתאם להנחיות המזמין.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
-------------------------תאריך

----------------------המזמין

------------------------הספק
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נספח ב' – 1ערבות ביצוע
נוסח כתב ערבות בנקאית
שם הבנק ______________
מס' טלפון _____________
מס' פקס ______________
לכבוד
ממשלת ישראל
באמצעות משרד הבריאות
הנדון :ערבות מס' ______________________________________________________
לבקשת _______________________________________________________ (שם המציע)

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _________________________________
( במילים)____________________________________________________________ :
שיוצמד למדד(*) _________________ לחודש________ מתאריך_________________
(תאריך פרסום המדד)

(שם המדד)

אשר תדרשו מאת ( _______________________________ :להלן "החייב")
בקשר עם מכרז מס'  _________________________________________ 31/2016שפורסם.
(שם המכרז)

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי שתהיו חייבים
לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב
כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתקף מתאריך _________________ עד תאריך _____________(התאריך
(תאריך חתימת החוזה)

שייכתב יהיה  90יום מתום תקופת ההתקשרות בחוזה) ועד בכלל.
דרישה על -פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו________________________ :
מס' הבנק ומס' הסניף
_____________________________
שם הבנק
ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
_____________________
תאריך
(*) אם נדרשת ערבות צמודה.

_____________________________
הכתובת

______________
_____________________
חתימה וחותמת
שם מלא
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נספח ב' – 2נספח ביטוח
לכבוד
מדינת ישראל – משרד הבריאות – ירמיהו  39ירושלים
א.ג.נ,.

הנדון :אישור קיום ביטוחים
הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _____________________________(להלן "הספק") לתקופת
הביטוח מיום _______________ עד יום ________________ בקשר למתן טיפול תרופתי ממושך
בנפגעי סמים אופיאטיים (טיפול במתדון  /בופרנורפין  /סובוקסון)  ,בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת
ישראל – משרד הבריאות  ,את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים
 .1אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
 .2גבולות האחריות לא יפחתו מסך  5,000,000דולר ארה"ב לעובד ,למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
 .3הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב
מעבידם.
 .4הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות היה ונטען לעניין קרות תאונת
עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי ומועסקי הספק.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 .1אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל ,בגין נזקי גוף ורכוש בכל
תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
 .2גבול האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ  2,500,000דולר ארה"ב.
 .3בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת . Cross Liability -
 .4הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים ,קבלני
משנה ועובדיהם.
 .5הביטוח מורחב לכסות את המטופלים המשתתפים בפעילויות ובני משפחותיהם כולל רכושם אשר
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ייחשבו צד שלישי.
 .6בעלי תפקידים לרבות עובדים סוציאליים  ,רופאים ,אחיות  ,חובשים ,פסיכולוגים ,ופסיכיאטרים
שאינם מבוטחים בביטוח חבות מעבידים ע"י הספק ייחשבו צד שלישי.
 .7הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או
מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

ביטוח אחריות מקצועית
 .1ביטוח אחריותו של הספק בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית .
 .2הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו
ואשר אירע כתוצאה ממעשה ,רשלנות ,לרבות מחדל ,טעות או השמטה ,מצג בלתי נכון ,הצהרה
רשלנית שנעשו בתום לב ,בקשר למתן טיפול תרופתי ממושך בנפגעי סמים אופיאטיים (טיפול
במתדון/בופרנורפין/סובוקסון)  ,במרכזים בפריסה ארצית ,כולל אבחון פסיכיאטרי ,מעקב רפואי
פסיכיאטרים ופסיכולוגי  ,מתן אבחון הערכה טיפול וייעוץ למטופלים ולבני משפחותיהם ברמה
פרטנית וקבוצתית ע"י עובדים סוציאליים  ,בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד
הבריאות.
 .3גבול האחריות למקרה ולתקופת הביטוח (שנה) לא יפחת מסך  2,500,000דולר ארה"ב
 .4הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
 אובדן מסמכים ,לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח; הוצאת דיבה ,לשון הרע ,פגיעה בפרטיות; מרמה ואי יושר של עובדים; אחריות צולבת ,אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד מדינת ישראל – משרד הבריאות הארכת תקופת הגילוי ל  6חודשים לפחות. .5הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או
מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

ביטוח רכוש
ביטוח אש מורחב ,פריצה ושוד כולל נזקי טבע ורעידת אדמה בערכי כינון למבני המרכזים הטיפוליים,
מערכותיהם ותשתיותיהם וכן לתכולת המבנים על ציודם.
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כללי
בפוליסות הביטוח הנ"ל נכללו התנאים הבאים:
 .1לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :מדינת ישראל – משרד הבריאות ,בכפוף להרחבי השיפוי
כמפורט לעיל.
 .2בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על
ידינו הודעה מוקדמת של  60יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד הבריאות .
 .3אנו מוותרים על כל זכות שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה ,כלפי מדינת ישראל -משרד הבריאות
ועובדיהם ,וכן כלפי בני הנוער והצעירים ,המשתתפים בפעילויות ובני משפחותיהם ובלבד שהוויתור
לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 .4הספק יהיה אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות
המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
 .5ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.
 .6כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח ,כאשר קיים
ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל - ,משרד הבריאות  ,והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני
המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.
 .7תנאי הכיסוי של הפוליסות  ,למעט אחריות מקצועית ,לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות
נוסח ביט".

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

תאריך______________

___________________________
חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח
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נספח ב' – 3הסכמה למסירת מידע פלילי

אני החתום מטה_________ ת.ז .מס'___________
מסכים בזאת שמשטרת ישראל תעביר לגורם המוסמך במשרד הבריאות מידע פלילי אודותי לצורך הקבוע
בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים ,התשמ"א  1981בהיקף שהוא זכאי לקבלו ע"פ החוק.
ידוע לי כי הסכמתי כאמור פוטרת את המשטרה ואת מקבל המידע ממשלוח הודעה אלי בדבר מסירת
המידע אודותי.

חתימה _________________________________
תאריך _________________________________
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נספח ג' – טופס ביקורת מדידה
פרטי המרכז והמבקר:
שם המבקר

שם המרכז

שם מפעיל המרכז

תאריך ביצוע הביקורת

מס' המטופלים הנקיים מסמי רחוב________________________________________ :
מס' המטופלים שלא מאוזנים (סמי רחוב)____________________________________ :
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נספח ד' – הסכם שכירות למבנה
רלוונטי עבור ת"א רח' הנרייטה סולד ובאר שבע
מצ"ב כקובץ נפרד

