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  200/00/מס' – ( .R.F.I) לקבלת מידעפניה מוקדמת 

 עמדות רפואת חירוםהפעלת  בנושא:

 0/00פברואר 

 ומטרת הפנייה רקע .2

"( פועל לשיפור רווחת חייהם של תושבי המשרד)להלן: " והגליל הנגב, הפריפריה לפיתוח המשרד 1.1

הנגב, הגליל ו"הפריפריה החברתית" באמצעות מיזמים בתחומי ההתיישבות, התעסוקה והיזמות, 

 "ב.וכיו קהילההו פנאיההבריאות, החינוך, 

 והפריפריה הגליל, הנגב ברחבי ,םתרחישי למגוון רפואי חירום מענה בתחומי לפעול המשרד בכוונת 1.1

דום לב, מצבי אלרגיה  כדוגמת: חיים-מסכני למצבים. הכוונה בעיקר כהגדרתן להלן החברתית

 .קשות פציעות או פגיעות, חמורה )אנפילקסיס( 

)להלן:  ציבוריותכך, המשרד מעוניין להנגיש מענים אלה באמצעות עמדות רפואת חירום  לצורך 1.1

 בערים מאוכלסים באזורים הן, החברתית והפריפריה הגליל, הנגב ברחביתוצבנה "(, אשר עמדות"

 .שצוינו לתרחישים מידיים מענים מתן תאפשרנהו, הכפרי במרחב יריםימתו באזורים הןו

 כללי .0

 –א לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג 11בהתאם לתקנה  לקבלת מידעפנייה זו הינה פנייה מוקדמת  1.1

לראות בה התקשרות משום סוג. . אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים ו/או 1991

את המשך פעולותיו בהתאם לשיקולים  שרדהפנייה נועדה לקבלת מידע בלבד ובעקבותיה ישקול המ

 מקצועיים וענייניים. 

אם וככל שיתקיים מכרז בעתיד, יהא רשאי המערך לשנות או להוסיף תנאים ודרישות, הכל לפי  1.1

 שיקול דעתו המקצועי ובהתאם לצרכיו.

יהא רשאי לעשות שימוש במידע שיימסר לו במענה לפנייה זו, ולספק לא יהיו טענות בגין שרד המ 1.1

 זכויות יוצרים. 

ערך בעקבותיה, ולא יקנה יתרון ימענה לפנייה זו לא יהווה תנאי להשתתפות במכרז, אם וככל שי 1.1

עמו בכל  במכרז למי שנענה לפנייה רק בשל כך שנענה לה, ולא יחייב שיתופו במכרז או התקשרות

 דרך אחרת.

 מושגי יסוד: .3

, מס' 1/11/1111מיום  111כהגדרתן בהחלטות הממשלה מס'  רשויות מקומיות – חברתית פריפריה 1.1

מיום  911ומס'  11/11/1111מיום  9מס' ,  19/1/1111מיום  1111ומס'  11/1/1111מיום  1111

 וכפי שיתעדכנו מעת לעת.  9.1.1111

-הרשויות המקומיות הממוקמות בנגב כהגדרתו על פי חוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב – נגב 1.1

1991. 

 .3991-הרשויות המקומיות הממוקמות בגליל כהגדרתו על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג – גליל 1.1

 

 

http://negev-galil.gov.il/MediaCenter/Tenders/Documents/pad181119.pdf
http://negev-galil.gov.il/Negev/Pages/NegevMuni.aspx
http://negev-galil.gov.il/Galil/Pages/NegevMuni.aspx
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 מפרט דרישות .4

היכולות המפורטות של ספקים לאפיין, המשרד לקבל מידע מפורט אודות  זה מבקש RFI במסגרת 1.1

ברשויות המקומיות בנגב, "( עמדות)להלן: "לספק, להקים ולתפעל עמדות חכמות לרפואת חירום 

 תוך התייחסות אל היכולות המפורטות להלן:  בגליל ובפריפריה החברתית

 מספר, הפעלת עמדות חירום פעילות, וותק פעילות בתחום היקף לרבות - הספק אודות נתונים 1.1.1

 לקוח פרטיכולל מאפייני לקוח,  לקוחות סוגיהעובדים, מחזור כספי בשלוש שנים האחרונות, 

 הניתן. ופירוט השירות 

 :אחד כל, הבאים המאפייניםפירוט לגבי יכולת הקמה ותפעול של עמדות בעלות  1.1.1

דפיברילטור חיצוני אוטומטי המיועד להסדיר פעילות חשמלית של הלב - החייאהמכשיר  1.1.1.1

באמצעות העברת זרם חשמלי ללב, במצבים של הפרעה בתפקוד הלב כתוצאה משיבוש פעילותו, 

העומד בדרישות שקבע השר, בהסכמת שר הבריאות, ואושר על ידי היחידה לאבזרים ומכשירים 

 ;רפואיים במשרד הבריאות

 תקינות ונתוני החייאה בזמן אמת.  רדמכשיר ההחייאה להיות מנוטר מרחוק, המש על

מזרק אוטומטי מזרקי אפיפן  ות יצרן שלרבטמפרטורה הולמת עפ"י הגד הקירוי ושמיר תיכול 1.1.1.1

ומיועד לטיפול חירום בעת תגובה אלרגית,  (Epinephrine) המכיל את החומר הפעיל אפינפרין

א לפקודת הרוקחים או שניתן לו היתר לפי 14והוא תכשיר שרשום בפנקס התכשירים לפי סעיף 

 ;של אותו סעיףסעיף קטן )ג( 

המלצות בתכולת תיק עזרה ראשונה"  -"נספח ג' ב המופיע"ב ע בסיסית חירום אתרפו ציוד ערכת 1.1.1.1

)שפורסם ע"י משרד  ציבורייםצוות לבחינה וקביעת דרישות לידע וציוד עזרה ראשונה במקומות 

 (. 1111ינואר  1-המשנה למנכ"ל משרד הבריאות ב

 .האוויר מזג לפגעי עמידות 1.1.1.1

 תקשורת יכולת, המוקד פעילות תיאורלרבות,  -כל ימי השבוע  11/4חיבור מוקד חירום הפועל  1.1.1.1

 פירוט, חירום רפואת צוותי הגעת ועד במוקד הקריאה מקבלת התגובה זמן ממוצע, למוקד

החברתית  והפריפריה הגלילהנגב,  את הכוללת רחבה גיאוגרפית פריסהמתן מענה בדבר ב

 הזנקת:  הכולל,  רפואיים חירום למצבי מענה לתת יכולת בדבר פירוטלעיל,  כהגדרתן

, חולים לבתי ופינוי החייאה טיפולילטיפול נמרץ, הגשת סעד חיים בסיסי ,  ניידותאמבולנסים, 

 לגופי הצלה אחרים.  סנכרון,  החירום למצב בהתאם יוקפצו אשר התפקיד בעלי פירוט בדבר 

  .החירום ( למוקדAudio-Videoבשמע וחזות )קשר ישיר  1.1.1.1

 .מרחוקהעמדה יכולת ניטור תקינות  1.1.1.4

 זמן החלפה/תיקון העמדה מהתגלות הפגם בעמדה.  1.1.1.1

 גובה העמדה.  1.1.1.9

 וערכת ציוד רפואת החירום.  אפיפן/ אי הפרדה בין מכשיר הדפיברילטור, מזרק  הפרדה 1.1.1.11

לעיל, יפרט הספק  1.1.1הספק אינו יכול להציע את אחת מהיכולות המפורטות בסעיף ו ככל 1.1.1

 ש.הנדר לצורךמענה  הנותןחלופי  מאפיין

כי  ידרוש השירות אפיוןו ככלהספק אודות יכולתו לספק את המוצע על ידו בנוסף לאמור יפרט  1.1.1

שעות  11ידי מגן דוד אדום הפועל במשך  עלעמדת החירום  תחובר למוקד החירום המופעל 

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/first_aid_equipmen_public_places.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/first_aid_equipmen_public_places.pdf
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בין היתר יפרט . 1/11' מס הבריאות משרד"ל מנכ לחוזר בהתאםוזאת ימים בשבוע  4ביממה 

 הספק אודות השלכות דרישה זו. 

מוקדי החירום הצעת חוק לאיחוד  ככל ותתקבל הספק יפרט בדבר השלכות על המוצע על ידו  1.1.1

 . (1141של חה"כ עידית סילמן ואחרים )פ/ 1111-הרפואיים הטלפוניים, התשפ"ב

 המענה המבוקשהגשת  .5

לעיל, ובכלל זה לכלול התייחסות  1ס לכל אחת מהדרישות המפורטות בסעיף להתייחמענה העל  1.1

 לנושאים הבאים: 

בו היכולת לא קיימת במקרה )  4ף בהתייחס לכלל הדרישות המפורטות בסעייכולות  הצגת 1.1.1

 ( יש לציין זאת במפורש במענה הספק אצל

 והפעלה. התקנההקמה,  דרישות 1.1.1

המציגים את המענה. בנוסף  עמודים 5של עד המענה לפנייה יהיה בשפה העברית בלבד, בהיקף כולל  1.1

 על כך ניתן לצרף נספחים ומפרטים טכניים ללא הגבלת היקף. 

לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל באמצעות כתובת הדוא"ל:  למשרדאת המידע יש להעביר  1.1

yanivst@png.gov.il מידע לקבלת לבקשה מענהבלבד, בהודעה שכותרתה: " ואליה (RFI )– 

ולוודא  11:11, שעה 15.2.2022, ג'מיום  עמדות רפואת חירום". את המענה יש להעביר לא יאוחר

  . בדוא"ל חוזראישור קבלה 

לפי שיקול דעתו הבלעדי. הודעה על כך  הרשאי לדחות את המועד האחרון להגשת מענ דהמשר 1.1

ושל מינהל הרכש   , https://negev-galil.gov.il המשרד בכתובת:תפורסם באתר האינטרנט של 

 .המענים להגשת החדש המועד יצוין בהודעה . https://mr.gov.il בכתובת:

 ה, ככל שתהיה דרישה לכך. המשרד שומר לעצמו את הזכות להוסיף שלב של שאלות הבהר 1.1

 :המשיב פרטי יפורטו המענה במסגרת 1.1.1

 מענה המידע המבוקש מס"ד

  משיבשם ה 1

  משיבכתובת ה 1

  מס' טלפון 1

  מטעם המשיבשם איש קשר  1

  מס' טלפון של איש הקשר 1

  כתובת דואר אלקטרוני של איש הקשר 4

 

 המענה בדיקת .6

פנייה זו בבקשה להשלמת מידע ל למשיביםשומר לעצמו את הזכות לפנות, ככל שיידרש,  שרדהמ 1.1

 .המשרדלשיקול דעתו של  בהתאם והבהרות,

, להציג את שומר לעצמו את הזכות להזמין את כל מי שנענה לפניה שרדבחינת המענים, המ במסגרת 1.1

 המשרד. בפני צוות מקצועי מטעמו במיקום ובמועד שיקבע  ידו-הפתרון המוצע על

 בברכה,                                                                                                                       

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל                                                                                                  


