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تكملة قامئة حوانيت البرصيات لتزويد خدمات مهنية
لزمالء " موشالم بالتينيوم"

.1األوالد وأبناء الشبيبة الذين هم زمالء يف برنامج " ش ب"ن َ موشالم بالتينويو َم التابعة لخدمات الصحة كالليت ( فيام ييل
باملالءمة ":الربنامج" و "-كالليت") ومل يبلغوا بعد جيل  18عاماً ،مستحقون اشرتاك مقابل رشاء نظارات نظر أو عدسات
الصقة برصية يف معاهد االتفاقيات املصادق عليها من قبل كالليت ،الكل مبوجب معايري الربنامج وبالخضوع لها.
.2قامئة معاهد االتفاقيات لتزويد خدمات مهنية لزمالء الربنامج (فيام ييل ":القامئة") تشمل حالياً ما يقارب الـ  170حانوت
بانتشار قطري (فيام ييل ":الحوانيت القامئة") .أعدت التعاقدات مع الحوانيت القامئة من ضمن " النداء" الذي تم نرشه
من قبل كالليت يف شهر ترشين ثاين  /نوفمرب ( 2019نداء  -إلعداد قامئة حوانيت برصيات لتزويد خدمات مهنية لزمالء "
موشالم بالتينويم.)2020 -
.3من أجل خلق انتشار جغرايف أمثل وناجع ومن أجل تحسني جاهزية الخدمات لزمالء الربنامج ،كالليت معنية بتكملة القامئة
وإرفاق إليها حوانيت برصيات موجودة يف البلدات /األحياء املفصلة فيام ييل (فيام ييل ":بلدات الهدف "):
	كريات شمونه ،العفولة ،كفار تابور  ،مجدال هعيمك ،طربيا(  -طربيا عيليت /الحي د)  ،عتليت ،رخسيم ،حيفا (  -هدار،
نفيه شأنان ،كبابري)  ،البقيعة ،كفار فراديم ،شلومي  ،عرعرة ،الطيبة ،الخضرية ،هرتسليا ،هود هشارون ،أور يهودا ،كفر
قاسم ،يهودا والسامرة( مبا يف ذلك – مويعني عيليت ،بيتار عيليت) ،يافا ،أزور ،ريشون لتسيون ،اللد ،رحوفوت(  -دينياه،
رحوفوت الجديدة) ،نس تسيوناه ،مزخريت باتيا ،أشدود (الجادة ج ،الجادة ز ،هيلل)  ،يد بنيامني ،كريات مالخي ،القدس
( -بار ايالن ،كريات يوفل ،رموت)  ،رشقي القدس ،جفعات زئيف ،معليه أدوميم ،بيت شيمش  ،جوش عتصيون ،نتيفوت،
رهط ،حوراه ،يروحام ،متسبيه رامون ،أيالت.
	(*) يوضح بهذا بشكل واضح ورصيح أنه يف املدن التي فيها ُسجلت أسامء األحياء – القصد هو للحوانيت يف هذه األحياء
فقط وليس يف باقي أحياء املدينة .الحوانيت غري املسجلة يف بلدات الهدف املفصلة أعاله-يتم إلغائها بشكل فوري.
 .4رشوط الحد األدىن التي يجب عىل كل حانوت يف عراد استيفائها للشمل يف القامئة يف املوعد املحدد ،مبوجب التعريفات ،هي:
أ.الكيان مشغل الحانوت ومديرها (مشتغل مرخص ،رشاكة مسجلة أو رشكة) هو صاحب ترصيح حول إدارة حسابات،
التسجيل يف رضيبة القيمة املضافة ويف رضيبة الدخل مبوجب قانون صفقات الهيئات العمومية ،للعام.-1976
ب.الحانوت هي حانوت برصيات ،تعمل مبالءمة وبيع منتجات من مجال البرصيات فقط (مبعنى نظارات رؤية ،نظارات
شمس ،عدسات الصقة ومنتجات مرافقة وذات صلة أو مكملة لها فقط) .منعاً لاللتباس ،الحانوت ليست حانوت تبيع
فقط نظارات شمس غري برصية.
ج.الحانوت مبساحة  24مرت مربع عىل األقل (تشمل غرفة إلجراء فحوصات النظر) ،مكيفة ومتاحة للمعاقني (سواء يف حل
إتاحة دائم وسواء يف حل إتاحة متنقل ،والكل مبوجب تعليامت كل قانون) .يوضح بهذا ،أن الحانوت ليست قسم من
شقة سكنية .يؤكد بهذا ،أن اإلتاحة للمعاقني ُتطلب سواء لداخل الحانوت وسواء للغرفة املخصصة إلجراء فحوصات
النظر.
د.الحانوت تشمل غرفة منفردة إلجراء فحوصات النظر (مبساحة حد أدىن  x 23مع مرآة أو مبساحة  x 23.20بدون مرآة).
غرفة فحوصات (غرفة مع باب وليس منطقة يف الحانوت تفصل بواسطة ستارة أو ستار) وهي جزء ال يتجزء من الحانوت
وموجودة داخل الحانوت وليس مبحاذاتها أو بالقرب منها.
هـ.املعدات املفصلة فيام ييل موجودة يف الحانوت وهي بوضع جيد وسليم :منظار عيون ،ريتنسكوب ،رشيط عدسات،
مصباح كراك( ،سليت) ،عداد كارتومرت  ،كتاب سترييوابتيم ،)FLY( ،فحوصات تنوير كاملة ( ،اختبار ألوان)  ،طوبوجريرب
(تخطيط للقرنية) ،مصباح لفحص فعالية سليمة لحدقة العني وتشخيص أمراض منذ الوالدة ،مادوكس رود ،صندوق
عدسات مع بريزماه ،ألواح نظر مالمئة لألطفال الصغار  ،فليفرم  ،مصباح  ، w4dمنظار دينامي للشبكية وOKN -
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و .يعمل يف الحانوت خبري برصيات واحد (حيث ميكث طيلة ساعات دوام الحانوت عىل األقل خبري برصيات واحد) وكذلك
خبري برصيات كبري (ميكن أن يكون خبري البرصيات الكبري هو الوحيد يف الحانوت) .يوضح بهذا ،أنه عىل خبري البرصيات
الكبري املكوث يف الحانوت  4ساعات يومياً عىل األقل (باأليام األحد -الخميس).
.5ال يوجد يف هذا التوجه ما يخلق التزام أياً كان تجاه من رد عليه ،باستثناء فحص املرشحني لشملهم يف القامئة .يتم فحص
املرشحني مبا يتعلق بكل حانوت بشكل منفرد.
.6ميكن أن يتطرق الطلب لحانوت واحدة أو أكرث ،وفقاً الختيار مقدم العرض (برشط أن يكون كيان قانوين واحد) .يؤكد بهذا،
أنه يجب عىل الحانوت بشكل منفرد استيفاء كافة طلبات الحد األدىن املفصلة أعاله .سيتم فحص كل حانوت بشكل منفرد،
بحيث يحتمل أن يقدم مقدم عرض عرضاً لعدة حوانيت ،ولكن فقط قسم من الحوانيت يتم شملها يف مج ّمع معاهد
االتفاقيات.
 .7عدد الحوانيت املصادق عليها يف أعقاب هذا اإلجراء ،غري محدد.
.8كل من ال ُيشمل يف القامئة (سواء مل يقدم طلب حتى املوعد املحدد ،وسواء تم إقصاء عرضه وسواء ألي سبب آخر) لن يحق
له تقديم خدمات مهنية يف مجال البرصيات لزمالء " موشالن بالتينيوم" خالل فرتة التعاقد ولن يؤخذ بالحسبان طيلة الفرتة
كاملذكور ،بأي شكل كان ،كمزود اتفاقية (مبوجب معني هذا املصطلح يف معايري َموشالم بالتينيو َم).
.9يقدم العرض يف مغلف محكم اإلغالق ويسجل عليه " تكملة قامئة حوانيت البرصيات ،"2022 -فقط .عىل املغلف ال يجوز
تسجيل أي عالمة تدل عىل هوية مقدم العرض .يودع املغلف يف صندوق املناقصات املخصص لذلك يف مكاتب إدارة قسم
تأمينات الصحة وكالليت موشالم ( ،يف العنوان شارع بن غوريون  ، 1مجدال ب.ص.ر  ، 2الطابق السادس ،يف مكتب رئيس
القسم) ،ابتداء من يوم الثالثاء بتاريخ  16.11.2021باأليام االحد -الخميس بني الساعات  8:00 16:00-وحتى يوم الثالثاء
املوافق بتاريخ  ، 23.11.2021الساعة ( .12:00فيام ييل ":املوعد األخري لتقديم العروض" أو " املوعد املحدد"  .ال يجوز
إرسال العروض بالربيد .العروض التي تودع يف صندوق املناقصات بعد املوعد األخري املدد لتقديم العروض  ،لن تقبل.
.10للحصول عىل توضيحات وتفاصيل إضافية ميكن التوجه عرب الربيد االلكرتوين عىل العنوان:
  ،opticmushlam@clalit.org.ilلتكملة قامئة حوانيت البرصيات"  ،وذلك حتى موعد أقصاه يوم الثالثاء املوافق
 ، 09.11.2021الساعة  .14:00األجوبة ،وكذلك تحديثات جارية تتعلق بهذا النداء  ،تنرش يف موقع كالليت عىل االنرتنت،
عىل العنوان . https://mushlam.clalit.co.il :
.11يوضح بهذا أن النص الكامل وا ُمللزم لهذا اإلجراء ،عىل مالحقه ،منشور يف موقع كالليت عىل االنرتنت يف العنوان املسجل
أعاله.
خدمات الصحة كالليت

