
اعداد قائمة متاجر بصريات لتزويد خدمات مهنية
لصالح اعضاء "موشالم بالتينوم" في مدينة عراد 

االوالد وابناء الشبيبة الذين هم اعضاء في برنامج خدمات صحية اضافية  ‘موشالم بالتينوم‘   .1
– "هكالليت"( ولم يكملوا  التابع خلدمات الصحة الشاملة )فيما يلي مبالءمة: "البرنامج" و 
18 عاما، يستحقون االشتراك بخصوص شراء نظارات رؤية او عدسات الصقة  العمر بعد  من 
بصرية من معاهد تسوية التي متت املصادقة عليها من قبل هكالليت، والكل وفقا وخاضعا النظمة 

البرنامج.
البرنامج )فيما يلي: "القائمة"( تعد اليوم  التسوية لتزويد خدمات مهنية العضاء  قائمة معاهد   .2
حوالي – 170 متجرا بانتشار قطري )فيما يلي: "املتاجر القائمة"(. التعاقدات مع املتاجر القائمة 
تتم مبوجب "النداء" الذي مت نشره من قبل كالليت في شهر تشرين الثاني 2019 )نداء – اعداد 

قائمة متاجر بصريات لتزويد خدمات مهنية لصالح اعضاء ‘موشالم بالتينوم‘ – 2020(.
لغرض انشاء نشر جغرافي اقصى وناجع وحتسني توفر اخلدمات العضاء البرنامج، كالليت معنية   .3

بتوسيع القائمة وان ترفق اليها متاجر بصريات الكائنة في مدينة عراد.
شروط حد ادنى التي يجب على كل متجر في عراد املعني باالنضمام في القائمة ان يستوفيها في   .4

املوعد احملدد، كتعريفها ادناه، هي:
الهيئة املفعلة واملديرة للمتجر )مشتغل مرخص، شراكة مسجلة او شركة ( هي صاحبة مصادقة  أ. 
سارية املفعول عن ادارة دفاتر، سجل في ضريبة القيمة املضافة وفي ضريبة الدخل وفقا 

لقانون صفقات هيئات عامة – 1976.
ب.  املتجر هو متجر بصريات، الذي يعمل في مالءمة وبيع منتوجات من مجال البصريات فقط 
)مبعنى نظارات رؤية ، نظارات شمسية، عدسات الصقة ومنتوجات مرفقة او مكملة لها 
فقط(. من اجل ازالة الشك، فان املتجر ليس متجرا الذي يبيع فقط نظارات شمسية التي هي 

ليست بصريات.
ج.  املتجر هو مبساحة 24 مترا مربعا على االقل )يشمل غرفة تنفيذ فحوص نظر(، مكيفة وسهلة 
سهولة  بحل  او  دائمة  وصول  سهولة  بحل  )سواء  اخلاصة  االحتياجات  لذوي  الوصول 
شقة  من  جزءا  ليس  املتجر  ان  يوضح،  قانون(.  اي  لتعليمات  وفقا  والكل  متنقلة،  وصول 
داخل  الى  سواء  مطلوبة  اخلاصة  االحتياجات  لذوي  الوصول  سهولة  ان  يؤكد،  سكنية. 

املتجر نفسه او الى داخل الغرفة املخصصة لتنفيذ فحوص النظر.
يشمل املتجر غرفة منفصلة الجراء فحوص نظر )مبساحة حد ادنى 3x2 مع مرآو او مبساحة  د. 
املفصولة  منطقة في متجر  باب وليس  مع  )غرفة  الفحوص  مرآة(.  غرفة  بدون   3.20x2
بواسطة ستارة او حاجز( ال تتجزأ من املتجر وكائنة في داخل املتجر وليست مالصقة او 

مجاورة اليه.
للنظر،  تكون في وضع جيد وسليم: مجهر  املتجر بحيث  ادناه موجودة في  املفصلة  املعدات  هـ. 
جتسيم  كتاب  كرتوميتر،  )سليت(،  النظر  فحص  ملبة  عدسات،  مسطرة  الشبكية،  تنظير 
الوان(، طوبرغربر )تخطيط قرنية(، مصباح  االلوان كامل )فحص  )FLY(، فحص عمى 
لفحص نشاط سليم للحدقات وتشخيص امراض مديا ، مدوكس رود، صندوق عدسات مع 
بريزما، لوحات نظر مالئمة لالطفال الصغار، كرات دبابيس، مصباح 4wd، تنظير شبكية 

 .OKN DRUM – ديناميكي و
و.  يعمل في املتجر اخصائي بصريات واحد على االقل )بحيث انه كل ساعات عمل املتجر ميكث 
في املتجر اخصائي بصريات واحد على االقل( وكذلك اخصائي بصريات كبير )ممكن ان 
يكون اخصائي البصريات الكبير هو اخصائي البصريات الوحيد في املتجر(. يوضح، انه 
على اخصائي البصريات الكبير ان ميكث في املتجر على االقل 4 ساعات في اليوم )في ايام 

االحد – اخلميس(.
ال يوجد في هذا التوجه ما ينشئ التزاما ايا كان جتاه املجيبني على التوجه، ما عدا فحص ترشيحهم   .5

لالنضمام في القائمة. فحص الترشيح يتم قياسا لكل متجر ومتجر على حدة.
الطلب ميكن ان يتطرق الى متجر واحد او اكثر ، وفقا الختيار مقدم العرض )وبشرط ان يدور   .6
شروط  كل  يستوفي  ان  انفراد  على  متجر  كل  على  ان  يؤكد،  واحد(.  قانوني  كيان  عن  احلديث 
احلد االدنى املفصلة اعاله . يتم فحص كل متجر على حدة، بحيث انه رمبا مقدم عرض الذي قدم 

عرضا لعدة متاجر، فقط قسم من املتاجر تدخل الى مجمعات معاهد التسوية.
عدد املتاجر التي سيتم املصادقة عليها في اعقاب هذا االجراء غير محدود.  .7

كل من لن يكون مشموال في القائمة )سواء لم يقدم طلبا حتى املوعد احملدد، او مت الغاء طلبه او الي   .8
بالتينوم‘  ‘موشالم  العضاء  البصريات  مجال  في  مهنية  خدمات  تقدمي  له  يحق  ال  اخر(  سبب 
خالل فترة التعاقد ولن يعتبر طيلة الفترة كذلك، باي شكل كان، كـ ‘مزود تسوية‘ )كما يعني هذا 

املصطلح في انظمة ‘موشالم بالتينوم‘(.
"اعداد قائمة متاجر بصريات في مدينة  عليه  ويسجل  باحكام  مغلق  مغلف  في  العرض  يقدم   .9
عراد"، فقط. على املغلف لن تظهر اي عالمة معّرفة على مقدم العرض. يودع املغلف في الصندوق 
املخصص لذلك في مكاتب ادارة مجمع التأمينات الصحية وكالليت موشالم، )في العنوان شارع 
بن غوريون 1 برج ب. س. ر 2، طابق 6، في مكتب رئيس املجمع(، في موعد اقصاه يوم الثالثاء 
"املوعد  او  العروض"  لتقدمي  االخير  "املوعد  يلي:  )فيما   12:00 الساعة   ،1/06/2021
صندوق  في  ايداعها  مت  التي  العروض  تقبل   ال  بالبريد.  العروض  ارسال  يجوز  ال  احملدد"(. 

املناقصات بعد املوعد االخير احملدد لتقدمي العروض.
لتلقي توضيحات وتفاصيل اضافية يجب التوجه بواسطة البريد االلكتروني، الى العنوان  .10

  opticmushlam@clalit.org.il لصالح "اعداد قائمة متاجر بصريات – 2020"، وذلك حتى 
جارية  تعديالت  وكذلك   ، اجوبة   .14:00 الساعة   ،12/05/2021 االربعاء  يوم  اقصاه  موعد 
 .www.clalit.co.il بخصوص هذا النداء ، تنشر في موقع االنترنت التابع لكالليت في العنوان
يوضح ان الصيغة الكاملة وامللزمة لهذا االجراء ، على ملحقاته، منشورة في موقع االنترنت   .11

التابع لكالليت في العنوان املشار اليها اعاله.
خدمات الصحة الشاملة


