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מכרז מס' ש 8-2222-מענה לשאלות הבהרה
אספקת שירותי תרגום עבור המרכז הרפואי ברזילי
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תיאורהשאלה 

מענהלשאלות 

המהדורות הורחבו .נדרש ניסיון
מהדורה6ו7-מאילושנים? 
מוכח בתרגום מהדורות  5-7בכל
השנים .אין שנה ספציפית בתנאי
הסף. 
במכרז מצוין "שאר המסמכים שצורפו" ,האם מספיקתרגוםשלנוהלאחד :

הדוגמאלנהלים,צריךלתרגםמשהומזה? 
נוהלזיהוימטופל  -חובהלתרגם

(אפשריללאנספחים). 

נוהל זיהוי מטופל אלמוני -לא
חייב. 
שאלה לגבי "עמוד" -הכוונה לעמוד של  250מילים הכוונה ל 250-מילים בעמוד,
מעבריתלאנגליתולהפך. 
בעבריתאובאנגלית? 
מבקשים להוריד מתנאי סף שציינתם במכרז את לאמקובל.מדוברבתנאיסף. 
המילים :"לשלושה בתי חולים" מאחר ויש חברות
עם ניסיון בתרגום דומה אולם ללא ניסיון עם בתי
חולים .
מבקשים להוריד מתנאי הסף את הניסיון בבתי לאמקובל. 
חוליםמהנימוקהאמורשתקףגםלתרגוםבע"פ. 
התבקשנולבצעתרגוםלדוגמאלחומריםהמצורפים מקובל ,נוהל זיהוי מטופל נספח
למכרז בכמות גדולה של למעלה מ 25-יחידות טו ,חובה לתרגם ומהווה תנאי
תרגום .ניתן להתרשם מאיכות התרגום גם על ידי סף. 
תרגום קצר מזה ,ולכן נבקש להקל ולקצר את 
נוהל זיהוי מטופל אלמוני נספח
תרגוםהדוגמאהמבוקשעלידכם. 
טז,אופציונאליולאחובה. 
התבקשנולבצעתרגוםלדוגמהלחומריםהמצורפים חובה לתרגם את נוהל זיהוי
למכרז בכמות גדולה של למעלה מ  25יחידות מטופל-ללאהנספחים. 
תרגום .ניתן להתרשם מאיכות התרגום גם על ידי 
תרגום קצר מזה ,ולכן נבקש להקל ולקצר את נוהל זיהוי מטופל אלמוני -לא
חייב .
תרגוםהדוגמההמבוקשעלידכם .
לאורבקשתנובסעיף 1ומשוםשתשובותלהבהרות לא ניתן להאריך את מועד הגשת
יישלחו בתאריך  ,31.05.22נבקש לדחות את מועד המכרז .הלוחות זמנים סבירים
ההגשה ,לטובת מתן זמן מספק להכנת דוגמאות בהתחשב בעובדה שלא נדרשת
התרגוםומסמכיהמכרז,לאחרפרסוםהתשובותעל ערבות הגשה למכרז (רק ביצוע
עבורהזוכה) 
ידכם .
נבקש לשנות את התנאי מתעודות תרגום לתעודת מקובל בכפוף לעמידה בתנאי של
תרגום ו/או תעודות השכלה מהתחום ניסיון בתרגום של מבדקי
הרפואי/הפרא-רפואיוניסיוןמקצועי בתחום.הרבה אקרדיטציה 
מן המתרגמים המומחים ביותר בתחום אינם בעלי
תעודהבתרגוםאלאבתחוםהתמחותם .

שאלה
מס' 
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סעיף/מפרט 
סעיף4-תנאיסף 
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נספח ד' תשקיף
משתתף,סעיף 11
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מפרט טכני ודרישות
חובה ,סעיף  4.9-
לוחותזמנים 
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נספח ו' -טופס הצעת
מחיר 
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נספח ו' טופס הצעת
מחיר 

 15

נספח ו' טופס הצעת
מחיר 
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עמוד 4









תיאורהשאלה 

מענהלשאלות 

נבקשכם להכניס לתנאי הסף עמידה בתקן לאמקובל. 
 ISOרלוונטיים לתחום התרגום ,בייחוד תקן
 17100המסדיר תהליכי עבודה בתחום
התרגום .כמו כן נבקשכם לשקול להוסיף
לשקלולהניקודעמידהבתקניםאלו. 
הטבלה אינה תואמת לתנאי הסף בסעיף ,4.5 מדוברבטעותסופר. 
בסעיף 11אנומתבקשיםלפרט 5בתיחולים, הדרישההינהל3-בתיחולים. 
בעוד שתנאי הסף  4.5מדבר על בית חולים
אחד,אובאופןכלליתנאיהסףמתייחסיםל3-
בתיחולים.אנאבדיקתכם .
קשה להתייחס להערכת לוחות זמנים מבלי לוח הזמנים יהיה בהתאם
להתייחס לכמות עמודים או מילים שתישלח לשיקול דעת במזמין בהתחשב
לתרגום .יש לחשב את לוחות הזמנים לפי בהיקףהתרגוםהנדרש. 
כמותשלכ 2500מיליםליוםעבודהלמתרגם
אחד. 
חומרים של אקרדיטציה עוברים תהליך של
תרגום ועריכה ע"י שני מתרגמים שונים.
כלומר,ככלל,2500מיליםלשניימיעבודה. 
 .
כמובן שניתן להשתמש ביותר ממתרגם אחד
ולטפלבכמויותגדולותמאלו,אךישלהתאים
אתהסעיףולצייןבוהיקףכמויותריאלי .
נבקשכם להוסיף כי המחיר הוא ליום עבודה מקובל. 
עבור תרגום עוקב ו/או  סימולטני עבור
מתרגם אחד .
נבקשכם להוסיף כי במידה ויידרש ציוד מקובל .במידה ויידרש תרגום
(אוזניות) לליווי המשלחת ,הוא יתומחר סימולטני,הציודיתומחרבנפרד. 
בנפרד. 
לאמקובל. 
נבקשכםלפצלאתהמחירלתרגוםבנפרד
ולעריכהבנפרדעלמנתשההשוואהבין
ההצעותתהייהברורהאולחילופין,להדגיש
כיהמחירהמבוקשהואעבורתרגוםועריכה
עלידישנימתרגמיםולאעלידיאותומתרגם.
וזאתעלמנתשלאיוצגומחיריםעלידי
חברותשלוקחותבחשבוןרקמרכיבשל
תרגוםובכךמחירשלחברותשלוקחות
בחשבוןשנימתרגמיםיהיהגבוהיותר.


סעיף-4.2 
למציע ניסיון מוכח בתרגום מסמכי מדיניות/ לא ניתן להסיר את הדרישה
נהלים של מהדורה  6או  7של האקרדיטציה למהדורות. 
לרבותשימושבטרמינולוגיהשבספריהנהלים 
מאושרת הרחבה של המהדורות
של  JCIלפחותלשלושהבתיחולים .
למהדורות.5-7. 

ניתן שלא להתייחס לשנים
המצוינות .


שאלה
מס' 
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סעיף/מפרט תיאורהשאלה 

צמצוםלמהדורותאלופוגעבספקיםשישלהםניסיוןרב
באקרדיטציותבשניםמוקדמותיותר.בנוסף,בתיחוליםשעברו
אקרדיטציהבשנים2017-2018והלאה,לאבהכרחהשתמשו
במהדורה,6אלאפעלולפיגרסאותמוקדמותיותר

בקשתנו-להסיראתהמגבלהשלהמהדורות.זהיתןלביתהחולים
אפשרותלהרחיבאתמעגלהמציעיםואתהתחרות.
ולנויאפשרלעמודבתנאיהסף,ישלנוניסיוןעםכ10בתיחולים.


עמוד 4

המשך 
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עמוד 7
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-31ביטוח  בסעיף13.1ישרשימהמאדארוכהשלביטוחיםשאינםרלבנטיים
סעיף3133  לביצועהתרגום.אנומבקשיםלהגדירבדיוקמהנדרשולאלחייב
עשייתביטוחשלארלבנטי 


ובכלמקרהלבטלאתביטוחאחריותמקצועית,במידהותחשב
רלבנטיתבעיניהמזמין,שכןאנועוסקיםבתרגום,מעביריםמסר
משפהלשפהבכתבובעלפה. 

הטקסטיםשאנומתרגמיםעובריםאתפיקוחהמזמין,כפישנרשם
במסמכיהמכרז. 

סעיף13.3  סעיף13.3 -
הספק יוודא כי בכל ביטוחיו ,המתייחסים לשירותים נשוא
ההתקשרות ,ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף  /השיבוב כלפי
המזמין ועובדיו (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון (.מה זה
תחלוףושיבוב? 

-10ערבות(מופיעגםבנספחיא')
כבטחוןלקיוםהתחייבויותיועפ"יההסכםמסמךיד',יצרףהמציע
במעמדחתימתההסכם,וכתנאילהוצאתהזמנת
רכש,ערבותבנקאיתו/ערבותמחברתביטוחלביצועעלסך15,000
₪אשרתעמודבתוקףעד60ימיםלאחרתוםתקופתההתקשרות,
עלפיהנוסחהמופיעבמסמךיג.
סכוםהערבות15,000ש"חזהמאדגבוהמבקשיםלבטלואו
להקטינול4000ש"ח.
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מענהלשאלות 

מאושרת הרחבה של
המהדורותלמהדורות.5-7 

ניתן שלא להתייחס לשנים
המצוינות .
. 


גובה הערבות הינה בהתאם
להוראותתכ"ם. 

אין אפשרות לשנות את
סכומה .יובהר כי מדובר
בערבותביצועבלבדלזוכה .

מציעבמכרזלאנדרשלצרף
ערבות,רקזוכהבלבד. 

נוסח הביטוח הינו בהתאם
לדרישות חברת הביטוח
מטעםביתהחולים. 

שינויים ייבחנו בשלב
ההתקשרות עם הזוכה,
ובכפוף לאישור חברת
הביטוחמטעםהמזמין. 

שיבובאותחלוףהיאזכותו
שלהמבטחלתבועבשם
המבוטחאתצדשלישי
אשרגרםנזקלמבוטח
במקרהשהמבטחשילם
למבוטחשיפויבגיןנזקזה .




שאלה
מס' 
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סעיף/מפרט 

תיאורהשאלה 

מענהלשאלות 


נספח ד' תשקיף 

משתתף 
המציעמספקשירותיתרגוםועריכהע"ילפחות2מתרגמים


סעיף11
שוניםבעליתעודותתרגוםממוסדות 

אקדמאייםובעליניסיוןמוכחבתרגוםובליוויוועדות

אקרדיטציהשללפחות5בתיחולים(הוכחתתנאיסף4ה'),

ישלצרףקו"חותעודותהשכלה. 


מקובל בכפוף לתנאי של
ישמתרגמיםשלאלמדותרגוםבאוניברסיטהאךמתרגמים ניסיון מוכח בתרגום מבדקי
אקרדיטציה לפחות ל 3-בתי
מצויניםומנוסים,לכןנבקשלבטלאתהדרישהלתואר
חוליםבנדרשבתנאיהסף. 
בתחוםהתרגום. 



בנוסף,בתנאיהסףכמפורטיםבעמ'4סעיף4.4-ישנהדרישה 
לניסיוןבליווי3בתיחוליםבלבד,נבקשבסעיף11להשוות
מקובל בכפוף לעמידה בתנאי
אתהדרישהל3בתיחוליםכמצויןבתנאיהסף .
שלניסיוןבתרגוםשלמבדקי
אקרדיטציה 






4
סעיף
סעיף4.5–בתנאיסף 


למציעניסיוןמוכחבתרגוםבע"פובכתבשלביקורמשלחות
אקרדיטציהללפחותביתחוליםאחדלרבותתרגוםסימולטני 



ו/אועוקבשלמבדקיאקרדיטציהלשפההאנגלית .







נספחד'–תשקיףמשתתף.סעיף12 -
למציעניסיוןמוכחבתרגוםבע"פובכתבשלביקורימשלחות 

אקרדיטציהללפחותביתחוליםאחדלרבותתרגוםסימולטני 
נספחד' 

שלמבדקיאקרדיטציהלשפההאנגלית(הוכחתתנאיסף4ו)'  



בכלמבדקיהאקריטציההתרגוםהינותרגוםעוקב.

שהמתורגמןצמודלצוותהבודקים,ומתרגםדבריהם .
תרגוםסימולטנינעשהבוזמניתעםהדוברעםציודולאנהוג 

לעשותובעתתרגוםבמחלקות,חדריניתוחוכו'.

)תרגוםכזהנעשהבד"כבמליאהאובכנסיםעםציודמיוחד) . 



אז :

א .האםהכוונההיאלתרגוםסימולטניעםציודהנעשה 
בוזמניתעםמישמדבר?(ציודנייד).עדכהלא

נדרשנולתרגוםסימולטניבאףביתחוליםוזהפוגע
לא מדוברבתרגוםסימולטני.
בתנאיהסףומצמצםתחרות .
מדוברבתרגום עוקב. 
תרגום סימולטני יידרש רק
בהתאם לצורך עם תמחור
נפרדלציוד. 








שאלה
מס' 
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סעיף/מפרט תיאורהשאלה 


סעיף 4

המשך 

 22

סעיף14 
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עמוד 13

 24

עמוד 16







מענהלשאלות 


ב .אםאיןהכוונהלתרגוםסימולטניכמפורטבסעיף1לעיל, 

נבקשלבטלבכלהמכרזאתההתייחסותלתרגום
מקובל 
סימולטניולשנותולתרגוםעוקבבלבד.



ג .כמוכןנאלהוסיףאתהאופציהלתרגוםעוקבבסעיף11
מקובל 
בנספחד'.


ד .במידהוישהכרחבתרגוםסימולטני,ישלצייןשהתעריף

לאכוללציוד(נייחאונייד).כמוכן,לצייןשהתעריףהיומי 
מקובל 
הואלמתרגםאחד,בתרגוםסימולטנינהוגלהעסיקשני
מתורגמניםהמתחלפיםכל20דקות.





מפרטהשירותים-תנאיםכלליים,מפרטטכניודרישותחובה.

סעיףה'+עמוד-17נספחז'ישלהגישלמכרזדוגמאשלתרגום

לפידרישתהמרכזהרפואי,באנגלית. 
הצמצוםהמקובל :



חובה לתרגם את נוהל זיהוי
התבקשנולבצעתרגוםלדוגמאלחומריםהמצורפיםלמכרזבכמות מטופל,ללאהנספחים. 

שלכמעט4000מיליםבמקור .
ניתןלהתרשםמאיכותהתרגוםגםעלידיתרגוםקצרבהרבהמזה, נוהל זיהוי מטופל אלמוני-
לאחייב .
ולכןנבקשלהקלולקצראתהיקףתרגוםהדוגמאהמבוקשעל
ידיכם,ולהסתפקבתרגום"נוהלזיהוימטופלאלמוני".שגםהוא
ארוךדיו(1000מיליםבעברית).

באמות המידה הנוגעת
נספחד'–תשקיףמשתתף 
לשביעות רצון יובהר כי
סעיף13– 
תינתן עדיפות בניקוד גבוה
בהתייחסלאמתהמידההנוגעתלשביעותרצון,עלהמציעלציין
בתשקיףשמותשללפחותשלושה()3מלקוחותיו,לפחות,להםנתן יותר (מתוך  10הנק')
לתרגומים מתקדמים יותר
שירותתרגוםבמהלךהשנים 
שבוצעו במהלך השנים
2022-2017בביצועתרגומיםשלמסמכיםרפואיים,מסמכי
2017-2022. 
מדיניות/נהליםבשפההאנגליתבהיקףכמותידומהאובאופי
עבודהדומהלמבוקשבמכרז.כמוכןעלהמציעלצרףלהצעתואת
חוותדעתהלקוחותעלשירותואשר 
ימולאועלגבינספחסקרשביעותרצון.כמוכןישלצייןמוסדות
שמילאואתהסקר.נבקשלהרחיבלשניםמוקדמותכךשיתאים
לתנאיהסףהחלמשנת.2012נאלתקןזאתגםבנספחז'-סקר
שביעותרצון. 
לא ניתן לתת אומדן מראש.
טופסהצעתמחירסעיף5.9טבלתשפותנוספות-נודהלפירוט
ההיקף יינתן בהתאם
היקףבכלשפה(היקףמיליםצפוי). 
לדרישהולצורך. 




שאלה סעיף/מפרט תיאורהשאלה 
מס' 

עמוד 17
 25
נספחז'–אמותמידהלבחירתההצעה 
וותק-מעל5שניםועד7שנים:3נק' 
7שניםומעלה:5נק' 

שניםומעלה-מההכוונה,כמהשנים? 

וותקבעבודהמולבתיחוליםאשרעברו
אקרדיטציהמהדורה6או7ותרגוםשוטףשל
מסמכיםהקשוריםבנושא5נק'(ניקודמרבי) .

נבקשלצמצםאתהניקודלסעיףזה,שכןכפי
שתוארלעילמעטמאדבתיחוליםעבדולפי
מהדורה,7וזהמצמצםתנאיסף.וכמוכן,אין
הצדקהמקצועיתלדרוששהמתרגםיהיהבעל
ניסיוןבתרגוםמהדורה.6ההבדליםמבחינת
טרמינולוגיהאינםמשמעותיים .

ובכללזה,לתתיותרניקודלטובתהוותקוהניסיון
ופחותעבורמהדורהמסוימת .

סעיף,16זכותהעיון– 
עמוד8 
 26

אנומבקשיםלאפשרעיוןבהצעההזוכהבמפגש
זוםולאבמפגשפרונטלי.אנחנומבקשיםלהקלעל
הטרחהשלהנסיעה,ולערוךשיחהבזוםבשיתוף
מסךאוצורהאחרתכפישמקובלמאודבתקופה
זו .


מענהלשאלות 





הכוונההיאלוותקמעל 5שניםועד 7
שנים-3נק'. 

וותקשל7שניםומעלהו-5נק'. 





מאושרת הרחבה של המהדורות
למהדורות5-7. 

ניתןשלאלהתייחסלשניםהמצוינות .




לא מקובל .עיון במסמכי המכרז
מתבצעבמשרדיהמזמיןבלבד. 
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8הסכם 

נבקשלהוסיףהבהרה,כיהעברתביצועהתרגום
לפרילנסריםמטעםהספקאינהמוגבלת. 

מקובל ,ובתנאי שהנוהל לא יופץ ללא
אישור מראש של המזמין .יובהר כי
האחריות לאיכות התרגום הינה של
החברההזוכהבלבד!למזמיןלאתהיה
כל אחריות כלפי פרילנסרים מטעם
החברה .
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13הסכם 

נבקשכיכלסעדיופעלרקלאחרמתןהתראהואי
תיקוןההפרה .
נבקשלבטלאתהפיצויהמוסכם .

מקובל מתן התראה בטרם הפעלת
סעדים. 

ביטולהפיצוימסוכם-לאמקובל. 






שאלה
מס' 
 29

 30
 31

 32
 33


סעיף/מפרט 

תיאורהשאלה 

מענהלשאלות 

נבקש כי חובת השיפוי תהיה מותנית בכך כאמור ,מקובל מתן התראה
סעיף.14גהסכם 
שביה"ח יודיע לספק על כל דרישה/תביעה, בטרםהפעלתסעדים. 
יאפשרלספקלהתגונןכנגדהולאיתפשרללא 
אישורומראשובכתב .
נבקשלבטלהסעיפים.לאורהתחייבותלשיפוי לאמקובל 
סעיף.14ד.14-ה 
ישפהפיצויוחיובכפול .
נבקשלהוסיף,כמקובלבתחוםהשירותים,כי ייבחן בהמשך מול חברת
16הסכם 
הספק לא יהיה אחראי לנזק עקיף ו/או הביטוחמטעםהמזמין. 

תוצאתי .
נבקש כי חובת השיפוי תהיה מותנית בכך כאמור ,מקובל מתן התראה
שביה"ח יודיע לספק על כל דרישה/תביעה, בטרםהפעלתסעדים. 
יאפשרלספקלהתגונןכנגדהולאיתפשרללא 
אישורומראשובכתב ..
מסמךיא'כתבערבות האםישלספקכתבערבותעםהגשתהמכרז, ערבות הינה בשלב הזכייה
בלבד.איןצורךבערבותהגשה. 
אורקבמידהוזוכים? 
וסעיף10בעמ'7 
סעיף  4עמוד  4תנאי  4.1למציע ותק מוכח של  5שנים לפחות לא מקובל .הדרישה הינה
לשלושהבתיחולים. 
שנצברבמהלךהשנים2022-2012בביצוע 
סף 
תרגומיםשלמסמכיםרפואייםבנושאיאיכות
ואקרדיטציהבשפההאנגליתלפחות 
לשלושהבתיחולים .
שאלהבנושאזה,האםנוכללצייןחברהכגון:
טבע ,אשר עבורה ביצענו במשך שנים רבות
פרויקטענקבתחוםAUDITותרגוםמסמכים
לAUDITשנעשהע"יה.FDA 
 




































הבהרותנוספות :
 .1טופסהצעתהמחיר(נספחו')-התווסףהמשפט"יובהרכיהמחירהינועבורמתרגםאחד".

מהות השירות

שפה תרגום מהשפה
העברית לשפה
האנגלית וההפך

תרגום ועריכה עמוד אחד
עבור הזמנה רגילה (עד
 052מילים בעמוד)
תרגום תוך  7ימי עסקים
ממועד העברת הקובץ
מהווה  52נק' מתוך 02
נק'
יום עבודה עבור תרגום
עוקב (קונסקוטיבי)
(  8שעות) מהווה  02נק'
מתוך  02נק'.
יובהר המחיר הינו עבור
מתרגם אחד

אומדן

מחיר בש"ח לא כולל
מע"מ

 0222עמודים
לאקרדיטציה.
 022עמודים
שוטף שנתי

 002שעות תרגום
לאקרדיטציה.



 .2מצ"ב נוהל התרגום לבדיקה :"נוהל זיהוי מטופל" בקובץ  .WORDיש לתרגם את הנוהל עד
לעמוד החתימות (עמודים  .)1-9ואת נספח  2המצורף לו באותו קובץ (עמודים  )10-13(נספח 2
"זיהוימטופלאלמוני"אופציונאלילתרגום).

 .3מועדאחרון להגשת הצעות הינו עד ליום ג' ה 7...22-בשעה  02:22בדיוק.אתההצעותישלהגיש
במעטפה סגורה במסירה אישית (אין לשלוח בדואר) בתיבת המכרזים שבמשרדי הנהלה
אדמיניסטרטיבית,חדרמס'.2









___________________________________________ 
שםהספקחתימתהספקתאריך 
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