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 514201201ח.פ. - תוכנת "נתיב" –מנרבה חברת   - הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 
, מודיעה בזאת החברה למתנ"סים מרכזים 1993-בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

להלן: ) 514201201ח.פ.–בע"ממנרבה חברת פק סהעם  בכוונתה להתקשר צ(, כי"קהילתיים בע"מ )חל

לרבות ממשק מול  'רעים'ו 'מעגלים' תומערכת מחשוב עבור תוכני לשם ניהולכספק יחיד   "(חברה"ה

 משרד הרווחה. למערכת המס"ר ש

 
 ההתקשרות מהות .1

ואת המסגרות המוכרות על  המשמשת את משרד הרווחהממוחשבת הינה מערכת עבודה מערכת המס"ר 

שתתפי אודות מבכלל זה וצרכני השירות של משרד הרווחה דות ומכילה מידע מאובטח אהמערכת . ויד

ובאמצעותה  למימון ממשרד הרווחה ני הזכאות של המשתתפיםמרכזת את נתו לעיל,התוכניות 

  . בקשות ההשמה בפועלת וצעתבמ

ם נישליפת הנתומאפשרת  ,מס"רהכת משקות עם מערמההתבאמצעות  ,תוכנת נתיב .א

החודשיים  עיבוד הדוחות, ף על פי שדות קבועיםמערכת זו והזנתם לתיק המשתתמ

למול נתוני  המוזנים ע"י מנחי הקבוצות דיווחי נוכחותהצלבת , קבלים ממערכת מס"רהמת

כן ו ו האישייםולנתוני ביחס לכל משתתף המימון אישורלצורך  הזכאות החודשיים

  .הילתייםקת דוח בפילוח ע"פ מרכזים קהפאפשרת מ

, כחלק נתוני המשתתפיםאת אמת בזמן ולעדכן ניתן לצפות התוכנה באמצעות בנוסף 

 מעת לעת ע"י משרד הרווחה.  רשתהנד וטפתמבקרה ש

 מסגרתהב ,ברהבח את שיטת העבודה הנהוגה כיום על מנת להחליףהממשק נדרש 

 וחודשית.  רציתברמה א ת אקסלדוחושל ונים נתת נוכחות והצלבידנית של נה הזמתבצעת 

פרטים כללים,  ההצטרפות לתכנית, תיק ובו פרטים משלב  –הקמה וניהול תיק משתתפים  .ב

 פרטים רפואיים )אבחונים וכד'( ותיעוד היסטורי של משתתפים אשר עזבו.

דיווח על כלל המפגשים המתקיימים ברחבי הארץ לרבות  –מעקב וניהול תהליכי דיווח  .ג

 מפגש וכן דיווח תכני בסיום כל מפגש. דיווחי נוכחות און ליין בסיום כל

 הפקת דוחות לחיוב, איתור פערי תשלום. –מעקב ובקרה .ד

 

 :תנאי סף להתקשרות .2

, ולמערכת ניהוהזנתם ל מס"רמערכת נים מנתו בשליפתהאחרונות  שנים 3ניסיון מוכח ב  .א

קבלים המתהחודשיים  עיבוד הדוחותו יםם חיצונידיווחינתוני המערכת מול הצלבת 

 .ממערכת מס"ר

נים, , דיווח ועיבוד נתובתממוחש באספקת מערכת ניהולשנים לפחות  5של ניסיון מוכח  .ב

 .לכך מעקב, בקרה ושימוש של המורשיםביצוע תוך  הפקת דוחות לחיוב

  לפי המבנה הארגוני ושיטות העבודה וןלצרכי הארג מערכתיכולת התאמת ה .ג



 

  

 
 

 בו זמנית.שתמשים מ 60 -ל לפחותיכולת לספק הרשאות  .ד

 .הנדרשות ע"פ כל דיןאבטחת מידע  תקניכל  קיום .ה

 יכולת הטמעה, ליווי והדרכה למשתמשי הקצה. .ו

 יתרון. –חקרים מתמשכים על בסיס נתונים במערכת מעריכת יכולת * 

לספק את מכלול הדרישות לעיל נמצא, כי   ניסיון מוכחו מסוגלות לאחר ניסיונות לאתר גוף אשר לו .3

 ובתנאים אלהגוף היחידי המסוגל לעמוד  ה הינ (תוכנת "נתיב")באמצעות בע"מ  מנרבהחברת 

 .באופן מצטבר

 .שנים 5 סה"כ עד :תקופת ההתקשרות .4

 

ולהודיע על כך  השירותים הנדרשים רשאי לפנותכלל לספק את גוף הסבור כי יש ספק אחר המסוגל  .5

במייל  והתקשרויותרכש מנהלת  - משה שירזגב' ל 17/3/2020לתאריך  עד

rechesh@matnasim.org.il  .073-2870111 ש לוודא קבלת המייל בטלפוןי  

 צ"ב חוו"ד הגורם המקצועי.ר .6

 

 

 

          

        

 


