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 1 פרק

 כללי .1

 ההזמנה מטרת .1.1

 לביטוחי הפנימית הקרן מנהלת , ("המזמינה" או0ו "ענבל": להלן) מ"בע לביטוח חברה ענבל .1.1.1

 הצעות קבלתל בזאת פונה, ("הקרן"ו0או  "הפנימית "הקרן: )להלן ישראל ממשלת של הממשלה

: להלן) בהמשך שיפורטהכל כפי בתחום הרשלנות הרפואית ומדינה ל משפטיים שירותים למתן

 (. "ההליך"ו0או  "הצעות לקבלת הליך"

 קרןבין שאר עיסוקיה מנהלת את הו ישראל ממשלת של מלאה בבעלות ממשלתית חברה הינה ענבל .1.1.2

  ישראל ממשלת עבור ענבל מנהלת זו במסגרת. ישראל ממשלת של העצמי הביטוח שהינה ,הפנימית

 ענבל מספקת כן. הפנימית בקרן המכוסות המדינה כנגד תביעותהגנה באת ה בשליטתה וגופים

  שבשליטתה והגופים ישראל ממשלת עבור שונים פיננסים ושירותים ביטוחי וכיסוי ייעוץ שירותי

   .פעילויות במגוון הממשלה  של ביצועית כזרועה ומשמשת

ם של יבתי חולים כללי 11אחריות המקצועית ברפואה במסגרת הקרן הפנימית מכוסים בתחום ה .1.1.0

בתי חולים  ,בתי חולים גריאטריים , חלקם אזוריים וחלקם על אזוריים,משרד הבריאות

 פסיכיאטרים ולשכות בריאות.

, בשל הצורך בהגדלת כמות משרדי עוה"ד 7102771יובהר כי הליך זה הינו הליך משלים להליך מס'  .1.1.0

העובדים עם ענבל וכי הזוכים בהליך האמור אינם צריכים להגיש הצעה בהליך זה וההתקשרות 

 .השהייתעמם נותרת כפי 

מהטעם של הגדלת לענבל שמורה הזכות לצאת להליך משלים נוסף0 אחר ככל שיעלה הצורך הן  .1.1.5

 כמות משרדי עוה"ד העובדים עם ענבל והן מכל טעם אחר.

 הגדרות .1.1
 

 זו: בהזמנה מרכזיים מונחים להלן 

 

שומים כדין בישראל )באם עו"ד או שותפות עו"ד או חברת עו"ד הר עו"ד ו/או מציע:

 .(רלוונטיהרישום 
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היועץ המשפטי על ידי  הניתנים למתן השירותים המבוקשים ייפוי כח  ייפויי כח 

 ., אחת לשנה, משרד המשפטיםלממשלה

והצעתו  למדינה בהליך זהשהגיש הצעתו למתן שירותים משפטיים עו"ד  מציע זוכה מותלה 

קבלת ייפויי כח מהיועץ להממתינים הזוכים נכללת ברשימת המציעים 

 המשפטי לממשלה.

הכללים, הגריאטריים משרד הבריאות לרבות בתי החולים  משרד הבריאות

והפסיכיאטריים הממשלתיים ולשכות הבריאות הממשלתיות ו0או מי 

 מטעמם.

 המכרזים של ענבל. תועדו וועדת המכרזים:

תחת לשונית  www.inbal.co.ilאתר האינטרנט הרשמי של ענבל  אתר ענבל

 "מכרזים".

שכירים במציע שהמציע מייעד למתן השירותים שותפים ו0או עורכי דין  עורכי דין במציע:

 .המבוקשים

 מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה.  ההזמנה:

המציע/ים 

 הזוכה/ים:

וענבל חתמה עמו על ההסכם מציע אשר קיבל הודעת זכייה בהליך זה 

  להזמנה.  כנספח ד'המצ"ב 

 השירותים

 :המבוקשים

 להזמנה. 2שיסופקו על ידי המציע הזוכה כמפורט בפרק מכלול השירותים 

 מדינת ישראל. המדינה:

אחראי מטעם ענבל 

 :ביצוע ההסכםעל 

או כל מי שימונה מטעמו לצורך ביצוע הסכם  בחברת ענבל סמנכ"ל ביטוח

 זה ותפעול העבודה השוטפת מול המציע הזוכה.

אחראי מטעם ענבל 

 :ההליךעל 

 עוזרי.-גולדשטייןעו"ד ניצן 

 

http://www.inbal.co.il/
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 להליך זמנים לוח .1.1

 

 הפעילות התאריך

 מועד פרסום 71.70.10יום ה' 

 מועד אחרון לשאלות הבהרה 27.70.10יום ה' 

 07.70.10יום א' 
מועד אחרון למענה של המזמינה לשאלות 

 ההבהרה

 להגשת ההצעותאחרון מועד  10:77בשעה  71.70.10יום ג' 

 17)עם אופציה להארכה למשך  ימים 77

 (בהזמנה כמפורט ימים
 תוקף ההצעה

 

המזמינה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות ו0או לדחות כל אחד מהמועדים המנויים לעיל,  

 , ולא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו0או דרישה בקשר לכך.באתר ענבל למציעיםפורסם בהודעה שת

 ההתקשרות תקופת .1.1

 שנים( ארבע –חודשים  ארבעים ושמונה) חודשים 08 ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיהתקופת  .1.0.1

והכל בכפוף גם  ("התקשרות"תקופת הלהלן: )על ידי הצדדים  מועד חתימת ההסכםהמתחילה ב

  .להלן 1.0.2ראה לעניין זה את סעיף  – תקופת ההתקשרותלאמור בכל הנוגע להארכת 

 הארכת תקופת ההתקשרות: .1.0.2

 המשפטיים השירותים למתן ההתקשרות תקופת את להאריך האופציהשמורה לענבל  .1.0.2.1

 חודשים (20למשך עד עשרים וארבעה ), לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לצרכיה בכפוף

שנים  שש)סך הכל  משלוש פעמיםאך לא יותר  , כולם או חלקם, נוספים בכל פעם

 . ("המוארכת ההתקשרות תקופת": להלן). (נוספות מעבר לארבע שנים על פי ההסכם

הסכם, בשינויים העל הצדדים  כל הוראות תחולנה  בתקופת ההתקשרות המוארכת .1.0.2.2

 המחויבים. 
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או תקופת ההתקשרות המוארכת  תקופת ההתקשרות מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במועד סיום  .1.0.0

סיום  בין הצדדים על המציע הזוכה להמשיך ולטפל בתיקים פתוחים הקיימים אצלו נכון למועד

 .אא"כ ענבל תורה לו אחרת ("בפועלהתקשרות סיום ה")להלן:  סכםהה

אלא אם  בפועלההתקשרות עם המציע הזוכה תישאר בתוקפה עד סיום ההתקשרות לאור האמור,  .1.0.0

כן, במקרים מיוחדים, ענבל תחליט להעביר את הטיפול בתיק לעורך דין אחר, והכל בכפוף לשיקול 

, ענבל לא תקופת התקשרותיובהר כי בתקופת הביניים לאחר סיום דעתה הבלעדי ובכפוף לצרכיה. 

שארו אצל המציע הזוכה רק תיקים יתעביר תיקים חדשים לטיפולו של המציע הזוכה. בתקופה זו י

ויחולו, בכל הקשור אליהם  ההתקשרות כאמור לעיל תקופתתחיל את הטיפול בהם לפני סיום שה

 ., הוראות ההסכםהמחויביםובשינויים 

, משך העסקת משרדי עו"ד, במסגרת המכרז, בכל הקשור משרד המשפטיםלפי החלטת כי יודגש  .1.0.5

 . גייצושנות  לעשריוגבל , במתן ייצוג למדינה

תנאי מתלה לכניסתו לתוקף של ההסכם ו0או להפסקת ההתקשרות: ההתקשרות עם עורך הדין,  .1.0.1

 הכוח שצוינו לעיל, מהווים י. קבלת ייפועבור כל אחד מהמציעים הזוכים כפופה לקבלת ייפוי כח

ההסכם ולהמשך תקופת ההתקשרות עד לסיום ההתקשרות  של לתוקף לכניסתו מתלה תנאי

תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא ו0או  במהלךה וייפוי כח  זה מופסק בפועל. בהתאמה, במיד

ואולם, במידה וייפוי הכח יינתן למציע אך לא לא מחודש, יהא בכך כדי להביא לסיום ההתקשרות. 

למי מעורכי הדין במציע, ההסכם יכנס לתוקף, בכפוף להשלכות האמור על הניקוד הניתן למציע, 

קיבל יפוי כח יהא מנוע מלטפל בתיקים אשר יועברו למציע מטעם  אולם עוה"ד במציע אשר לא

היה ולפי שיקול דעתה של ענבל יהא לאמור השלכות על איכות עבודת המציע יהא בכך  המזמינה.

 טעם מספיק כדי להביא לביטול ההסכם.

, לידי סיוםההתקשרות מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי לענבל הזכות להביא את הסכם  .1.0.0

 ימים בכתב ומראש. 17מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת של 

 ההליך מסמכי פרסום .1.1

הבהרות ו0או תיקונים עדכוני מועדים ו0או יפורסמו באתר ענבל. במידה ויהיו  מכרזמסמכי ה .1.5.1

 .ורק אלו יחייבו משפטית את ענבל ואת המציעיםענבל יפורסמו השינויים באתר  מכרז,במסגרת ה

 ענבל לאתר להיכנס ,המכרז משלבי שלב ובכל, הצעתו הגשת טרם, החובה חלה המציע על .1.5.2

 השינויים, הבהרות ועדכונים אשר  יחייבו משפטית את המציע. מציע באופן שוטף בדבר ולהתעדכן

 הצעתו עלולה, לשינויים, הבהרות ועדכונים, במידה ואכן פורסמו בהתאם יגיש את הצעתו שלא

 להיפסל.
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החל  לבוא לבית ענבל ולעיין בתעריף שכר הטרחהאשר מעוניינים בכך יכולים מציעים פוטנציאלים  .1.5.0

מציעים אשר כי יובהר בזאת  ובהנחיות העבודה הקיימות כיום וזאת בתאום מראש בלבד.כיום, 

המסמכים ויקבלו, לעיון בלבד, את ימצאו לנכון לממש זכות זו יוחתמו על תצהיר סודיות 

 האמורים.

 הקשר תאש .1.1

-שטייןדהינה עו"ד ניצן גוללמכרז זה יש לעמוד בקשר בכל הקשור  עמההקשר מטעם ענבל  תאש .1.1.1

ובכתובת  07177רחוב ערבה, קריית שדה התעופה, נתב"ג בבית ענבל,  תאשר יושב עוזרי

ייעשו  הליך זהכל הפניות בגין  . E-Mail: michrazim_lawyers2@inbal.co.ilאלקטרונית: 

ליעד  ההגיע שפנייתול המציע החובה לוודא )ע הנ"למייל אמצעות הבהקשר בכתב בלבד  תלאש

 (.המבוקש

 ובירורים שאלות העברת נוהל .1.1

 . 27.70.10ה' ליום עד הקשר כאמור לעיל וזאת  תאשל בלבדשאלות המציעים תוגשנה בכתב  .1.0.1

רק תשובות פורסמנה במכתב הבהרות אשר יפורסם באתר ענבל. ת לשאלות ההבהרהתשובות 

 המציעים.את תחייבנה משפטית את  ענבל וענבל בכתב באתר 

 ההצעות מסירת .1.1

סגורה לתיבת המכרזים הממוקמת בדלפק הקבלה יש למסור את ההצעות, כמוגדר להלן, במעטפה  .1.8.1

, 71.70.10ג' עד ליום וזאת במשרדי המזמינה בבית ענבל, ברחוב הערבה, קריית שדה התעופה, 

(. הצעה שלא תתקבל עד המועד האחרון "המועד האחרון להגשת ההצעות")להלן:  10:77שעה ב

 להגשת ההצעות לא תבחן במסגרת ההליך.  

 ההצעה תוקף .1.1

נוספים אם חברת  ימים 17, או  להגשת ההצעותמהמועד האחרון  ימים 77 למשךתוקף ההצעה הוא   .1.7.1

 הארכת המועד.תודיע על ענבל 

 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר .1.11

רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כפי שתמצא לנכון, לשנות את המזמינה  .1.17.1

 זה.  מכרז, להפסיקו או לבטלו ו0או להתקשר עם כל גורם אחר שלא השתתף במכרזה

כי המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, והיא  אתבשים לב לאמור לעיל, מודגש בז .1.17.2

ם לקבלת השירותים עם כל גורם שתמצא לנכון, ו0או שומרת לעצמה את הזכות להתקשר בהסכ
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להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו0או לבטל את הליכי ההזמנה, ואף לפרסם הזמנה חדשה, 

 כי מובהר ספק הסר למען וכל פעולה נוספת שתמצא לנכון, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 כל תהיינה לא ולמציעים, סבירה בלתי בהצעה שהינה לבחור שלא הדעת שיקול שמור למזמינה

 . לכך בקשר תביעות או0ו טענות

 של כושרו את שיקוליה יתר בין לשקול, חייבת לא אך, רשאית תהא המזמינה כי מובהר עוד .1.17.0

 גופיםעבור  או0ו עבורה שבוצעו קודמות עבודות לרבות, דומות עבודות בביצוע ניסיונו, המציע

 נימוק אוו0 שיקול כלשל המציע ו0או  והכלכלית הארגונית כולתולרבות בחינת י אחרים ציבוריים

 .ןלנכו שתמצא כפי ,אחר

 מכרז נשוא העבודות את למסור שלא רשאית תהיה המזמינה, לה העומדת זכות מכל לגרוע מבלי .1.17.0

 עם המזמינה של הרע ניסיונה עקב, היתר בין, איכותית ביותר הטובה היא שהצעתו למציע זה

 היחידים עם הרע ניסיונה עקב, בתאגיד שמדובר במידה או, המציע את היכרותה או0ו המציע

 . אותם היכרותה או0ו מטעמו הפועלים0או ו ,בו השולטים והגופים

 הטובה היא שהצעתו למציע זה מכרז נשוא העבודות את למסור שלא המזמינה רשאית תהיה כן .1.17.5

 לגופים כי, המקצועי דעתה שיקול פי ועל, שתערוך בדיקות פי על, לה יתברר אם וזאת, ביותר

 והגופים היחידים עם, תאגיד נויה שהמציע ובמקרה המציע עם רע ניסיון יש אחרים ציבוריים

אם  ,מתחייבת להיקף עבודה כלשהונה איהמזמינה  ,כמו כן .מטעמו הפועלים0או ו בו השולטים

 והכל בכפוף לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי. ,בכלל

 שלמה שאיננה הצעה כל לדחות, חייבת לא אך, רשאית המזמינה תהא, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .1.17.1

 הסופי דעתה שיקול י"עפ וזאת, המכרז מסמכיל פי דרישות ע ערוכה שאינה או, ברורה אוו0

 .המזמינה של והבלעדי

 לצדדים או0ו למציע לפנות, הבלעדי דעתה שיקול לפי, חייבת לא אך, רשאית תהא המזמינה .1.17.0

 של להצעתו ביחס השלמות או0ו הסברים או0ו הבהרות או0ו נוסף מידע להמציא בדרישה שלישיים

 רישיון או היתר, אישור, מסמך כל המצאת בעניין לרבות, כן לעשות למציע לאפשר או0ו מציע

, מסמך שכל ובלבד, הסף בתנאי המציע עמידת הוכחת לצורך ולרבות, זה מכרז תנאי לפי כנדרש

. במסגרת זכות זו הצעות להגשת האחרון למועד ותחולה תוקף בעלי יהיו היתר או אישור, רישיון

שומרת לעצמה המזמינה גם את הזכות לפנות ללשכת עורכי הדין לרבות בנוגע לבירור פרטים 

שיונות והיתרים הניתנים על ידי הלשכה ו0או הליכים יו0או אישור בדבר ר עמקצועיים של המצי

 . המתנהלים דרכה, והכל בכפוף לכל דיןמשמעתיים ו0או פליליים 

 אינם אשר זה מכרז מתנאי תנאי או דרישה קיום על למחול הזכות את העצמל שומרת המזמינה .1.17.8

 של המכרזים ועדתו דעת שיקול לפי והכל השוויון בעיקרון לפגוע כדי בהם אין ואשר מהותיים

 .המזמינה
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 הדרוש הזוכים המציעים מספר .1.11

 מציעים זוכים בהתאם למפורט להלן: ארבעהעד בכוונת המזמינה להתקשר עם  .1.11.1

להלן במועד  0.2.1בתנאי הסף המפורט בסעיף  יעמדוזוכים אשר  מציעים שלושה .1.11.1.1

גם בציון הסף הקבוע למעבר לשלב המציעים  יעמדואשר  ,הגשת ההצעות למכרז זה

ויקבלו את הציון , במועד הגשת ההצעות למכרז זה להלן 1בפרק הזוכים כמפורט 

 ("המציעים הזוכים בשלב הראשון"להלן: ) .המשוקלל הגבוה ביותר

יבחר מתוך רשימת את הציון המשוקלל הגבוה ביותר  יקבלאשר  מציע זוכה נוסף, .1.11.1.2

 מורכבת מהמציעים הבאים:המציעים אשר 

, 71.70.10ביום להלן,  0.2.1יעמדו בתנאי הסף המפורט בסעיף מציעים אשר  .1.11.1.2.1

ואשר יעמדו גם בציון הסף  להלן 0.2.2אשר יעמדו בתנאים המפורטים בסעיף 

 71.70.10ביום להלן,  1בפרק הקבוע למעבר לשלב המציעים הזוכים כמפורט 

 .("המציעים המצטרפים")להלן: 

בשלב הגבוה ביותר לאחר שלושת המציעים הזוכים  גהדירו מציע אחד בעל  .1.11.1.2.2

להלן במועד הגשת  0.2.1יעמדו בתנאי הסף המפורט בסעיף אשר הראשון 

ואשר  להלן 0.2.2, אשר יעמדו בתנאים המפורטים בסעיף ההצעות למכרז זה

 1בפרק יעמדו גם בציון הסף הקבוע למעבר לשלב המציעים הזוכים כמפורט 

 .("המוקפא המציע")להלן:  במועד הגשת ההצעות למכרז זה ,להלן

יקבע המזמינה אינה מתחייבת למספר מציעים זוכים מסוים והמספר ייל, אף האמור לע-על .1.11.2

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל0להפחית את מספר . בהתאם לצרכיה ושיקוליה בלבד

 המציעים הזוכים או לשנות את אופן בחירתם.

הסף  למציע שלא זכה בהליך זה אשר עמד בתנאי הסף ובציוני לפנות הזכות שמורה למזמינה .1.11.0

הצורך על ידי ענבל אם בעזיבת מציע זוכה ו0או  שיעלה ככל(, דירוגם סדר פי על) כמפורט בהזמנה

 מנת על וזאתו0או מכל סיבה שהיא , בהגדלת היקף העבודה בענבל הדורש מציעים זוכים נוספים

במקרה זה, יהא על המציע להצהיר כי הינו עומד . המבוקשים למתן השירותים 0םלהתקשר עמו

 איןמבלי לגרוע מן האמור לעיל, תנאי הסף המפורטים בהזמנה זאת במועד ההתקשרות עמו. ב

לעיל ולענבל שמורה הזכות גם לפנות  כאמור ועדת המכרזים לפעולו התחייבות משום באמור

 למציעים אחרים שעמדו בתנאי הסף והכל לשיקול דעתה הבלעדי ולפי צרכיה.

לדחות את קבלתו של לענבל שמורה הזכות מציע מותלה לא יתקבל ייפוי הכח בעבור במידה ו .1.11.0

הבא שקיבל את הניקוד הגבוה ביותר  ולעבור למציעהמציע המותלה מסיבת אי קבלת ייפוי הכח, 
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בהתאם הדירוג ו0או סדר )והכל לפי  ולבקש יפוי כח בעבורוכמציע זוכה מותלה בתור ולהכריז עליו 

 .צרכי ענבל (ל

 הזוכים למשרדים התיקים חלוקת אופן .1.11

 פרמטרים הבאים:ל בהתאםמסירת תיקים לטיפול המשרדים הזוכים תבוצע  .1.12.1

 מסירת תיקים סמוך לאחר הזכיה במכרז: .1.12.1.1

זוכה סמוך לאחר תחילת הזכיה ותחילת  למציעבחינת היקף התיקים שימסר  .1.12.1.1.1

סיון המשרד בתחום ותוך מתן יהעבודה עימו, תעשה בין היתר בהתחשב בנ

עוה"ד  סיוןיהתיקים מסוג זה שטופלו על ידו והיקפם, ובמיוחד נדגש על כמות 

וכן בוותק המשרד ובמיוחד וותק עוה"ד   שהמציע מייעד לטפל בתיקים

איכות  ובנוסף בתיקים בתחום הרשלנות הרפואית לטפלמייעד  שהמציע

 .המשרד בתחום הרשלנות הרפואית כפי שתשתקף במהלך המכרז

בכוונת ובכפוף להם,  1.11.1.1ו  1.11.1.1.1מבלי לפגוע באמור בסעיפים   .1.12.1.1.2

נקודות  11המזמינה למסור למציע זוכה אשר יקבל ציון משוקלל סופי של 

תיקים לכל שנה בשנתיים הראשונות, ולמציע זוכה אשר יקבל ציון  11ומעלה 

 אשונות.תיקים לכל שנה בשנתיים הר 11נקודות ומעלה  11משוקלל סופי של 

תמהיל התיקים אשר יימסרו יהיה בהתאם לתמהיל התיקים המצוי בידי 

 המזמינה בעת הקצאת התיקים.

למציעים זוכים  שנהעד חודשים  1 שלמסירת תיקים לאחר חלוף תקופת היכרות  .1.12.1.2

 :1.12.1.1.2נכללים בסעיף  אינםאשר 

תקופת היכרות זוכה לאחר חלוף ה למציע מעודכנת של היקף התיקים שימסר נהבחי

סיון המצטבר בעבודה יראשונית והתרשמות מעבודת המשרד תעשה בהתבסס, בעיקר, על הנ

איכות הטיפול  אתובכלל זה הערכת הרפרנטים המטפלים בתיקים בענבל  המציעעם 

  השירות הניתן על ידם במהלך העבודה עימם.    ואתהמקצועי הניתן על ידם בתיקים 

למציעים הזוכים ייקבע על פי  שיועבר תיקיםהיובהר כי בכל מקרה היקף אף האמור לעיל, -על .1.12.2

והיצע  התיקים אשר יהיו ברשותהותמהיל ובהתאם לכמות  של ענבל שיקול דעתה הבלעדי וצרכיה

כמות התיקים אשר ברשות ענבל עלולה  .המשרדים נותני השירותים שעמם תהיה לענבל התקשרות

 רגולטורים, תקציביים וכדומה.להשתנות בין היתר בשל שינויים 
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 1  פרק

 המבוקשים המשפטיים השירותים הגדרת .1

 ,ההזמנה מסמכיל ד' נספחכ המצורף בהסכם לרבות זה, מכרז במסמכי אחר מקום בכל מהאמור   לגרוע מבלי

 "השירותים" )להלן: במצטבר  קמןכדל הינם המבוקשים השירותים מתן עבור  מהמציע הנדרשים השירותים

 :(המבוקשים" "השירותים ו0או

  משפטיים בהליכים למדינה ייצוג מתן .1.1

  :מקצועית ברפואההאחריות מתן ייצוג למדינה בהליכים משפטיים בתחום ה .2.1.1

 (; רפואיתטיפול בתביעות בגין נזקי גוף ברפואה )תביעות רשלנות 

 משפטיים אחרים:  שירותים .2.1.2

על המציע, במידת הצורך, לספק למזמינה, שירותים משפטיים נוספים בהקשר לתחום 

והכל בכפוף לשיקול דעתה עוץ ו0או חוות דעת בתחום, י, כגון יהשירותים המבוקשים

 הבלעדי של המזמינה וצרכיה.

 כלליות דרישות .1.1

 ת וכללי ותדריש .2.2.1

ניהול ההליך המשפטי כולל בין היתר את איסוף כל החומר הנדרש, הגשת הערכות  .2.2.1.1

סיכון, הגשת כתבי הגנה0תביעה, הגשת הודעות לצדדים נוספים,  הגשת כתבי בית דין 

פנייה בהתאם לצורך ובכלל זה הליכי ביניים ובקשות ביניים, הכנת עדים ומומחים, 

לצורך הגשת חוות דעת מקצועיות במסגרת הליכים ו0או יועצים מומחים לרופאים 

נכון ליום התשלום. יובהר כי בכפוף למחירון מאושר של ענבל והכל ) המשפטלבית 

בבית  הגשת תצהירים וחוות דעת, הופעהמעת לעת(, לענבל שמורה הזכות לעדכנו 

וכן  , ניהול הליכי חקירה, סיכומים, ניהול הליכי גישור ובוררות וכיוצא בזה,משפט

ו0או  לקבלת הוצאות משפטטיפול בתוצאות ההליך, ובכלל זה משלוח מכתבי דרישה 

טיפול בחישוב הפיצוי וביצועו וכן הגשת בקשות ותגובות לאחר מתן פסק הדין ככל 

  שנדרש.

, ייצוג בשלב 0מבלי לגרוע מתנאי הסף המפורטים להלן בפרק  -ייצוג בשלב ההוכחות   .2.2.1.2

מציע הזוכה ו0או  עורכי הדין המועסקים במציע הזוכה, ההוכחות, יינתן על ידי ה

 שנות ניסיון כעו"ד )לא כולל התמחות( בתחוםחמש לפחות ותק של ואשר הינם בעלי 
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מבלי לגרוע מן האמור, על  .האחרונותהשנים  בשמונהושנצברו  ,הרשלנות הרפואית

 המציע )לפחות אחד מהשותפים במציע( לפקח על ההתנהלות המקצועית של כל תיק.

את כל הכרוך בניהול ההליך המשפטי עד כללו יהשירותים המשפטיים המבוקשים  .2.2.1.0

תומו, באותה ערכאה. טיפול בהליך ערעור או בקשת רשות ערעור, בתום ההליך, יהא 

המשפטי בנוסף, הטיפול  . וצרכיה שקול דעתה הבלעדיפוף לבכלפי דרישת המזמינה 

כולל קיום כל ההיבטים הטכניים מנהלתיים הנדרשים לביצוע השירותים 

. 'המשפטיים, לרבות צילום, העתקה, סריקה, ניהול פגישות, זימון עדים, נסיעות וכו

ים ארגוניים ומשרדי, םמחישובייבידי המציע כל האמצעים המנהליים,  ,כמו כן

 הנדרשים לצורך מתן השירותים המבוקשים באופן מלא לרבות תוכנות משפטיות.

דיווח שוטף לענבל ולגורמים נוספים על פי דרישת ענבל ובהתאם לנהלי העבודה  .2.2.1.0

 והנחיות שיתקבלו מעת לעת.

, ולא על ידי מי ו0או עורכי הדין במציע בלבדהמשפטי יינתן על ידי המציע  טיפול ה .2.2.1.5

. יובהר בזאת, כי אין בכך והכל בכפוף להסכם ההתקשרות ומסמכי ההזמנה מטעמם

מתמחים סתייע, לצורך מתן הייצוג המשפטי על ידם, ביעזר0להכדי למנוע מהמציע לה

, ככל שהדבר נדרש מבחינה מקצועית ולשם קידום במציעעורכי דין אחרים ו0או 

 הטיפול היעיל בתיק.

דרישות נוהל העבודה והכל בכפוף לנאי ההסכם המשפטי כולל עמידה בכל ת טיפולה .2.2.1.1

מעת לעת על ידי  ווכפי שישונכפי שימסרו מעת לעת על ידי המזמינה, והפיקוח 

 . בכל עת הוראות והנחיות המזמינהעל המציע הזוכה לבצע את  ,. כמו כןהמזמינה

  תמיחשוביודרישות  .2.2.2

 הבאות: המציע מתחייב לעמוד בכל תקופת ההתקשרות בדרישות המחשוביות .2.2.2.1

את מערכות המחשוב התקשרות בפועל המציע יחזיק, יפעיל ויתחזק בכל תקופת ה .2.2.2.2

 כמפורט להלן:

 זיכרון פנימי; GB 2ומעלה עם מינימום  0דגם פנטיום  PCמחשב  .2.2.2.2.1

 ;או מאוחרת יותר SP3  Windows XPמערכת הפעלה .2.2.2.2.2

 ומעלה; Internet Explorer 7דפדפן אינטרנט:  .2.2.2.2.0
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 ומעודכנת באופן שוטף;כנת אנטי וירוס מותקנת ות .2.2.2.2.0

ולאפשר  ActiveX, JAVA, juniper , CheckPoint Clientאפשרות להרצת  .2.2.2.2.5

Pop-Up ;מול אתר האינטרנט והמערכת של ענבל 

יבור למערכת המחשוב של ענבל באחת משתי האופציות הבאות, וזאת על פי ח .2.2.2.2.1

 הנחיות ענבל בלבד, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לצרכיה:

 של בזק ייעודי לענבל; IP/VPN-קישור ל .2.2.2.2.1.1

 2MBשל חיבור לאינטרנט מהיר בקצב מינימאלי  .2.2.2.2.1.2

0כבלים תתאפשר התקנת תוכנת זיהוי והצפנה ADSLבמקרה של תשתית  .2.2.2.2.0

 לצורך חיבור לאתר ענבל; Checkpointמתוצרת חברת 

אפשרות לתמיכה טכנית באמצעות התקנת תוכנות השתלטות דרך האינטרנט,  .2.2.2.2.8

 מינה, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי; הכל על פי הנחיות המז

מובהר בזאת, כי עלות כל תשתיות המחשוב הנדרשות לצורך עבודה עם המערכת  .2.2.2.0

הממוחשבת   לרבות חומרה, רישיונות למערכת הפעלה, אנטי וירוס, סורק ותקשורת 

 בלבד.מציע הזוכה שוטפת לספקים )בזק וכו'( יהיו על חשבון ה

מובהר , כי ענבל תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, וככל שתמצא שהדבר נדרש  כן .2.2.2.0

לצורך מתן השירותים, להורות למציע הזוכה, עמו תתקשר, לשנות ו0או לעדכן את 

מערכות המחשוב המותקנות אצלו על מנת שתהיינה תואמות שדרוגים במערכת 

ון כאמור ייעשה על הממוחשבת )כהגדרתה להלן(, במידה שיהיו. שינוי ו0או עדכ

 חשבון המציע הזוכה בלבד.

כן מובהר , כי ענבל תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, וככל שתמצא שהדבר נדרש  .2.2.2.5

להורות למציע הזוכה, שקשרי העבודה השוטפים עמה יתבצעו באמצעות מערכת 

שתסופק על ידי ענבל ועל  INTERNET EXPLORERמידע ממוחשבת מבוססת 

 בכפוף להחלטת ענבל ,ערכת הממוחשבת"(, שתאפשר בין היתרחשבונה )להלן: "המ

 את הדברים הבאים: 

קבלת כל הנתונים והמסמכים הנדרשים על מנת לספק את השירותים להם  .2.2.2.5.1

  מציע הזוכה.התחייב ה
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וכל עדכון שוטף אחר הנדרש במהלך הטיפול  הערכות סיכון הזנת בקשות, .2.2.2.5.2

 בתיק התביעה.

 ., בהתאם לדרישות ענבלהנדרשיםסריקת כל המסמכים הנלווים  .2.2.2.5.0

 

 .("השירותים המבוקשים")להלן 
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 1 פרק  

 הסף תנאי .1

  - כללי .1.1

 : במצטבר על כל התנאים הבאים מציע העונה בעצמורשאי להגיש הצעה 

  נתינת השירותים המבוקשים במלואם .0.1.1

 .לעיל 2יש ביכולתו לתת את כל השירותים המבוקשים בפרק המציע יצהיר כי 

 העוסקים בעריכת דין במציע להיות חברים רשומים בלשכת עורכי הדין בישראלעל כל  .0.1.2

רשומים כדין במועד הגשת ההצעה כי כל העוסקים בעריכת דין במציע  אלוודעל המציע 

 כחברים בלשכת עורכי הדין.

 ניהול ספרים כדין .0.1.0

 1701-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ולהיות בעל כל האישורים כנדרש בהמציע על 

 כמפורט להלן: )להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"(

חוק עסקאות גופים ציבוריים )פקיד שומה, רו"ח או כהגדרתו במורשה  פקיד אישור .0.1.0.1

 ושהינו מלנהלם פטור שהוא או כדין חשבונות פנקסי מנהל שהמציע המעידיועץ מס( 

 מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מדווח ושהינו הכנסותיו על לדווח נוהג

 .ההצעה הגשתנכון ליום  ועדכני תקף להיות האישור על . 1705-ו"התשל, מוסף ערך

 שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי בעבירות הרשעות היעדר בדבראישור  .0.1.0.2

 חוק ולפי( זרים עובדים חוק -להלן) 1771-א"התשנ(, הוגנים תנאים והבטחת כדין

 המציע כייצהיר  המציע(. מינימום שכר חוק – להלן) 1780 – ז"התשמ, מינימום שכר

 משתי ביותר הורשע לא, ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתם, אליו זיקה ובעל

 עבירות משתי ביותר הורשע ואם, מינימום שכר וחוק זרים עובדים חוק לפי עבירות

 תקף להיות האישור על. האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה – כאמור

 .ההצעה הגשת לתאריך ועדכני

  וותקו ניסיון .1.1

 כמפורט להלן:של ניסיון וותק מקצועי ה בדריש עומדהינו כי  יצהירהמציע 
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 של וותק בעללהיות ו0או אחד מעורכי הדין במציע ( במציע השותפים אחד לפחות) המציעעל  .0.2.1

האחרונות,  השנים עשרמהלך ב שנצברו( התמחות כולל לא) ד"כעו לפחות שנים שמונה

מהלך אשר נצברו ב( התמחות כולל לא)לפחות שנים  חמשוותק של ובנוסף הנזיקין  תחוםב

  בשל מתבקשת האחרונה זו דרישה. בתחום הרשלנות הרפואית שמונה השנים האחרונות

והשפעות הרוחב  מהתביעות חלק של הכספי והיקפן תחום זהב תביעותטיפול בה מורכבות

 .האפשריות של טיפול בתיקים מסוג זה

והינו בעל במועד הגשת ההצעות . לעיל 0.2.1במידה והמציע אינו עומד בתנאי האמור בסעיף  .0.2.2

 5השנים האחרונות ואשר מונה לפחות  8שנים במהלך  5מחלקת נזיקין הקיימת לפחות 

את אז יגיש המציע  ,71.70.10ביום ביכולתו להצהיר כי בכוונתו לעמוד בתנאי זה עו"ד, 

החדשים אשר יעסיק ו0או השותפים כל חומר נוסף הרלוונטי לעוה"ד הצעתו המחודשת ובה 

אמות המידה ומשקולות  - 1)ובפרט מידע הנדרש עפ"י פרק זה וע"פ פרק  ו0או יתקשר עמם

 לבחירת ההצעות הזוכות ובהתאם לכל הנספחים המצ"ב להזמנה(.

  הרשעה ואי סודיות חובת עניינים, ניגוד העדר .1.1

  עניינים ניגוד העדר .0.0.1

המציע יצהיר כי הוא יהיה אחראי על כך שכל השותפים במציע ו0או עובדי המציע  .0.0.1.1

כל מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד להיות בימנעו מלרבות עורכי הדין במציע 

לרבות בתי החולים הכללים, הגריאטריים  כלפי משרד הבריאות עניינים

"משרד והפסיכיאטריים הממשלתיים ולשכות הבריאות הממשלתיות )להלן: 

, יחתם הסכם למתן שירותים משפטיים לא יהא רשאיימציע זוכה שעמו  .(הבריאות"

מלייצג בעלי דין, כנגד  ולייצג בעלי דין, וכן יחדל לא הוא ולא עו"ד במציע הזוכה,

יובהר בזאת כי מגבלה זאת לא תחול לגבי . כל תחומי המשפטב אות בלבדהברי משרד

 אחריותו על גם יצהירהמציע . בקרן יחידות ממשלתיות ו0או גופים אחרים המכוסים

 העובדים הדין עורכי לכל בקשרכאמור בסעיף זה,  עניינים ניגוד של מצב כל למנוע

 להזמנה.  כנספח א'כמפורט לעיל ובתצהיר המצ"ב  במציע

כל מצב של ניגוד להיות במוכה יהיה מנוע הזהמציע  - עניינים ניגוד העדר תקופת .0.0.1.2

בתחום הרשלנות הרפואית  ,כלפי משרד הבריאות עניינים או חשש לניגוד עניינים

 מראש ענבל אישרה אם אלא, לאחר מכןשנה  עדומתום תקופת ההתקשרות  בלבד,

לייצג בעלי זאת לא יהיה רשאי המציע הזוכה תקופה ב .יותר קצרה תקופה, ובכתב

 בתחום הרשלנות הרפואית בלבד. אותהברי דין, כנגד משרד
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למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין בהתחייבויות אלה כדי לגרוע מהתחייבויות  .0.0.1.0

קרטי באשר עורך הדין, וכל המועסקים על ידו, להימנע ממצב של ניגוד עניינים קונ

 לכל תיק משפטי מסוים שיועבר לטיפולו. 

במידה ומי מהשותפים במציע ו0או מי מעובדיו מייצג בעל דין כנגד משרד הבריאות  .0.0.1.0

על מנת להפסיק לטפל מיום משלוח הודעת הזכייה יעמדו לרשותו שלושה חודשים 

יק כגון בתיק. במידה וקיימת סיבה עניינית בגינה מעוניין המציע להמשיך ולטפל בת

דין וכדומה יגיש המציע לענבל בקשה מתאימה וכל בקשה -תיק אשר ממתין לפסק

בסמוך לאחר קבלת הודעת הזכיה ולא יאוחר על המציע להגיש בקשתו תידון לגופה. 

משבוע לאחר קבלתו. ענבל תשיב למציע הזוכה בסמוך ככל שניתן לקבלת הבקשה 

המזמינה שומרת לעצמה הזכות להחליט האם ולא יאוחר משבוע לאחר קבלתה. 

 לקבל את בקשת המציע או אם לאו ולמציע לא תעמוד כל טענה לעניין זה. 

"הצוות יוקם צוות מיוחד באגף תביעות גוף )להלן: לידיעת המציעים יובהר כי  .0.0.1.5

לא יטפל  יהיה מנוע מלטפל בכל ענין הנוגע לרשלנות רפואית וממילאאשר ( המנוע"

עורכי הדין  הנוגעים לרשלנות רפואית, אשר יטופלו ע"ינגד המדינה  תביעה בתיקי

, וצוות זה יטפל בתביעות תבוע את המדינה, למעט את משרד הבריאותהמורשים ל

 שיוגשו ע"י עורכי דין אלו.

 סודיות חובת .0.0.2

לרבות עובדי המציע כל המציע יצהיר כי הוא יהיה אחראי על כך שכל השותפים במציע ו0או 

ישמרו על סודיות לרבות אי העברת מסמך או אי העברת מידע לידיעת כל עורכי הדין במציע 

והכל  המזמינההמבוקשים על ידי אדם שאינו מטעם המזמינה ואינו קשור למתן השירותים 

 . כמפורט בתצהיר

  אי הרשעה .0.0.0

לא במציע  יןרכי הדהמציע יצהיר כי הוא יהיה אחראי על כך שכל השותפים במציע ו0או עו

משמעתית על פי חוק לשכת עורכי הדין והכללים מתוכו, עבירה הורשעו בעבירה פלילית או 

למעט עבירות תעבורה או שחלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים 

וכן כי לא תלוי ועומד נגד מי מהם כתב אישום על עבירה מהעבירות המנויות  1781 –התשמ"א 

והכל  ולא מתנהלת נגדם חקירה בגין עבירה מעבירות אלה למעט בעבירות תעבורהלעיל 

 . כמפורט בתצהיר
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 1פרק 

 ההצעה מבנה .1

 ההצעה מבנה .1.1

 שלהלן. 5כמפורט בפרק על ההצעה להכיל את כלל המסמכים  .0.1.1

 ההצעה של העותקים מספר .1.1

בשני  בעותק אחד מקורי למעט את ההסכם אותו יש להגישעל המציע להגיש את הצעתו  .0.2.1

 בשלמותה. מההצעהלמקור  נאמןהעתק  ברשותו להשאיר המציע על. עותקים חתומים כדין

 ההצעה על חתימה .1.1

 . להלן 5הצעת המציע תכיל את כל מסמכי ההזמנה והנספחים הנדרשים כמפורט בפרק  .0.0.1

בכל מקום )במידה ורלוונטי( המציע המציע יחתום חתימה מקורית מלאה ביחד עם חותמת  .0.0.2

 ., כנדרשובכל דף אחר ישים חותמת וחתימה ו0או יחתום בראשי תיבותבו התבקש, 

 .הצעתומציע שלא יגיש את כל המסמכים חתומים ומלאים כנדרש עשוי לגרום לפסילת  .0.0.0

יחתום רק מי שהוסמך לכך בתקנון החברה או  -אם המציע הינו תאגיד או שותפות רשומה  .0.0.0

 . השותפות ובתוספת חותמת התאגיד הסכםב

 צעההה מילוי .1.1

למציע אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו0או תנאי המופיעים בהזמנה על נספחיה, והוא  .0.0.1

 חייב למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי המסמכים הכלולים בהזמנה על נספחיה.

כל שינוי שיעשה על ידי המציע בטופס ההזמנה על כל נספחיה, בתנאי ההסכם ובנספחיו ו0או  .0.0.2

י תוספת בגוף המסמכים, או במסמך נפרד, או בכל דרך אחרת, עלולים כל הסתייגות על יד

  לגרום לפסילת ההצעה. 
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 1 פרק

 הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכים .1

על המציע להגיש את הצעתו בקלסר עם חוצצים על פי החלוקה המפורטת להלן ולרשום על כל חוצץ את 

 :הכותרת המודגשת בכל תת סעיף כמצוין לעיל

 תצהירים נספח - 1חוצץ  .1.1

 להזמנה. א' נספח  הגשת

, על 1701 –בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א על המציע להצהיר כמשמעותו 

 ו. חתימת אימות לצורך דין עורך להחתים וכן מלאה בחתימה תצהירהלחתום בסוף התצהירים הבאים, 

 :הצהרות הבאותמסמך התצהירים כולל את ה

 פרופיל המציע .5.1.1

קריאה והבנה הבנת ההזמנה על כל נספחיה לרבות תצהיר כללי הכולל בין השאר הצהרה על  .5.1.2

, יכולת המציע לספק את , ככל שאלו יתפרסמו במסגרת ההליךמכתבי ההבהרותשל 

השירותים המבוקשים, זכויות ענבל על מסמכי ההזמנה, התחייבות לעמוד בדרישות 

 כל תקופת ההתקשרות ועוד. המחשוביות והביטוחיות במשך

 .מורשי החתימה של המציע .5.1.0

בדרישה כי כל העוסקים בעריכת דין במציע רשומים כדין  עומד הינו כי המציע התחייבות .5.1.0

 בלשכת עורכי הדין. כחברים

 .שמירת חוקי עבודה – עסקאות גופים ציבוריים חוקתצהיר על פי  .5.1.5

 לעיל. 0המפורטים בסעיף כנדרש בתנאי הסף ניסיון וותק תצהיר כי המציע בעל  .5.1.1

 .הרשעה ואי סודיות חובת, עניינים ניגוד העדרתצהיר  .5.1.0

 .התחייבות לקיום חקיקה בעניין שמירת זכויות עובדים .5.1.8
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 המציע  מקצועי שלתצהיר  - 1חוצץ  .1.1
 להזמנה. נספח ב' הגשת

לחתום ,  1701 –בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א על המציע להצהיר כמשמעותו 

 ו. חתימת אימות לצורך דין עורך להחתים וכן מלאה פו  בחתימהבסו

 גופים ציבורייםעסקאות חוק פקיד מורשה על פי תצהיר  - 1חוצץ  .1.1

 . להזמנה 'גנספח הגשת 

בסימן א' לפרק ב' על המציע להגיש תצהיר של פקיד שומה או רו"ח או יועץ מס שומה, כמשמעותו 

 גופים ציבוריים. עסקאות ,  בכפוף לדרישה בחוק 1701 –לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א 

 נספחיו  על ההסכם  - 1חוצץ  .1.1
. את הנספחים להסכם יש להגיש להזמנה בשני עותקים חתומים כדין נספח ד'על המציע להגיש את 

לא יאוחר כאשר הם חתומים בראשי תיבות בלבד, ויש להגישם מלאים וחתומים רק ע"י המציע הזוכה 

 .הזכייהאו כפי שיפורט במכתב  הזכייהמעשרה ימי עבודה לאחר קבלת הודעת 

איות )נוסח על המציע להגיש את הסכם המסגרת חתום כדין כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הר

 עותקים חתומים כדין.  בשני 1701-חדש(, התשל"א

דרוש מהמציע השלמות פרטים ו/או מסמכים נוספים המתייחסים למזמינה הזכות ל :הערה כללית

למצגים שניתנו בהתאם להזמנה, לרבות בקשר לכישוריו, מקצוענותו, ניסיונו, אמינותו והאמצעים 

פי ההסכם, וכן לבדוק בכל דרך אחרת את קיומם של -יותיו עלהעומדים לרשותו לצורך ביצוע התחייבו

והמציע יעמיד לרשות המזמינה את לרבות בדיקה אצל כל הגורמים הרשמיים, תנאי ההשתתפות, 

 . והכל בכפוף לכל דין הפרטים הנ"ל ויאפשר בדיקה כאמור
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 1 פרק

 הזוכות ההצעות לבחירת ומשקולות מידה אמות .1

  אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה  .1.1

 על שיקולי איכות כדלקמן: ויתבסס הזוכה ההצעה לבחירת המידה אמות .1.1.1

 ניקוד איכותי  - 1שלב  .1.1.1.1

  נקודות 11 –סך הניקוד עבור שלב זה 

 נקודות 1 עד -  הנדרשי מקצועהתק וומספר עורכי הדין בעלי ה .1.1.1.1.1

ו0או עורכי ( במציעהשותפים  אחד לפחות) על המציעכאמור בפרק תנאי הסף 

 כולל לא) ד"כעו ניסיון שנות חמש לפחות של ותק להיות בעלהדין במציע 

 . האחרונות השנים בשמונה ושנצברו הרשלנות הרפואית תחוםב( התמחות

ניסיון מקצועי של המציע ו0או עורכי הדין במציע מעבר לתנאי סף זה יקנה 

 :יתרון למציע על פי הניקוד הבא

 7 –הסף שיש לו עורך דין אחד בלבד בעל ותק מקצועי כנדרש בתנאי מציע  .1.1.1.1.1.1

 נקודות

 כנדרשבעלי ותק מקצועי שותפים(או ו0שכירים ) שני עורכי דין לו שיש מציע .1.1.1.1.1.2

 נקודות. 1 – הסף בתנאי

 כנדרשבעלי ותק מקצועי או שותפים( ו0)שכירים עורכי דין  0או  0 לו שיש מציע .1.1.1.1.1.0

 נקודות. 0 –בתנאי הסף 

 מקצועי ותקאו שותפים( בעלי ו0עורכי דין )שכירים ומעלה  5 לו שיש מציע .1.1.1.1.1.0

 .נקודות 5  - הסף בתנאי כנדרש

  –של המציע )לפחות אחד השותפים( ו/או עורכי הדין במציע מקצועי ניסיון  .1.1.1.1.2

 נקודות. 11 עד

ו0או  ושבהם ייצג התיקים רשימת את להזמנה 'ב בנספח מלאהמציע ל על .1.1.1.1.2.1

השותפים במציע ועורכי הדין על ידי ו0או גישר ו0או מיוצגים0מנוהלים  וניהל
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מילוי  לצורך. השירותים המבוקשים בתחוםות האחרונשלוש שנים בבמציע 

להזמנה, יש לרשום אך ורק את התיקים המנוהלים על ידי  בנספח ב' טבלה ה

הוותק  ענייןבהסף  בתנאי שעמדו במציע דין עורכיבמציע ו0או  ותפיםש

ואשר מיועדים לתת במסגרת הליך זה את השירותים המבוקשים  המבוקש

 .למזמינה

הניקוד בסעיף זה יינתן על פי כמות התיקים שכל עורך דין )שותף ו0או עורך דין  .1.1.1.1.2.2

 בשלוש מנהל ייצג ו0או ניהל0מבמציע שייתנו את השירותים המבוקשים( ייצג0

לצבור את מלוא הנקודות, באם כל . כל עורך דין כאמור, יוכל שנים האחרונות

 שותף ו0או עורך דין במציע שייתנו את השירותים המבוקשים ייצג ו0או ניהל

תיקים ומעלה בשלוש השנים האחרונות. ייצוג בפחות תיקים  07 -ב ו0או גישר

 ממספר זה יקבל ניקוד יחסי למספר זה. 

 .נקודות 11עד  -  תוהכללי יכולותהמילולי של  תיאור -יכולות המציע בתחום  .1.1.1.1.0

בתביעות ניסיון בייצוג מוסדות רפואיים ו0או רופאים בעל למציע יינתן יתרון 

יקי בתו0או ניסיון בייצוג תובעים כנגד מוסדות רפואיים ו0או רופאים נזיקין 

, בהתאם למורכבות התיקים, כפי תביעה בתחום הרשלנות הרפואית

 להזמנה המצ"ב. בנספח ב'שיפורטו שמשתקפת ברשימת התיקים 

 תיאור -יכולות מקצועיות של השותפים ועורכי הדין במציע בתחום המבוקש  .1.1.1.1.0

 במציע הדין עורכי ושל)השותפים במציע( היכולות המקצועיות של המציע 

נם כפי ניסיו החיים ופירוטבכפוף לקורות  המבוקשים השירותים את שייתנו

 .נקודות 11עד  – להזמנה בנספח ב'שיפורט 

היכולת המקצועית של  -כים מקצועיים ממקצועית כפי שעולה ממסיכולת  .1.1.1.1.5

דרש בהתאם לנ אשר יצורפו, דין-בי כתבי של דוגמאותהמציע כפי שעולה מה

  .נקודות 11עד  – 'ב ספחבנ

תחשיב נזק, רפואית בשאלת האחריות, תביעה, חוו"ד כתב על המציע לצרף כתב הגנה או 

, שהוכנו ע"י ודיווח ללקוח שמנתח את התיקפס"ד0הסכם פשרה  ,סיכומים, פרוטוקול הוכחות

 .אחד או יותר מעוה"ד המיועדים לספק את השירותים המבוקשים

 נקודות. 11עד  -  המלצות .1.1.1.1.1

 1של לפחות ייבדקו מרשימה ש לפחות המלצותשתי  בדיקת פי על ניקוד יוקנה למציע

 . להזמנה נספח ב'מסגרת גיש בשיממליצים 
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 לקוח.  -ניתן לרשום כממליצים מספר אנשים מאותו גוף  .1.1.1.1.1.1

 1על רשימת הממליצים להיות לקוחה מרשימת התיקים המפורטים בסעיף  .1.1.1.1.1.1

 לנספח ב'.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות גם לנקד  .1.1.1.1.1.0

תו יסעיף זה על בסיס מידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות א

 . 1770 –לתקנות חוק חובת המכרזים התשנ"ג  22בכפוף לתקנה  ל, והכבלבד

נקודות למציע אשר ימסור ממליצים אשר הינם גופים  1יינתן יתרון של עד  .1.1.1.1.1.1

)להבדיל מאנשים  ממשלתיים ו/או ציבוריים ו/או חברות ביטוח וכדומה

 .פרטיים(

  ציון סף 

 מקסימאליות שניתן לצבור בשלב זהנקודות  15לפחות מתוך  נקודות 07צבור שי מציערק 

 .האישיים הראיונות לשלב יעלה

לשנות את  במקרים מיוחדים המזמינה שומרת לעצמה את הזכותמבלי לגרוע מן האמור, 

. במקרה לרבות במקרים בהם מספר המציעים שעלה לשלב הראיון נמוךציון הסף האמור 

  זה, המזמינה תנמק את החלטה בכתב.

 נקודות. 11עד  – אישי ראיון -  1שלב  .1.1.1.2

 על כל עוה"ד המיועדים לספק את השירותים המבוקשים להגיע לריאיון האישי. 

על פי ומעוה"ד הניקוד יינתן על בסיס התרשמות אישית בראיון מהמציע 

 הקריטריונים הבאים: 

 

 מקסימאלי ניקוד המידה אמת

הפגנת ידע בתחום ומקצועיות בתכני 

 .השירות המבוקש

 

27 

ומעוה"ד ציע התרשמות כללית מהמ
, לרבות עוצמה אישית, מוטיבציהבמציע 

יכולת , רצון ,, הבעה ורהיטותייצוגיות
 המבוקשים השירותים את תתלוהתאמה 

15 
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 המציע מיכולת התרשמות וכןלענבל 
 . במציעהדין  עורכי עבודת על לפקח

 

מהם בלבד תקבל את המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לאשר את עוה"ד במציע אשר 

. המציע הזוכה הן מלכתחילה והן במהלך תקופת ההתקשרות השירותים המבוקשים

על כל שינוי בעוה"ד המספקים את השירותים המבוקשים את המזמינה מתחייב לעדכן 

ולקבל אישור מאת המזמינה על קבלת השירותים המבוקשים מעוה"ד החדשים במידה 

 ויצטרפו למשרדו.

  ציון סף 

נקודות מקסימאליות שניתן לצבור בשלב  05מתוך לפחות  נקודות 27 מציע אשר יצבוררק 

 החלטה לגבי המציעים הזוכים.ה יעבור לשלב זה

לשנות את  במקרים מיוחדים המזמינה שומרת לעצמה את הזכותמבלי לגרוע מן האמור, 

רה זה, . במקקטןהסופיים הינו לרבות במקרים בהם מספר המציעים ציון הסף האמור 

  המזמינה תנמק את החלטה בכתב.

  סופיציון סף 

הנקודות המקסימאליות שניתן לצבור  177נקודות לפחות מתוך  05יצבור רק מציע אשר 

 החלטה לגבי המציעים הזוכים.ה לשלביעבור 

לשנות את  במקרים מיוחדים המזמינה שומרת לעצמה את הזכותמבלי לגרוע מן האמור, 

לרבות במקרים בהם מספר המציעים הסופיים הינו קטן. במקרה זה, ציון הסף האמור 

  המזמינה תנמק את החלטה בכתב.
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 1 פרק

 ההצעות ובחינת ההצעות הגשת דרך .1

 ההצעה הגשת .1.1

 מהות את הבין, לעיל האמורים הסף בתנאי עומדמצהיר כי  המציע כי פירושה ההצעה הגשת .0.1.1

 בדק, האפשרי המידע מלוא את קיבל, הצעתו את הגיש ובטרם  תנאיה לכל הסכים, העבודה

 לא או0ו ידע לא כי טענה כל מלהעלות מנוע יהא ולפיכך, והעובדות הפרטים, הנתונים כל את

 .וחלקיו פרטיו כל על,  זה הליך במסמכי הכלול כלשהו תנאי או0ו פרט הבין

 לרבות, נספחיו על ההליך תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה הגשת .0.1.2

 .תוספת או0ו שינוי בלא והכול ההסכם

 הקבוע האחרון מהמועד ימים 77 במשך בתוקפה תעמוד, צרופותיה כל על, שהוגשה הצעה .0.1.0

 .בכתב מהמציע המועד הארכת את ביקשה ענבל אם נוספים ימים 17 או, ההצעות להגשת

ומלאים.  יםאמתיהמציע מתחייב כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שמסר בהצעתו הינם  .0.1.0

המציע מתחייב כי הצעתו משקפת באופן מהימן, תקף ומדויק את המציע ופועלו. ידוע 

 עילה לפסילת הצעתו לאלתר. עלול להוותלמציע כי מילוי פרטים כוזבים 

 

 ההצעות בחינת דרך .1.1
 פי הזמנה זו כדלקמן: -המזמינה תבחן את ההצעות שיוגשו על 

)כולל בדיקת הימצאות כלל המסמכים הנדרשים ותקינותם  -  בדיקת המסמכים הנדרשים שלב א'

 (. וקבלת ההשלמות בקשת השלמות במקרה הצורך

המזמינה תבחן אם ההצעות עומדות בתנאי הסף. המזמינה רשאית לפסול כל  -תנאי סף  שלב ב'

הצעה שלא עמדה בתנאי הסף ו0או כל הצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים הנדרשים ו0או 

  גלה כי פרט מפרטי ההצעה כלל מידע לא נכון או לא מלא.אם ית

 .71.70.10 -הבחינת עמידה בתנאי הסף למציעים המצטרפים תבוצע לאחר 

בחינת ההצעות שעמדו בתנאי הסף בהתאם לאמות  -ניקוד ההצעות על פי אמות המידה   שלב ג

 1 שפורטו בפרקבהתאם לאמות המידה נוקדו כל ההצעות שעברו את תנאי הסף יהמידה. 

 לעיל. 1לאמור בפרק שלב זה יכלול גם פניה לממליצים, והכל בכפוף  לעיל וינוקדו בהתאם.
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ולאחר בחינת עמידתם  71.70.10 -המציעים המצטרפים יבוצע לאחר מתן ניקוד איכותי ל  

 בתנאי הסף.

עברו את ציון  דיקה האםבחינת הניקוד הכולל של המציעים )נכון לשלב זה( וב -ציון סף   שלב ד

 הסף שנקבע.

 כולל ניקוד הראיון. לראיון אישישעברו את ציון הסף הזמנת המציעים  -ראיון אישי  שלב ה'

האם עברו את ציון  מציעים בשלב הראיון.הל שבחינת הניקוד הכולל  –ציון סף של הראיון שלב ו' 

 הסף של הראיון.

 בחינת הניקוד הסופי של המציעים ובחינה האם עברו את ציון הסף הסופי. –ציון סף סופי  שלב ז'

ושני מציעים נוספים  ים מותליםזוכ יםמציע 0בחירת  -בחירת מציעים זוכים מותלים  'חשלב 

אשר יעברו לשלב בחירת המציעים הזוכים לאחר חלוף שלושה חודשים מהמועד מוקפאים 

  האחרון להגשת ההצעות.

המותלים זוכים השמות המציעים  שליחת -למציעים הזוכים המותלים קבלת ייפוי כח  ' טשלב 

 . קבלת ייפוי כחל

בצרוף  לגבי תוצאות ההליך זכיה0דחיהליחת הודעות ש -הודעות זכיה/דחיה לכלל המציעים  ' י שלב

תעריפון ענבל וכן נהלי העבודה עם ענבל כולל דרישה לשליחת האישורים הביטוחים 

 . למציעים הזוכים ם ופרטי פתיחת ספק חדש במערכתהנדרשי

ייערך ניקוד איכותי של ההצעות  71.70.10 -הלאחר  - אחד נוסף מותל מציע זוכהבחירת  שלב י"א 

הנוספות אשר יעמדו בכל תנאי הסף במועד זה, כמו כן תיערך בדיקת עמידת ההצעות בכל 

מתוך רשימת  מציע זוכה מותלה נוסףכאמור לעיל, ובחירת  1ציוני הסף המפורטים בסעיף 

 המוקפאים והמציעים המצטרפים.המציעים 

 שם המציע הזוכה המותלה הנוסף שליחת - למציע הזוכה המותלה הנוסףקבלת ייפוי כח  שלב י"ב

 לקבלת ייפוי כח. 

בצרוף  לגבי תוצאות ההליך זכיה0דחיהליחת הודעות ש -הודעות זכיה/דחיה לכלל המציעים  ' י שלב

תעריפון ענבל וכן נהלי העבודה עם ענבל כולל דרישה לשליחת האישורים הביטוחים 

 . למציע הזוכה הנוסף הנדרשים ופרטי פתיחת ספק חדש במערכת

 

 ההזמנה מסמכי הפצת איסור .1.1

לשם מפורסמים באתר ענבל כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה והם  .0.0.1

לצלמם, להעבירם לשנותם, המציע אינו רשאי להעתיקם, במסגרת הליך זה.  תוהגשת הצע

 או להשתמש בהם למטרה אחרת כלשהי. לאחר
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 ההליך תוצאות על הודעה .1.1

, תם, כמצוין בהצעםעל פי כתובת יםמציעההודעה על תוצאות ההזמנה יימסרו בכתב לכל  .0.0.1

הסר ספק  מובהר מען ל .זמנהלה בנספח א'או בכתובת הדואר האלקטרוני שציין המציע ו0

, כי לא יהיה כל תוקף לכל הודעה בדבר תוצאות ההזמנה, והיא לא תחייב את אתבז

כן על פי הוראות סעיף זה. ו0או בדוא"ל המזמינה בכל צורה שהיא, אלא אם נמסרה בכתב 

מובהר בזאת כי אין בתוצאות ההזמנה כדי לחייב את המזמינה כל עוד לא הושלמה 

 .ההסכםלהלן ובכלל זה חתימת המזמינה על   8ט בפרק ההתקשרות כמפור

 זכות עיון .1.1

המציע רשאי לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי  .0.5.1

. מציע שלא יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או בתוספת הסבר קצר שלו

להציג את ההצעה הזוכה, תהא  ענבל תתבקשסוד מקצועי שלו מסכים לכך כי במקרה ש

 להעביר את הצעתו הזוכה במלואה לעיון מציעים שלא זכו.  תרשאי ענבל

מציע אשר הגדיר חלקים מסוימים בהצעתו כסודות מסחריים ו0או מקצועיים יהא מנוע  .0.5.2

מלדרוש חשיפת חלקים אלה בהצעה הזוכה גם אם המציע הזוכה לא הגדיר אותם ככאלה. 

ליתן כל החלטה על פי דין עדת המכרזים והאמור לגרוע מסמכותה של ומובהר כי אין מן 

 בעניין גילוי חלקים של ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה המלא. 

עבור ההוצאות זכות העיון בהצעה הזוכה על ידי מציע שהצעתו לא תזכה, כרוכה בתשלום  .0.5.0

 בהצעה0הצעות הזוכה0זוכות. ו לצורך מימוש זכות העיוןיידרש אשר

 ים מקדימים לכניסתו לתוקף של הסכם ההתקשרותתנא .1.1

 יזוכה תשלח אליו המזמינה את תעריף שכר הטרחה ואת נוהלהמשלוח ההודעה למציע  עם .0.1.1

כולל דרישה לשליחת האישורים הביטוחים  ,נכון למועד משלוח ההודעה העדכנייםהעבודה 

ן הסר ספק יובהר כי תעריף שכר הטרחה מעל .הנדרשים ופרטי פתיחת ספק חדש במערכת

ונהלי העבודה יכולים להשתנות מעת לעת, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ענבל ובכפוף 

כאשר  הספציפילצרכיה. יובהר כי תעריף שכר הטרחה יכול אף להיות שונה בתוך התחום 

 מדובר במיוצגים שונים.

 מורשי באמצעות, המזמינה חתימת לאחר רק תהא לתוקף ההסכם כניסת כי יובהר .0.1.2

 בזמן וכנדרש. ,על ידי המציע הזוכה כאמור האישורים והמצאת ההסכם על, שלה החתימה
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 1 פרק

 התחייבויות המציע .1

 עובדי המציע .1.1

המציע מתחייב כי כל עובדיו ומועסקיו לצרכי ביצוע הליך זה, הינם עובדים ומועסקים  .8.1.1

ולא של ענבל וכן פועלים עפ"י כל חוקי ההעסקה כמתחייב  מציעבמסגרת הארגונית של ה

 מכל חוק.

 אחריות המציע כלפי המועסקים על ידו .1.1

המציע בלבד הינו אחראי כלפי כל המועסקים על ידו לפי דיני העבודה והנזיקין. כן יהיה  .8.2.1

ידו המציע לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידיו, או בגין רכושו ונכסיו ועל ידי המועסקים על 

למטרות הסכם זה. אם על אף האמור תחויב ענבל כדין, לשאת בחבות, או לעשות מעשה 

 כלשהו, יפצה אותה על כך המציע באופן מלא ומיד עם דרישתה הראשונה בכתב של ענבל.

 חובת דיווח של המציע לגבי שינויים ו/או עדכונים במציע .1.1

המציע מחויב לעדכן את המזמינה בכל שינוי שיחול באלו מהתחייבויותיו ו0או הצהרותיו  .8.0.1

ו0או הנתונים שהגיש במסגרת ההצעה על נספחיה ובכלל זה כל פרט בשינוי מצבת עורכי 

הדין במציע שייתנו את השירותים המבוקשים ו0או שינוי כלשהוא במבנה המציע ו0או כל 

לו השלכות לגבי מתן השירותים המבוקשים ובכלל זה שינוי  שינוי במציע שיכולות להיות

במידה ויודיע על צרוף עורכי דין חדשים באי עמידה באחד מתנאי הסף במסגרת הזמנה זו. 

לאחר במציע שיתנו את השירותים המבוקשים, יצרף קורות חיים של אותם עורכי דין. 

ינה יהיה שיקול הדעת הבלעדי קבלת הודעה בכתב מהמציע לגבי שינוי כאמור לעיל, למזמ

זה סירוב לאשר את עורכי הדין שצורפו למציע כעורכי דין שיתנו להחליט כיצד לפעול ובכלל 

 הפסקת קבלת השירותים מהמציע. את השירותים המבוקשים או 

 שמירת סודיות .1.1

המציע מתחייב לשמור בסוד ידיעות שתגענה אליו עקב ביצוע הליך זה. ללא הרשאה  .8.0.1

בל לא ימסור המציע כל ידיעה כאמור לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה. לעניין מהנהלת ענ

 . 1700 -לחוק העונשין, תשל"ז  117 -ו 118הוראות סעיפים  מציעזה, יחולו על ה
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 איסור הסבת זכויות  .1.1

ו0או להעביר לזולת, במישרין או בעקיפין, את זכויותיו או את  המציע אינו רשאי להמחות .8.5.1

 חובותיו לפי תנאי הליך זה, כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב ומראש של ענבל.

 ביטוח .1.1

מפורט נדרשים כאת הביטוחים הערוך לכי באם יזכה בהליך יהא עליו המציע מתחייב  .8.1.1

את מסמך  ולהציג לענבל ת ישראלו0או מדינלטובתו ולטובת ענבל סכם לההמצ"ב  ג'נספח ב

ימים מיום  17חתום ע"י המבטחים תוך  להסכם ג'נספח כאמור אישור עריכת ביטוחים 

כאשר הם כוללים את  ,קבלת מכתב הזכייה או בכפוף להנחיות שיינתנו במכתב הזכייה

 בנספח. האחריות לא יפחתו מהמצוין  כאשר גבולותו בנספח  הכיסויים והתנאים הנדרשים
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  1 פרק

 תנאים כלליים .1

 סדר עדיפות של מסמכי ההליך .1.1

ביצוע ההליך כפוף לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. בכל מקרה של הוראות סותרות, תגבר 

 ההוראה שיש בה להטיב ביותר עם ענבל.

 המסגרת הארגונית של השירותים שיינתנו על ידי המציע   .1.1

המציע ו0או עובדיו אין ולא יהיו יחסי עובד למען הסר ספק מובהר בזאת כי בין ענבל לבין  .7.2.1

 מעביד בשום צורה ואופן שהוא.

 ליווי ענבל .1.1

 נציג ענבל ו0או מי מטעמו. בלי לגרוע מכל האמור, מכלול מתן השירותים ילוו ע"י  .7.0.1

 סמכות השיפוט .1.1

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים להליך זה, או בכל תביעה הנובעת   .7.0.1

 באזור תל אביב יפו והמרכז. מהליך זה, תהיה בבתי המשפט 

 

 בכבוד רב,            

 מ"בע לביטוח חברה ענבל
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 נספח תצהירים – להזמנה א'ספח נ

       

 הקובץ את) יד בכתב ולאבאמצעות מחשב  למלא יש זה בנספח הראשונים העמודים שני אתכללית:  הערה

 כחלק ולצרפו להדפיסו, להחתימו כדין יש הטופס מילוי לאחר(. ענבל מאתר וורד בקובץ להוריד ניתן

 יובהר כי אין לשנות כל פרט ממסמך זה. .ההצעה ממסמכי

ועו"ד0מר0גב' מר0גב' ______________, נושא0ת ת.ז. שמספרה ____________, עו"ד0אני הח"מ, 

 0נוכי עלי 0נולאחר שהוזהרתי___________________, נושא0ת ת.ז. שמספרה ______________, 

 יםכן, מצהיר0 0נעשהלעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה יםצפוי0 0נהיהלהצהיר את האמת וכי אהיה

 בזאת בכתב כדלקמן:

( לחתום על שם משרד עורכי הדין – "המציע"אני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ )להלן: 

לקבלת הצעות למתן שירותים משפטיים הליך משלים  _______מס  הליךלתצהיר זה בתמיכה להצעה 

בהנהלת  הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה,עבור בתחום הרשלנות הרפואית, לממשלה ו0או לעובדי מדינה 

 (."הליך"הענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: 

 :המציע פרופיל .1

  __________________________________________: ___המציעשם  .1.1

 המציעכתובת  .1.1

  ____________________________ומספר: ________________ רחוב

  ____________________________עיר:_______________________

    ____________________________מיקוד:_____________________

 ____________________________ת.ד._______________________

      ______________________________________ טלפון במשרד המציע: .1.1

 __    __________________________________ מס' פקס במשרד המציע: .1.1

   _     ____________________________________מציע:  שם איש הקשר ב .1.1

 ___________________________________: איש הקשר במציע תפקיד

 ___________: ________________של איש הקשר במציע מס' טלפון נייד .1.1

 :איש הקשר במציעמול להתכתבויות  דוא"ל .7.1

_______________________________________________________________  

כל הנוגע לתשומת לבכם, לכתובת מייל זו בלבד יישלחו עדכונים והודעות בכל הנוגע להליך ול
 מתן השירותים המבוקשים.ל
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 החתימה של המציע ימורש .1

 החתימה במציע הינם: מורשי .1.1

1.1.1. _______________ __________________ _________________  

  .ז.ת מס'                ומשפחה                תפקיד בחברה0תאגידשם פרטי 

1.1.1. ______________ __________________ _________________  

  מס' ת.ז.                שם פרטי ומשפחה                תפקיד בחברה0תאגיד 

 תצהיר כללי .1

וכי אקרא את מכתבי ההבהרות, ככל נספחיה על הנני מצהיר כי קראתי את תנאי הזמנה זו  .1.1

מבוקשים וכי ידועים וברורים לי התנאים והשירותים השאלו יתפרסמו במסגרת ההליך, 

 במסגרת הליך זה.

מתן את מהות  נתי , הבמבוקשיםעומד בתנאי הסף ה הנניכי על ידי משמעה הגשת ההצעה  .1.1

את  תי, קיבלי זוהצעת תשטרם הג. כמו כן מצהיר כי לכל תנאי ומסכים, השירותים המבוקשים

כל טענה כי אין לי את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך  תימלוא המידע האפשרי, בדק

 פרט ו0או תנאי כלשהו הכלול במסמכי הליך זה,  על כל פרטיו וחלקיו. נתיו0או לא הב תילא ידע

 .לתחומים בהם הגשתי את הצעתי ביכולתי להציע את כלל השירותים המבוקשים .1.1

 , לרבות הסכםהעל נספחיזמנה מהווה הסכמה מראש לכל תנאי הה מיהגשת הצעה מטע .1.1

 .והכול בלא שינוי ו0או תוספתההתקשרות 

הנני מתחייב כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שנמסרו בהצעתי הינם אמת וכי משקפים באופן  .1.1

וזבים יהווה עילה מהימן, תקף, מלא ומדויק את המציע ופועלו. ידוע לי כי מילוי פרטים כ

 לפסילת ההצעה לאלתר.

ונמסרו לצורך הגשת הצעות כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה ידוע לי כי  .1.1

רשאי להעתיקם, לצלמם, להעבירם לאחר, לאפשר לאחר לעיין בהם או  בהליך זה וכי איני

 להשתמש בהם למטרה אחרת כלשהי.

מהמועד  ימים (77תשעים )פותיה, תעמוד בתוקפה במשך הצעה שהוגשה, על כל צרוידוע לי כי  .1.1

נוספים אם חברת ענבל ביקשה את  ימים (17שישים ) האחרון הקבוע להגשת ההצעות, או

 הארכת המועד מהמציע ובכתב.

אקיים ואעמוד בכל מציע זוכה דרישות מיחשוביות: הנני מתחייב בזאת כי במידה ואבחר כ .1.1

כמפורט בהסכם למשך כל תקופת ההתקשרות ו0או תקופת ההתקשרות  הדרישות המחשוביות
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המוארכת, במידת הצורך. ידוע לי כי יהיה עלי לעמוד בכלל הדרישות המפורטות בהזמנה 

 את מערכות המחשוב. תקופת ההתקשרותובהסכם בכלל זה להחזיק, להפעיל ולתחזק בכל 

קשרות ו0או תקופת ההתקשרות כל תקופת ההת במשךלעמוד הנני מתחייב בזאת  ,כן כמו .1.1

המוארכת בדרישה להשתמש לצורך מתן השירותים האמורים אך ורק בתוכנות המוחזקות על 

 ידי כדין. 

נדרשים הביטוחים האקיים את כלל ציע זוכה כי במידה ואבחר כממתחייב ביטוח: הנני  .0.73

ביר , ואעכמפורט בהסכם למשך כל תקופת ההתקשרות ו0או תקופת ההתקשרות המוארכת

 אישור ביטוחי מתאים בכל שנה במהלך תקופת ההתקשרות.

 רישיונות .1

 רשומים כדין כחברים בלשכת עורכי הדין.כל העוסקים בעריכת דין במציע הנני מצהיר כי 

  שמירת חוקי עבודה – פי חוק עסקאות גופים ציבוריים תצהיר המציע על .1

 כי: מצהיר בזאתהנני  .1.1

גם בעל השליטה בו או חבר בני  -ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם-המציע או מי שנשלט על .1.1.1

(, 1718-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו )שליטה 

לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת 

בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה למכרז; ואם הורשע בפסק  1771-שנ"אתנאים הוגנים(, הת

ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים  –דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק 

 שקדמו למועד הגשת ההצעה להליך; 

 

גם בעל השליטה  –ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם -המציע, לרבות חבר בני האדם שנשלט על .1.1.1

או חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור  בו

של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני אדם דומים במהותן לתחומי פעילותו של המציע, וכן 

מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה, ואם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט 

בר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית במי ששולט במתקשר גם ח –שליטה מהותית 

(, לא הורשע בעבירה לפי חוק 1781 –כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  –)שליטה 

במועד הגשת ההצעה  –, ואם הורשע בעבירה אחת לפי אותו חוק 1780-שכר מינימום, התשמ"ז

רשע בשתי עברות או יותר לפי אותו להליך חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה, ואם הו

 במועד הגשת ההצעה למכרז חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  –חוק 
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 ניסיון וותק  .1

)* אנא מחק את : של ניסיון וותק מקצועי כמפורט להלןה בדריש עומדהנני מצהיר כי המציע 

 (1.2או סעיף  1.1סעיף  –המיותר 

 שמונה לפחות של וותק ו0או אחד מעורכי הדין במציע להיות בעל השותפים במציע אחד לפחות .1.1

האחרונות,  השנים במהלך עשר הנזיקין שנצברו בתחום( התמחות כולל לא) ד"כעו ניסיון שנות

אשר נצברו במהלך שמונה השנים ( התמחות כולל לא)ובנוסף וותק של חמש שנים לפחות 

 .האחרונות בתחום הרשלנות הרפואית

. לעיל במועד הגשת ההצעות והינו בעל 1.1יע אינו עומד בתנאי האמור בסעיף במידה והמצ .1.1

עו"ד,  5השנים האחרונות ואשר מונה לפחות  8שנים במהלך  5מחלקת נזיקין הקיימת לפחות 

, אז יגיש המציע את הצעתו 71.70.10לעמוד בתנאי זה ביום  המציע צהיר כי בכוונתמ הנני

המחודשת ובה כל חומר נוסף הרלוונטי לעוה"ד ו0או השותפים החדשים אשר יעסיק ו0או 

אמות המידה ומשקולות  -להזמנה  1יתקשר עמם )ובפרט מידע הנדרש עפ"י פרק זה וע"פ פרק 

 להזמנה(.לבחירת ההצעות הזוכות ובהתאם לכל הנספחים המצ"ב 

  העדר ניגוד עניינים, חובת סודיות ואי הרשעההתחייבות ל .1

אני הח"מ מצהיר בזאת כי הן אני והן העובדים במציע אשר מתעתדים ליתן את השירותים 

המבוקשים במסגרת ההליך מתחייבים להעדר ניגוד עניינים, חובת סודיות ואי הרשעה 

 כדלקמן:  

 מבוא

 אחר אדם וכל משנה  קבלני עובדיו, לרבות המציע כי תנאיב המציע עם להתקשר הסכימה וענבל  הואיל:

 סמך על וכן זו, התחייבות להוראות בהתאם להלן כהגדרתו המידע כל סודיות על ישמור מטעמו

 להלן. כהגדרתו המידע סודיות לשמירת הדרוש כל לעשות המציע התחייבות

 יבוא או לחזקתי אקבל או אעסוק כי יתכן אליה בקשר או העסקתי במהלך יכ לי וידוע לי והוסבר והואיל:

 דעת,  חוות תכתובת, לרבות כלשהם (KNOW- HOW) ידע או (INFORMATION) מידע לידיעתי

 לחוק 71 בסעיף כהגדרתה ידיעה או מסחרי0עסקי סוד שרטוט, רישום, מסמך, תכנית,  ומר,ח

 לידיעתי שהגיע מידע או הציבור כלל בידיעת מצוי שאינו שונים, מסוגים 1700-תשל"ז העונשין,

 להגיע יכול הכלל למידע  הגעה לשם דרך" "קיצור-ל תשמש שידיעתו מידע או להסכם בקשר באו

 לאצור העשוי אחר ואמצעי כלי בכל או בדיסקט בתעתיק, לרבות בכתב, ובין פה בעל בין אליו,

 ודו"חות מסמכים נתונים, האמור, מכלליות רועג מבלי אך לרבות עקיף, ובין ישיר בין מידע

 (."המידע" )להלן:
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 או אדם לכל שהיא צורה בכל המידע מסירת או בסוד שמירה אי או גילוי כי לי וידוע לי והוסבר והואיל:

 ענבל נציג אישור הגשת ללא ההסכם, לעניין המוסמכים ענבל לנציגי מלבד כלשהם גוף

 עבירה ומהווה מרובה נזק לצדדים או לענבל למשרד לגרום עלול ובכתב מראש המוסמך 

 הפרטיות, הגנת חוק בהוראות ופגיעה 1700 – תשל"ז העונשין, לחוק 118 סעיף לפי פלילית

 .1781-התשמ"א

  :כדלקמן ענבל כלפי מתחייב אני לזאת, אי 

 .(המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה)

  עניינים ניגוד העדר .1.1.1

שכל השותפים במציע ו0או עובדי המציע לרבות הנני מצהיר כי אהיה אחראי על כך  .0.1.1.1

כלפי  כל מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד ענייניםלהיות בימנעו מעורכי הדין במציע 

משרד הבריאות לרבות בתי החולים הכללים, הגריאטריים והפסיכיאטריים 

מציע זוכה  .("משרד הבריאות"ן: הממשלתיים ולשכות הבריאות הממשלתיות )להל

, לא הוא ולא עו"ד במציע יחתם הסכם למתן שירותים משפטיים לא יהא רשאיישעמו 

יובהר . הבריאות בלבד מלייצג בעלי דין, כנגד משרד ולייצג בעלי דין, וכן יחדל הזוכה,

 בזאת כי מגבלה זאת לא תחול לגבי יחידות ממשלתיות ו0או גופים אחרים המכוסים

 . בקרן

כל מצב של ניגוד עניינים להיות במוכה יהיה מנוע הזהמציע  - עניינים ניגוד העדר תקופת .0.1.1.2

מתום  בתחום הרשלנות הרפואית בלבד, ,כלפי משרד הבריאות או חשש לניגוד עניינים

 תקופה, ובכתב מראש ענבל אישרה אם אלא, לאחר מכןשנה  עדותקופת ההתקשרות 

 לייצג בעלי דין, כנגד משרדזאת לא יהיה רשאי המציע הזוכה תקופה ב .יותר קצרה

 בתחום הרשלנות הרפואית בלבד. אותהברי

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין בהתחייבויות אלה כדי לגרוע מהתחייבויות עורך  .0.1.1.0

להימנע ממצב של ניגוד עניינים קונקרטי באשר לכל תיק הדין, וכל המועסקים על ידו, 

 משפטי מסוים שיועבר לטיפולו. 

במידה ומי מהשותפים במציע ו0או מי מעובדיו מייצג בעל דין כנגד משרד הבריאות  .0.1.1.0

יעמדו לרשותו שלושה חודשים על מנת להפסיק לטפל בתיק. במידה וקיימת סיבה 

דין -ולטפל בתיק כגון תיק אשר ממתין לפסקעניינית בגינה מעוניין המציע להמשיך 

וכדומה יגיש המציע לענבל בקשה מתאימה וכל בקשה תידון לגופה. המזמינה שומרת 

לעצמה הזכות להחליט האם לקבל את בקשת המציע או אם לאו ולמציע לא תעמוד כל 

 טענה לעניין זה. 

  סודיות חובת .1.1.1
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לרבות היה אחראי על כך שכל השותפים במציע ו0או כל עובדי המציע נני מצהיר כי אה .0.1.2.1

ישמרו על סודיות לרבות אי העברת מסמך או אי העברת מידע עורכי הדין במציע 

המבוקשים על לידיעת כל אדם שאינו מטעם המזמינה ואינו קשור למתן השירותים 

 . והכל כמפורט בתצהיר המזמינהידי 

לשמירה על סודיות בקשר לכל העובדים במציע, בין אי הנני מתחייב כי אהיה אחר .0.1.2.2

  שהינם עורכי דין ובין אם לאו.

  אי הרשעה  .1.1.1

אחראי על כך שכל השותפים במציע ו0או עורכי הדין במציע לא הנני מצהיר כי אהיה  .0.1.0.1

משמעתית על פי חוק לשכת עורכי הדין והכללים עבירה הורשעו בעבירה פלילית או 

בורה או שחלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי מתוכו, למעט עבירות תע

וכן כי לא תלוי ועומד נגד מי מהם כתב אישום על  1781 –ותקנות השבים התשמ"א 

עבירה מהעבירות המנויות לעיל ולא מתנהלת נגדם חקירה בגין עבירה מעבירות אלה 

 . והכל כמפורט בתצהיר למעט בעבירות תעבורה

 חקיקה בתחום העסקת עובדים לקיום התחייבות .1

 שיועסקו העובדים לגבי, זה הסכם תקופת בכל לקיים מתחייב הנני כי בכתב בזאת הנני מצהיר .1.1

 העבודה בחוקי, זה ובכלל דין כל בהוראות האמור אחר האמורים השירותים במתן ידי על

 חוקים לרבות, לעת מעת שישונו כפי או0ו ההסכם חתימת בעת שהם כפי, להלן המפורטים

 לרבות: ההתקשרות ו0או תקופת ההתקשרות המוארכת בתקופת שיחוקקו חדשים

 .1757 – ט"תשי, התעסוקה שרות חוק .1.1.1

 .1757 – א"תשי, והמנוחה העבודה שעות חוק .1.1.1

 .1701 – ו"תשל, מחלה דמי חוק .1.1.1

 .1757 – א"תשי, שנתית חופשה חוק .1.1.1

 .1750 – ד"תשי, נשים עבודת חוק .1.1.1

 .1715 – ו"תשכ, ולעובד לעובדת שווה שכר חוק .1.1.1

 .1750 – ג"תשי, הנוער עבודת חוק .1.1.1

 .1750 – ג"תשי, החניכות חוק .1.1.1

 .1751 – א"תשי( לעבודה החזרה) משוחררים חיילים חוק .1.1.1

 .1758 – ח"תשי, השכר הגנת חוק .1.1.11
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 .1710 – ג"תשכ, פיטורין פיצויי חוק .1.1.11

 .1775 – ה"תשנ(, משולב נוסח) הלאומי הביטוח חוק .1.1.11

 .1780 – ז"התשמ, מינימום שכר חוק .1.1.11

 .2772 – ב"התשס(, עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק .1.1.11

 .1757 – ט"תשי, התעסוקה שירות חוק .1.1.11

 זכות עיון .1

אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד להזמנה על המציע לציין  0.5לאמור בסעיף  בהתאם

מלדרוש חשיפת חלקים אלה בהצעה יהא מנוע מובהר בזאת, כי המציע  מקצועי שלו בתוספת הסבר קצר.

. מובהר בזאת כי זכות העיון כפופה להחלטת וועדת הזוכה גם אם המציע הזוכה לא הגדיר אותם ככאלה

 מכרזים, לחוק חובת המכרזים ולתקנותיו:

 

 

 

 

 :אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי, זהו 

 

______________     ____________________ 

  מלא שם                           תאריך             

______________    ____________________ 

 המצהיר חתימת       ת.ז.            

______________     ____________________ 

  מלא שם                           תאריך             

______________    ____________________ 

 חתימת המצהיר      ת.ז.             
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 אישור עו"ד

: בפניי 0ו_____________ עו"ד, מאשר0ת בזאת כי בתאריך _____________ הופיעאני הח"מ 

באמצעות ת.ז.  0םאת עצמו 0ולי אישית ואשר זיהה 0יםהמוכרו _____________ ___________

להצהיר את  0הםכי עליו 0הםולאחר שהזהרתיו, (בהתאמה)ות.ז. ___________________________ 

דלעיל  0םהצהרתו 0ולעונשים הקבועים בחוק, הצהיר 0ייםצפוי 0והאמת וכי באם לא יעשה כן, יהיה

 עליה בפניי. 0מווחתם

_________    ______________________    

        שם עורך הדין                תאריך    

_________      ______________________ 

   הדין עורך של וחותמת חתימה       רישיון מספר
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 תצהיר מקצועי של המציע - נספח ב' להזמנה

 

הערה כללית: תצהיר זה יש למלא באמצעות מחשב ולא בכתב יד )את הקובץ ניתן להוריד בקובץ וורד 

יובהר כי  ולצרפו כחלק ממסמכי ההצעה.מאתר ענבל(. לאחר מילוי הטופס יש להדפיסו, להחתימו כדין 

 אין לשנות כל פרט ממסמך זה.

אני הח"מ, עו"ד0מר0גב' ______________, נושא0ת ת.ז. שמספרה ____________, ועו"ד0מר0גב' 

___________________, נושא0ת ת.ז. שמספרה ______________, לאחר שהוזהרתי0נו כי עלי0נו 

ה צפוי0ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה0נעשה כן, מצהיר0ים להצהיר את האמת וכי אהיה0נהי

 בזאת בכתב כדלקמן:

שם משרד עורכי הדין( לחתום על  – "המציע"אני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ )להלן: 

לקבלת הצעות למתן שירותים משפטיים הליך משלים  ______תצהיר זה בתמיכה להצעה להליך מס 

בהנהלת  ,הקרן הפנימית לביטוחי הממשלהעבור  ,בתחום הרשלנות הרפואיתה ו0או לעובדי מדינה לממשל

 "(.הליךענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: "ה

 

 לתחום המבוקשים השירותים את שייתנו הנדרש הותק בעלי הדין עורכי מספר .1

 ההצעה מוגשת אליו

 כולל לא)ד "כעו לפחות שנים שמונהשל ותק ויש לפרט בטבלה מטה את שמות עורכי הדין בעלי  .1.1

וותק של חמש שנים  ובנוסף הנזיקין האחרונות, בתחום השנים עשרמהלך ב שנצברו( התמחות

שמונה השנים האחרונות בתחום הרשלנות מהלך אשר נצברו ב( התמחות כולל לא)לפחות 

)יובהר כי בסעיף זה יש לרשום אך ורק את עורכי הדין שייתנו את השירותים  . הרפואית

 המבוקשים(. 

בנוסף יש לצרף קורות חיים של כל עורכי הדין הרשומים בטבלה מטה. באם יש דגשים  .1.1

מיוחדים בקורות החיים של עורך הדין הרלוונטיים למתן השירותים המבוקשים יש 

  .לרשום0להדגיש בקורות החיים
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מספר 

 סידורי

שם מלא 

של עורך 

 הדין

שותף / 

 שכיר 

מס' רישיון 

 עורך דין

מספר שנות 

הניסיון של 

עורך הדין 

בתחום 

הנזיקין 

)משנה עד 

 שנה(

מספר שנות 

הניסיון של 

עורך הדין 

בתחום 

הרשלנות 

הרפואית 

)משנה עד 

 שנה(

מספר שנות 

עבודה אצל 

 המציע

)משנה עד 

 שנה(

סה"כ מספר 

 אותםתיקים 

 ניהל ו/או ייצג

עורך  ו/או גישר

בשלוש הדין 

 השנים

ות האחרונ

בתחום 

הרשלנות 

)כולל  הרפואית

תיקים שעדיין 

 פתוחים(
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 במציע הדין עורכי או/ו השותפים של מקצועי ניסיון .2

ו0או גישרו שבהם ייצגו ו0או ניהלו  בתחום הרשלנות הרפואית םרלוונטיירשימת תיקים  .1.1

שנים הלעיל(  במהלך שלוש  1בסעיף  המצויניםהשותפים ו0או עורכי הדין במציע )עורכי הדין 

תיקים ומעלה לעורך דין בודד יזכה את המציע במקסימום הנקודות באופן  שלושיםהאחרונות )

י כל אחד מעורכי הדין . יובהר כי יש למלא סעיף זה לגב(יחסי למספר עורכי הדין במשרד

 :בנפרדשייתנו את השירותים המבוקשים 

מספר 

 סידורי

שם מלא 

של עורך 

הדין 

המייצג 

ו/או 

המנהל 

 את התיק

מספר 

 התיק

בבית 

 משפט

אופן 

הטיפול 

בתיק )ייצוג 

 תובעים/

ייצוג 

 נתבעים/

 גישור(

מספר 

נתבעים 

 ושמותיהם

עילת 

 התביעה

המרכזית 

ו/או נושא 

 התביעה

תיאור 

הנזק 

לרבות 

אחוזי 

נכות 

במידה 

 וקיימים

אופן 

סיום 

התיק 

 פס"ד/

 פשרה

שלבי 

ניהול 

התיק 

)קדם, 

הוכחות, 

גישור, 

ערעור 

 וכו'(

משך 

ניהול 

התיק 

)משנה 

 עד שנה(

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

בהנהלת הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן עבור הרפואית הרשלנות בתחום משפטיים שירותים למתן הצעות לקבלתהליך   

בע"מ לביטוח חברה ענבל   

       70-7008070 :טלפון , 07177, קריית שדה התעופה, נתב"ג 282בית ענבל, רח' הערבה ת.ד. 

E-mail Address: Michrazim_lawyers2@inbal.co.il 
  

- 42  -  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע בדרישה להמציא מידע  המזמינה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי .2.2

לרבות בעניין המצאת  ,נוסף ו0או הבהרות ו0או הסברים ו0או השלמות ביחס לתיקים האמורים בטבלה

 מי מהמסמכים האמורים. 

 המציע של מקצועיות יכולות .1

 אנא תאר0י בקצרה את פרופיל המשרד: -פרופיל המציע )פרופיל כללי של המשרד(  .1.1

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

אנא תאר בפירוט את פרופיל המשרד מבחינה לוגיסטית מערכתית,  -יכולת ארגונית של המציע  .1.1

 וכדומה: םאדמיניסטרטיבייאדמיניסטרטיבית, מספר עובדים 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



 

בהנהלת הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן עבור הרפואית הרשלנות בתחום משפטיים שירותים למתן הצעות לקבלתהליך   

בע"מ לביטוח חברה ענבל   

       70-7008070 :טלפון , 07177, קריית שדה התעופה, נתב"ג 282בית ענבל, רח' הערבה ת.ד. 

E-mail Address: Michrazim_lawyers2@inbal.co.il 
  

- 43  -  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

אנא תאר באופן  מילולי את   - השירותים המבוקשיםהיכולות המקצועיות של המציע בתחום   .1.1

 :הרשלנות הרפואיתהיכולות המקצועיות של המציע בתחום 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 לצרף שיש מסמכים .1

ע"י אחד או יותר מעוה"ד המיועדים לספק  בלבד אשר נוהל דוגמא מתיק אחדעל המציע לצרף  .1.1

. על המסמכים להיות ברצף מאותו תיק. הרשלנות הרפואיתבתחום את השירותים המבוקשים 

 המסמכים שיש להגיש הינם כדלקמן:

 תביעה.0כתב כתב הגנה .1.1.1

 חוו"ד רפואית בשאלת האחריות. .1.1.1

 .תחשיב נזק .1.1.1

 פרוטוקול הוכחות. .1.1.1

 .סיכומים .1.1.1

 .פשרההסכם פסק דין0 .1.1.1

 .דיווח ללקוח שמנתח את התיק .1.1.1

 

 .מסמכים 0 הכל סך
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 אנא ציין את המסמכים המצורפים: .1.1

 

תיאור 

 המסמך

שם עורך הדין 

שייצג/המייצג 

ו/או 

 ניהל/המנהל

מספר 

 תיק

שם בית 

משפט/ 

 ערכאה

 עילת

 תביעה

 מרכזית

כתב 

 הגנהתביעה0

    

 

    

חוו"ד 

רפואית 

בשאלת 

 האחריות

 

 תחשיב נזק

 

 

 

פרוטוקול 

 הוכחות

 

 

 

 סיכומים 

 

 

 

פסק 

הסכם דין0

 פשרה

 

 

 

דיווח 

ללקוח 

שמנתח את 

 התיק
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 המלצות .1

הנוגע למתן השירותים ממליצים שיכולים להמליץ על המציע בכל  5של לפחות אנא ציין שמות  .1.1

 המבוקשים. המזמינה תבדוק שתי המלצות לפחות מתוך הרשימה שתוגש.

 לעיל. 1על רשימת הממליצים להיות לקוחה מתוך רשימת התיקים המפורטים בסעיף  .1.1

ספר מ
 סידורי

שם 
הממליץ 

)פרטי 
 ומשפחה(

שם 
הלקוח
 /חברה 

גוף 
ממשלתי 

ו/או ציבורי 
ו/או חברת 

ביטוח 
 כן/לא

תיאור 
תפקיד 

 הממליץ

טלפון 
קבוע 

של 
 הממליץ

טלפון 
נייד של 

 הממליץ

כתובת 
 דוא"ל

מס' תיק 
 בבימ"ש

מס' 
סידורי 

מהטבלה 
 1שבסעיף 

 לעיל

          

          

          

          

          

 

ציבוריים ו0או נקודות למציע אשר ימסור ממליצים אשר הינם גופים ממשלתיים ו0או  0יינתן יתרון של עד * 

 חברות ביטוח וכדומה )להבדיל מאנשים פרטיים(.
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 אמת: דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי, זהו

______________     ____________________ 

  מלא שם                           תאריך             

______________    ____________________ 

 המצהיר חתימת       ת.ז.            

______________     ____________________ 

  מלא שם                           תאריך             

______________    ____________________ 

 חתימת המצהיר      ת.ז.             

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ _____________ עו"ד, מאשר0ת בזאת כי בתאריך _____________ הופיע0ו בפניי: 
___________ ו _____________המוכר0ים לי אישית ואשר זיהה0ו את עצמו0ם באמצעות ת.ז. 
____________ ות.ז. _______________בהתאמה, ולאחר שהזהרתיו0הם כי עליו0הם להצהיר את 

יעשה כן, יהיה0ו צפוי0יים לעונשים הקבועים בחוק, הצהיר0ו הצהרתו0ם דלעיל  האמת וכי באם לא
 וחתם0מו עליה בפניי.

 

 

________       ______________________ 

        שם עורך הדין                תאריך    

_________      ______________________ 

   ןהדי עורך של וחותמת חתימה       רישיון מספר
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 חשבונות ניהול –1111 -ו"התשל ,ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי אישור - נספח ג' להזמנה

 

  אכיפת)  ציבוריים גופים עסקאות בחוק כמשמעותו" מורשה "פקיד _________________ מ"הח אני .1
 למיטב כי בזאת מדווח}מחק את המיותר{ 0  סמ יועץ 0 חשבון רואה0  1701–ו"תשל(, חשבונות  ניהול

 ידיעתי
 

 ___________________    ______________________  _______    

 מספר עוסק מורשה0 מספר ח.פ0 זהות' מס      שם            

 

 פקודת פי-על לנהל שעליו והרשומות החשבונות פנקסי את}מחק את המיותר{  מלנהל פטור0מנהל .א
 .1705–ו"תשל, מוסף ערך מס וחוק הכנסה מס

 

 מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מ"מע ולמנהל הכנסותיו על השומה לפקיד לדווח נוהג .ב
 .מוסף ערך

 

 בפני כלשהי בצורה לחייב כדי בו אין, החשבונות פנקסי קבילות לעניין אסמכתא מהווה אינו זה אישור .2
 או הגשתם מועדי, חות"הדו של לתקינותם ביחס עמדה קובע הוא ואין, המשפט בית בפני או ערר ועדת

 .פיהם על ששולמו הסכומים נכונות

 

 ____________________________ * ליום ועד הנפקתו מיום האישור תוקף .0
 

 

       _______________      ___________________ _____________________ 

 חתימה         שיוןיר' מס       שם + תואר     

 

 

       _________________תאריך: 

 

 

 .האישור הונפק שבה השנה שלאחר השנה של במרס 01 מיום יאוחר ולא, המועד את רשום *
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 ההסכם -להזמנה  ד'ספח נ

 

 2710שנערך ונחתם בקרית שדה התעופה ביום _____ בחודש__________, שנת 

 

  הממשלהענבל חברה לביטוח בע"מ מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי  ב י ן:

 מרחוב ערבה  

 282קריית שדה התעופה, ת.ד.  

 07177נתב"ג   

  "ענבל"()להלן:  

 מצד אחד; 

 __________________________________________ל ב י ן : ____

 ______________________ מורשה עוסק0מס' שותפות.פ.0מס חת.ז.  0            

 __________________________  כתובת: 

 __________________________  מס' טלפון: 

 __________________________ מס' פקס':  

 :________________________________________e-mailכתובת ה  

 (" עורך הדין")להלן:  

 מצד שני;    

 

(, פרסמה "הקרן הפנימית"ו0או  "הקרן", מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה )להלן: וענבל הואיל

 )הליך מספר בתחום הרשלנות הרפואיתמדינה ל משפטיים שירותים למתןהזמנה להציע הצעות 

"השירותים  –"ההליך" ו ו0או  "ההזמנה": להלן. להסכם 'א כנספח( )מצ"ב ומסומן 71010

 בהתאמה(. המבוקשים"

 

0או ו לעיל הדין עורךלהזמנה, ובהסתמך, בין היתר, על הצהרותיו של  במענההגיש הצעה  הדין ועורך  והואיל

 כהגדרתם המבוקשים השירותים את לתת, נוספים מועמדים עם יחד, בחרה בו ענבל, ההליךבמסגרת 

  זה על נספחיו. בהסכם

 

 כקבלן עצמאי, הכל המבוקשים השירותים מתן לצורך הדין עורך עם להתקשר מעוניינת וענבל והואיל

 להלן; על נספחיו כמפורט בהסכם זה 

 

הדין מודע לכך, כי הסכם זה ייחתם על ידי  עורךובכל הנוגע למתן שירותים משפטיים לממשלה  והואיל

 בהזמנה המצ"ב כהגדרתוקבלת ייפוי הכח ובכפוף להמזמינה עם זכייתו של עורך הדין, רק לאחר 

 .להסכם 'א נספחכ
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הינו בעל הידע, ו בהזמנה כמפורט ממנו שנדרשו הסף תנאי בכל עומד אהומצהיר כי  הדין ועורך  והואיל

, כמפורט בהסכם המבוקשיםהדרושים על מנת לתת את השירותים  והאמצעיםהניסיון והמיומנות 

 צד בזכויות פוגע אינועל ידו בהתאם להסכם  שיינתנו המבוקשים השירותים מתן וכיזה על נספחיו, 

 ;כלשהו שלישי

 

הדין מעוניין לתת לענבל את השירותים כהגדרתם בהסכם זה, הכל בתנאים המפורטים  ועורך   והואיל

 בהסכם זה להלן;

 תיקים להעביר ענבל של התחייבות משום זה הסכם על ענבל בחתימת אין כי, לכך מודע הדין ועורך והואיל 

וכן, כי  כם זה,, למעט ע"פ האמור בהסכלשהו בהיקף ובין, בכלל בין, הדין עורך של לטיפולו
 ;זה ובהליך קודם השירותים המבוקשים יסופקו לענבל גם על ידי זוכים נוספים בהליך

והצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם אשר יסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של הצדדים ויחסיהם  והואיל
 המשפטיים בקשר למתן השירותים המשפטיים;

 

 כדלקמן:לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים 

 

 והגדרות פרשנות ,מבוא .1

 (."ההסכם" )להלן: מנומ נפרד בלתי חלק מהווים אליו המצורפים והנספחים להסכם המבוא .1.1

 ההסכם. פרשנות לצורך ישמשו ולא בלבד הצדדים לנוחות נועדו סעיף כל בראש הכותרות .1.1

 ובכל בו המפורטים לנושאים ביחס הצדדים בין והמלא היחיד ההסכם הינו נספחיו על זה הסכם .1.1

 חתימתה ולאחר ההסכם עקב הדין עורך לטיפול תמסור שענבל מבוקשיםה לשירותים הנוגע

 למעט ,תקפים יהיו לא זה להסכם שקדמו והמסמכים ההסדרים ,ההבטחות ,המצגים כל .עליו

 .זה בהסכם במפורש שאומצו או ,בהליך הדין עורך של לזכייתו בסיס היוו אשר אלה

 מקרה בכל .לו ונספח מההסכם חלק שהינה ההזמנה מהוראות לגרוע כדי זה הסכם בהוראות אין .1.1

 שני בין ליישב מאמץ ייעשה ,ההסכם נוסח לבין ההזמנה נוסח בין התאמה אי או0ו סתירה של

 נוסח יגבר ,ההסכם נוסח לבין ההזמנה נוסח בין ליישב ניתן לא שבהן בנסיבות .הנוסחים

  .הצדדים את המחייב כנוסח ההסכם נוסח את ויראו ,ההסכם
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 והגדרות נספחים .1

 הגדרות: .1.1
 

עו"ד או שותפות עו"ד או חברת עו"ד הרשומים כדין בישראל )באם  עו"ד ו/או מציע:

 (.רלוונטיהרישום 

ייפוי כח למתן השירותים המבוקשים הניתנים על ידי  היועץ  ייפויי כח 

 ., אחת לשנההמשפטי לממשלה, משרד המשפטים

מציע זוכה 

 מותלה 

והצעתו  למדינהשהגיש הצעתו למתן שירותים משפטיים עו"ד 

נכללת ברשימת המציעים הזוכים הממתינים לקבלת ייפויי כח 

 מהיועץ המשפטי לממשלה.

לרבות בתי החולים הכללים, הגריאטריים משרד הבריאות  משרד הבריאות

ו0או והפסיכיאטריים הממשלתיים ולשכות הבריאות הממשלתיות 

 מי מטעמם.

וועדת 

 המכרזים:

 המכרזים של ענבל. תועדו

תחת לשונית  www.inbal.co.ilאתר האינטרנט הרשמי של ענבל  אתר ענבל

 "מכרזים".

עורכי דין 

 במציע:

שכירים במציע שהמציע מייעד למתן שותפים ו0או עורכי דין 

 .השירותים המבוקשים

 . להסכם זה כנספח א'המצ"ב הזמנה המסמכי  ההזמנה:

 מסמכי הסכם זה על כל נספחיו. ההסכם:

המציע/ים 

 הזוכה/ים:

וענבל חתמה עמו על מציע אשר קיבל הודעת זכייה בהליך זה 

  להזמנה.  כנספח ד'ההסכם המצ"ב 

 השירותים

 :המבוקשים

 2כמפורט בפרק מכלול השירותים שיסופקו על ידי המציע הזוכה 

 להזמנה.

http://www.inbal.co.il/
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 מדינת ישראל. המדינה:

אחראי מטעם 

ביצוע ענבל על 

 :ההסכם

או כל מי שימונה מטעמו לצורך ביצוע  בחברת ענבל סמנכ"ל ביטוח

 הסכם זה ותפעול העבודה השוטפת מול המציע הזוכה.

 

 ההסכם מסמכי .0

 ההצעה הגשת במעמד כי יובהר זה. מהסכם נפרד בלתי חלק מהווים להלן המפורטים המסמכים .1.1

 וחתום מלא הדין עורך ידי על יוגש ג' נספח בלבד. תיבות בראשי חתומים הנספחים את לצרף יש

  .היהזכי מכתב במסגרת יתבקש בו במועד ו0או מענבל הזכייה הודעת קבלת מיום ימים 17 תוך

 . )יצורף ע"י ענבל( ההזמנה –להסכם  נספח א' .1.3.3

 .)יצורף ע"י ענבל( עורך הדין על בסיסה זכה במסגרת ההליך  של ההצעה -להסכם  ב' נספח .1.3.3

  )מצ"ב(. אישור עריכת ביטוחים –להסכם  'גנספח  .1.3.1

 יובהר - ויצורף ע"י ענבל למציעים הזוכים יוצג) הדין ךלעור עבודהההנחיות  -להסכם   'ד נספח .1.3.3

 (.לעת מעת ן ההנחיותלעדכ הזכות שמורה לענבל כי

 לענבל כי יובהר - ויצורף ע"י ענבל למציעים הזוכים יוצגתעריף שכ"ט ) –להסכם  'ה נספח .1.3.3

 (.לעת מעת לעדכנו הזכות שמורה
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 ההתקשרות מהות .4

 הכוללים משפטיים שירותים קבלת לצורך ,בלעדי לא באופן ,הדין עורך עם בזאת מתקשרת ענבל .1.1

 הרשלנות בתחום אחרים גופים 0אוו למדינה ייצוג מתן זה ובכלל משפטיים בהליכים טיפול

  להסכם. א' ובנספח זה בהסכם כהגדרתם הרפואית

 את הדין מעורך להזמין ענבל את לחייב כדי זה בהסכם אין כי בזאת מובהר ,ספק הסר למען .1.1

 זוכים ידי-על גם יסופקו המשפטיים השירותים כי וכן מסוים בהיקף או0ו בכלל השירותים

 שירותים לקבל הזכות את לעצמה שומרת ענבל ,לעיל האמור מן לגרוע מבלי .בהליך נוספים

 או חריגים במקרים וזאת ההזמנה במסגרת בקשות הגישו שלא "דעו ממשרדי משפטיים

 .אחר ראוי טעם מכל או רגישותו ,התיק מורכבות או מיוחדת מומחיות עקב מיוחדים

 מומחיות בתחום יטפלו שנבחרו הדין מעורכי מי כי לקבוע ,הבלעדי דעתה שיקול לפי רשאית ענבל .1.1

  .ידיעתם בתחום מצוי שהינו ו0או הנבחר המשרד של המומחיות לתחום קרוב אשר נוסף

 דין עורך לטיפול ולהעבירו ,הדין עורך מידי תיק להוציא ,רשאית  ענבל ,בתיק הטיפול במהלך .1.1

 סבורה שבעטיין מיוחדות נסיבות ועקב לצרכיה ובהתאם הבלעדי דעתה שיקול לפי ,אחר

 ,התיק של מורכבותו או היקפו או גודלו או הנדרשת המומחיות עקב בין  חיונית התיק שהעברת

 ,כאמור  הדין עורך מידי תיק להוציא  ענבל רשאית כן .אחר ראוי טעם מכל או ,עניינו רגישות או

 בניהול יכולותיו 0אוו מקצועיותו זה ובכלל התיק מניהול שלה רצון שביעות אי קיימת בו במקרה

 0אוו התיק ניהול לאופן בקשר ענבל עם מחלוקת 0אוו בתיק פשרה לקדם יכולתו 0אוו בתיק "ממו

 .בתיק המשפטיים השירותים מתן איכות 0אוו בתיק מטיפולו הלקוח רצון שביעות חוסר

 

 שיקול פי-ועל ענבל לצרכי בהתאם תעשה הדין עורך "יע לטיפול  תיקים הקצאת על ההחלטה .1.1

 ,היקפם ,התיקים לסוג בהתאם ,היתרונות מירב את לה להעניק במטרה ,הבלעדי דעתה

 הערכת פי על ,בהם לטיפול דין עורך של התאמתו ומידת מיוחדים מומחיות תחומי ,רגישותם

 איכות מקצועיותו, היתר, בין הדין, עורך ע"י בוקשיםהמ השירותים מתן לאיכות לעת מעת ענבל

 השירותים מתן של הכוללת מהאיכות רצונה ושביעות ענבל, מול עבודתו בתיקים, טיפולו

  המשפטיים.

 קיימים(. משרדים 7 -ל )מעבר זוכים משרדים 0 עד עם להתקשר ענבל בכוונת כי ידוע הדין לעורך .1.1

 בהתאם יקבעי והמספר הזוכים דיןה עורכי למספר מתחייבת אינה ענבל לעיל, האמור אף-על

  .בלבד ושיקוליה לצרכיה

  



 

בהנהלת הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן עבור הרפואית הרשלנות בתחום משפטיים שירותים למתן הצעות לקבלתהליך   

בע"מ לביטוח חברה ענבל   

       70-7008070 :טלפון , 07177, קריית שדה התעופה, נתב"ג 282בית ענבל, רח' הערבה ת.ד. 

E-mail Address: Michrazim_lawyers2@inbal.co.il 
  

- 53  -  

 

 פי על) הסף ובציוני הסף בתנאי עמד אשר למציע לפנות הזכות שמורה ענבלל כי ידוע הדין לעורך .1.1

 העבודה היקף בהגדלת 0אוו זוכה מציע בעזיבת אם ענבל ידי על הצורך שיעלה ככל (,דירוגם סדר

 למתן 0םעמו להתקשר מנת על וזאת אחרת סיבה מכל ואם ,נוספים דין עורכי הדורש בענבל

 תפנה ,שהיא סיבה מכל המציע עם התקשרותה לפועל תצא לא באם .המבוקשים השירותים

 משום באמור אין ,לעיל האמור מן לגרוע מבלי .ברשימה הבא המציע אל מכרזיםה ועדתו

 דין עורכיל לפנות גם הזכות שמורה ולענבל לעיל כאמור לפעול המכרזים עדתוו התחייבות

 .צרכיה ולפי הבלעדי דעתה לשיקול והכל הסף בתנאי שעמדו אחרים

 עורך של קבלתו את לדחות הזכות שמורה לענבל הדין עורך בעבור הכח ייפוי יתקבל ולא במידה .1.1

 ביותר הגבוה הניקוד את שקיבל למציע הזכיה את להעבירו ,הכח ייפוי קבלת אי מסיבת הדין

 צרכי 0אוו הדירוג סדר לפי )והכל המבוקשים השירותים את שייתן דין עורךכ ,המציעים כל מבין

 .בהזמנה המפורטים הסף ובציוני הסף בתנאי ועמד במידה ,(ענבל

 את מלספק מנוע יחיד אותו יהא כח יפוי יתקבל לא עוה"ד דיימיח מי ועבור במידה בנוסף, .1.1

 ולעבור כך בשל עוה"ד עם ההסכם את לבטל הזכות לענבל ושמורה לענבל המבוקשים השירותים

 השירותים את שייתן דין עורךכ ,המציעים כל מבין ביותר הגבוה הניקוד את שקיבל למציע

 הסף ובציוני הסף בתנאי ועמד במידה ,(ענבל צרכי 0אוו הדירוג סדר לפי )והכל המבוקשים

 .בהזמנה המפורטים

 עבודה להיקף 0אוו הזוכים למציעים תיקים להיקף מתחייבת אינה ענבל מקרה בכל כי יובהר .1.11

 .וצרכיה הבלעדי דעתה  שיקול פי על ייקבע והכל כלשהו

אף האמור לעיל, מסירת תיקים לטיפול המשרדים הזוכים תבוצע בהתאם -על .0.17.1

 לפרמטרים הבאים:

 מסירת תיקים סמוך לאחר הזכיה במכרז: .0.17.1.1

זוכה סמוך לאחר תחילת הזכיה ותחילת  לעוה"דבחינת היקף התיקים שימסר  .0.17.1.1.1

העבודה עימו, תעשה בין היתר בהתחשב בניסיון המשרד בתחום ותוך מתן 

דגש על כמות התיקים מסוג זה שטופלו על ידו והיקפם, ובמיוחד ניסיון עוה"ד 

בתיקים וכן בוותק המשרד ובמיוחד וותק עוה"ד שהמציע מייעד לטפל 

ובנוסף איכות  שהמציע מייעד לטפל בתיקים בתחום הרשלנות הרפואית

 המשרד בתחום הרשלנות הרפואית כפי שתשתקף במהלך המכרז.

 ענבלבכוונת ובכפוף להם,  1.11.1.1ו  1.11.1.1.1מבלי לפגוע באמור בסעיפים   .0.17.1.1.2

תיקים  11נקודות ומעלה  11אשר יקבל ציון משוקלל סופי של  לעו"דלמסור 

 11אשר יקבל ציון משוקלל סופי של  ולעו"דלכל שנה בשנתיים הראשונות, 

תמהיל התיקים  תיקים לכל שנה בשנתיים הראשונות. 11נקודות ומעלה 
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אשר יימסרו יהיה בהתאם לתמהיל התיקים המצוי בידי המזמינה בעת 

 הקצאת התיקים.

לעוה"ד אשר  שנהעד חודשים  1 שלירת תיקים לאחר חלוף תקופת היכרות מס .0.17.1.2

 :0.17.1.1.2אינם נכללים בסעיף 

לאחר חלוף תקופת היכרות ראשונית  לעוה"ד נה מעודכנת של היקף התיקים שימסרבחי

סיון המצטבר בעבודה עם יוהתרשמות מעבודת המשרד תעשה בהתבסס, בעיקר, על הנ

איכות הטיפול המקצועי  אתהרפרנטים המטפלים בתיקים בענבל  ובכלל זה הערכת המציע

  השירות הניתן על ידם במהלך העבודה עימם.    ואתהניתן על ידם בתיקים 

למציעים הזוכים  שיועבר תיקיםהיובהר כי בכל מקרה היקף אף האמור לעיל, -על .0.17.2

התיקים אשר יהיו  של ענבל ובהתאם לכמות ותמהיל ייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי וצרכיה

כמות התיקים אשר  .ברשותה והיצע המשרדים נותני השירותים שעמם תהיה לענבל התקשרות

 ברשות ענבל עלולה להשתנות בין היתר בשל שינויים רגולטורים, תקציביים וכדומה.

 המבוקשים השירותים .5

 כללי .1.1

טיפול בתביעות  - מקצועית ברפואההאחריות מתן ייצוג למדינה בהליכים משפטיים בתחום ה .5.1.1

 (; רפואיתבגין נזקי גוף ברפואה )תביעות רשלנות 

את כל הכרוך בניהול ההליך המשפטי עד תומו, באותה ערכאה  ים, כוללהמבוקשיםהשירותים  .3.3.3

חדשה   פנייהלפי  רקבלבד. טיפול בהליך ערעור או בקשת רשות ערעור, בתום ההליך, יהא 

 ולפי שקול דעתה הבלעדי.  מענבל

 כפי שהוצעו על ידי עורך הדין בהליך הדין עורכי0או ו הדין עורךמשפטי יינתן על ידי ה טיפולה .3.3.1

 , ולא על ידי מי מטעמם. בלבד

שימסרו מעת לעת  כפיהמשפטי כולל עמידה בכל תנאי ההסכם, בדרישות נוהל העבודה  טיפולה .3.3.3

 .ענבלעל ידי ענבל, וביצוע הוראות והנחיות 

הנדרשים לביצוע  והמנהלתייםאחריות על כל ההיבטים הטכניים גם המשפטי כולל  הטיפול .3.3.3

 השירותים המשפטיים, לרבות צילום, העתקה, סריקה, ניהול פגישות, זימון עדים, נסיעות וכו'. 

, ארגוניים ומשרדיים הנדרשים מחישובייםכל האמצעים המנהליים,  עורך הדיןכמו כן בידי  .3.3.5

 לא לרבות תוכנות משפטיות.לצורך מתן השירותים המבוקשים באופן מ
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דיווח שוטף לענבל ולגורמים נוספים על פי דרישת ענבל ובהתאם לנהלי העבודה והנחיות  .5.1.0

 שיתקבלו מעת לעת.

, ענבלל לספק, הצורך במידת, הדין עורךעל  יהאהמבוקשים  השירותיםהנוגע למתן  בכל .5.1.8

 דעת חוות0או ו יעוץ כגון, הרשלנות הרפואית לתחום בהקשר נוספים משפטיים שירותים

 .וצרכיה המזמינה של הבלעדי דעתה לשיקול בכפוף והכל, זה בתחום

  תוכללי ותדריש .1.1

ניהול ההליך המשפטי כולל בין היתר את איסוף כל החומר הנדרש, הגשת הערכות סיכון, הגשת  .3.3.3

כתבי הגנה0תביעה, הגשת הודעות לצדדים נוספים,  הגשת כתבי בית דין בהתאם לצורך ובכלל 

0או יועצים ולרופאים מומחים  פנייהזה הליכי ביניים ובקשות ביניים, הכנת עדים ומומחים, 

"ט שכ)והכל בכפוף למחירון  המשפטחוות דעת מקצועיות במסגרת הליכים לבית  לצורך הגשת

כי לענבל שמורה הזכות לעדכנו מעת  יובהרפנייה למומחה0יועץ, ה ליום נכוןשל ענבל  מאושר

לעת(, הגשת תצהירים וחוות דעת, הופעה בבית משפט, ניהול הליכי חקירה, סיכומים, ניהול 

צא בזה, וכן טיפול בתוצאות ההליך, ובכלל זה משלוח מכתבי דרישה הליכי גישור ובוררות וכיו

ו0או טיפול בחישוב הפיצוי וביצועו וכן הגשת בקשות ותגובות לאחר  משפט הוצאות לקבלת

 מתן פסק הדין ככל שנדרש. 

, ייצוג בשלב להזמנה 0מבלי לגרוע מתנאי הסף המפורטים בפרק  -בשלב ההוכחות   ייצוג .3.3.3

ותק של לפחות ו, אשר הינם בעלי במשרדו0או  עורכי הדין  עורך הדיןעל ידי  ההוכחות, יינתן

 בשמונה, ושנצברו הרשלנות הרפואית שנות ניסיון כעו"ד )לא כולל התמחות( בתחום חמש

( משרדב מהשותפים אחד)לפחות  עורך הדין על, האמור מן לגרוע מבליהשנים האחרונות. 

 .תיק כל של המקצועית ההתנהלות על לפקח

, ולא על ידי מי מטעמם בלבד עורכי הדין במשרד0או ו עורך הדיןהמשפטי יינתן על ידי   טיפולה .3.3.1

עורך והכל בכפוף להסכם ההתקשרות ומסמכי ההזמנה. יובהר בזאת, כי אין בכך כדי למנוע מ

ו0או עורכי דין אחרים  מתמחים0להסתייע, לצורך מתן הייצוג המשפטי על ידם, ביעזרלה הדין

 , ככל שהדבר נדרש מבחינה מקצועית ולשם קידום הטיפול היעיל בתיק.בדים במשרדהעו

דרישות נוהל העבודה והפיקוח ל בכפוף והכלהמשפטי כולל עמידה בכל תנאי ההסכם  טיפולה .3.3.3

עורך י המזמינה. כמו כן על מעת לעת על יד ושימסרו מעת לעת על ידי המזמינה, וכפי שישונ כפי

 והנחיות המזמינה בכל עת.  לבצע את הוראות הדין
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  מיחשוביות דרישות .1.1

בסעיף  כהגדרתם המחשוביות בדרישות במצטבר ההתקשרות תקופת בכל לעמוד מתחייבהדין  עורך .5.0.1

  להסכם. נספח א'כהזמנה המצ"ב ל 2.2.2

  ההתקשרות תקופת .6

 שנים( ארבע –חודשים  ארבעים ושמונה) חודשים 08 תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה .1.1.1

והכל בכפוף גם  ("התקשרות"תקופת הלהלן: על ידי הצדדים ) מועד חתימת ההסכםהמתחילה ב

  .להלן 1.0.2ראה לעניין זה את סעיף  –לאמור בכל הנוגע להארכת תקופת ההתקשרות 

 הארכת תקופת ההתקשרות: .1.1.2

 השירותים למתן ההתקשרות תקופת את להאריך האופציהשמורה לענבל  .1.1.2.1

למשך עד עשרים וארבעה , לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לצרכיה בכפוף המשפטיים

)סך  משלוש פעמיםאך לא יותר  , כולם או חלקם, נוספים בכל פעם חודשים (20)

 תקופת": להלן). (שנים נוספות מעבר לארבע שנים על פי ההסכם ששהכל 

 . ("המוארכת ההתקשרות

הסכם, בשינויים הראות על הצדדים  כל הותחולנה  בתקופת ההתקשרות המוארכת .1.1.2.2

 המחויבים. 

 

או תקופת ההתקשרות המוארכת  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במועד סיום תקופת ההתקשרות  .1.1.0

בין הצדדים על המציע הזוכה להמשיך ולטפל בתיקים פתוחים הקיימים אצלו נכון למועד סיום 

 .אא"כ ענבל תורה לו אחרת ("סיום ההתקשרות בפועל"ההסכם )להלן: 

לאור האמור, ההתקשרות עם המציע הזוכה תישאר בתוקפה עד סיום ההתקשרות בפועל אלא  .1.1.0

אם כן, במקרים מיוחדים, ענבל תחליט להעביר את הטיפול בתיק לעורך דין אחר, והכל בכפוף 

, תקופת התקשרותלשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לצרכיה. יובהר כי בתקופת הביניים לאחר סיום 

יקים חדשים לטיפולו של המציע הזוכה. בתקופה זו יישארו אצל המציע הזוכה ענבל לא תעביר ת

ההתקשרות כאמור לעיל ויחולו, בכל  תקופתרק תיקים שהתחיל את הטיפול בהם לפני סיום 

 הקשור אליהם ובשינויים המחויבים, הוראות ההסכם.

כרז, בכל הקשור יודגש כי לפי החלטת משרד המשפטים, משך העסקת משרדי עו"ד, במסגרת המ .1.1.5

 . גשנות ייצו לעשרבמתן ייצוג למדינה, יוגבל 
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תנאי מתלה לכניסתו לתוקף של ההסכם ו0או להפסקת ההתקשרות: ההתקשרות עם עורך הדין  .1.1.1

 תנאי הכוח שצוינו לעיל, מהווים ילמדינה, כפופה לקבלת ייפוי כח. קבלת ייפו גשעניינה מתן ייצו

שך תקופת ההתקשרות עד לסיום ההתקשרות בפועל. ההסכם ולהמ של לתוקף לכניסתו מתלה

בהתאמה, במידה וייפוי כח  זה מופסק במסגרת תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא ו0או לא 

 מחודש, יהא בכך כדי להביא לסיום ההתקשרות. 

 ההסכם ביטול .1

 מוקדמת בהודעה שהיא, סיבה מכל סיום, לידי ההסכם את להביא תרשאי ענבל כי אתבז מוסכם .1.1

 לחוק. ובכפוף ומראש בכתב ימים 17 של

 ההסכם מסיום כתוצאה מטעמה מי ו0או ענבל כלפי דרישה ו0או תביעה כל תהיה לא הדין עורךל .1.1

 שהיא. סיבה מכל ביטולו ו0או

 בהוראה שינוי ,צדדי חד באופן ,לערוך או הפעילה ההתקשרות את לבטל תרשאי תהא  ענבל .1.1

 מהותי שינוי המהווה ,כאמור שינוי חל .זאת המחייב חקיקה שינוי חל אם ,ההסכם מהוראות

 הפרת ייחשב לא והדבר ,הפעילה ההתקשרות את לבטל הדין עורך רשאי ,זה הסכם בהוראות

 .מצדו ההסכם

 בכל ההתקשרות תקופת את לאלתר, להפסיק, צד כל של מזכותו לגרוע כדי לעיל באמור אין .1.1

 סעד לכל המפסיק הצד של  זכותו לרבות שכנגד, הצד ידי על ההסכם של יסודית ההפר של מקרה

 כאמור. הפרה של במקרה המפר הצד כלפי תרופה או

 דעתה שיקול לפי הפעילה ההתקשרות את או ההסכם את לבטל רשאית תהא ענבל ,בנוסף .1.1

 בכל .ההסכם של יסודית הפרה המהווים להלן המפורטים האירועים מן אחד בקרות הבלעדי

 :כך על לו היוודע עם מיד לענבל יודיע הדין עורך מקרה

 הצהרה הצהיר או0ו ההליך במסגרת שהוגשה בהצעתו פרט הדין עורך מסר בו במקרה .1.3.3

 או מוטעים או מטעים או מדויקים אינם או נכונים שאינם זה הסכם0או ו ההליך במסגרת

  לענבל עליו הודיע לא והוא הדין עורך הצעת במסגרת שנמסר במידע שינוי חל או0ו כוזבים

 .הצעתו מפרטי בפרט מהותי שינוי חל0או ו השינוי קרות עם מיד

 .עורך הדין ביחידי שינוי חל .1.3.3

 לכינוס צו ניתן או, רגל כפושט הוכרז או, רגל פשיטת הליכי נפתחו הדין עורך מיחידי מי נגד .1.3.1

 .קבוע או זמני נכסים

 או, פירוק הליכי או, קבוע או זמני נכסים כינוס הליכי נפתחו כתאגיד המאוגד הדין עורך נגד .1.3.3

 .בפירוק כתאגיד הוכרז או, קבוע או זמני נכסים לכינוס צו נגדו הוצא
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 .באמצעים מוגבל כחייב הוכרז הדין עורכי מיחידי מי .1.3.3

 או, משמעתית או, פלילית חקירה הליכי נפתחו הדין עורך מיחידי מי או הדין עורך נגד .1.3.5

 .משמעתית קובלנה או, אישום כתב נגדו הוגשו

 עבירת למעט, משמעתית או פלילית בעבירה הורשע הדין עורך מיחידי מי או הדין עורך .1.3.1

 . תעבורה

 סיבה מכל לפעול חדל או, לפעולה כשיר בלתי נעשה הדין עורך מיחידי מי או הדין עורך .0.5.8

 .שהיא

 .למדינה0או ו לענבל אימון הפרת תוך פעל הדין עורך .0.5.7

 עורך הדין פעל בניגוד עניינים )כמפורט  בהסכם( אם בתיק כללי או באופן ספציפי. .0.5.17

עורך הדין מסר את ביצוע הטיפול0ייצוג בתיק0ים )או חלק מהם( שהועברו לטיפולו  .0.5.11

 לאחר0ים שאינו0ם עובד0ים אצל עורך הדין.

 ו0או למדינה ו0או לענבל נזק והסב במידה רק, לא אך ,ובמיוחד ,ברשלנות שנעשה בתיק טיפול .1.1

 יסודית הפרה יהווה ממש של נזק למדינה ו0או לענבל וגרם להנחיות בניגוד שנעשה בתיק טיפול

 נזק הסבה לא או קיצונית היתה לא בו שהרשלנות בלבד, אחד בתיק כאמור טיפול ההסכם. של

 יסודית הפרה יהווה אחד מתיק ביותר כאמור טיפול ואולם, יסודית. הפרה תהווה לא ממש של

 ההסכם. של

 את יספק לא עוה"ד דיימיח יותר או אחד כי לדרוש הזכות את לעצמה שומרת ענבל בנוסף, .1.1

 המבוקשים. השירותים

 .בכתב החלטתה את ותנמק ההסכם ביטול על הדין לעורך בכתב תודיע ענבל .1.1

 המסמכים ,התיקים כלל את לענבל הדין עורך ישיב ,ההסכם את לבטל החליטה וענבל היה .1.1

 הקשורים "ב,וכיו ודיגיטאלית אלקטרונית מדיה באמצעות לרבות ,שהוא ומין סוג מכל והחומר

   .הביטול הודעת קבלת לאחר וסמוך מיד טיפל בהם לתיקים

 השירותים את ליתן הדין עורך ימשיך הפעילה ההתקשרות את לבטל החליטה וענבל היה .1.11

 הכול ,אלה תיקים של וראוי הולם ,מקצועי מניהול כנדרש ,שבטיפולו בתיקים המשפטיים

 התיקים הוצאת על להחליט הזכות שמורה לענבל .ונספחיו ההסכם ותנאי לדרישות בהתאם

  וצרכיה. הבלעדי דעתה לשיקול בכפוף והכל הדין עורך של מטיפולו
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 הדין לעורך ישולם לא ,הדין עורך עם ההתקשרות והפסקת ההסכם ביטול של במקרה כי ,יודגש .1.11

  .שהוא סוג מכל תשלום או פיצוי כל

  :הדין עורך ביוזמת ההתקשרות הפסקת .1.11

 בהתקיים ורק אך, זה בהסכם ההתקשרות הפסקת את מענבל לבקש רשאי יהא הדין עורך .0.12.1

 : הבאים המצטברים התנאים

 ימים 17 של ובכתב מראש מוקדמת הודעה מתן באמצעות - פעילה התקשרות הפסקת .0.12.1.1

 . בבקשה התומכים הנימוקים פירוט תוך, לפחות

 פירוט תוךבאמצעות הגשת בקשה בכתב לענבל  –ההתקשרות השלמה  הפסקת .0.12.1.2

. בלבד לענבל יהא הבקשה לאישור הבלעדי הדעת שיקול. בבקשה התומכים הנימוקים

 הפעילים התיקים כמות את, הבקשה נימוקי את  ענבל תבחן, ענבל שיקולי יתר בין

 הטיפול הפסקת אם, וכן נמצאים הם בו והשלב הדין עורך של בטיפולו המצויים

 ובין משמעותי נזק0או ו הפיך בלתי נזק, למדינה או0וו0או לקרן  לענבל תסב לא כאמור

. הפעילים בתיקים בטיפול מאוחר בשלב אחר דין עורך במינוי שיעלה הצורך עקב היתר

 מסודרת בצורה בתיקים הטיפול העברת יהא העבודה להפסקת תנאי, מקרה בכל

 .ענבל עליו שתורה למי, מלא פעולה ובשיתוף

, להפחית רשאית תהא ענבל, כאמור במקרים כי, הצדדים על ומוסכם בזאת מובהר .0.12.1.0

 הנזקים את, זה הסכם לביצוע בנוגע הדין לעורך המגיע סכום מכל לקזז או לנכות

 הפסקת בגין, כאלה שהסב ככל, הפנימית לקרן0או ו לענבל הדין עורך שהסב

 .הפנימית הקרן0או ו ענבל ידי-על שייקבע לסכום בהתאם והכל עמו ההתקשרות

 ברשותו הנמצא, כלשהו חומר או כלשהו מסמך הדין עורך יעכב לא, ההסכם בוטל .0.12.1.0

 הקרן כמנהלת לענבל להעביר שעליו כספים לרבות, בתיקים והטיפול זה הסכם מכוח

 לא גם, לידיו הגיעו, זה והסכם ההזמנה להוראות ובניגוד, כלשהי שמסיבה הפנימית

 יעבירם הדין ועורך, הפנימית לקרן0או ו ענבל מאת, לטענתו, לו המגיע תשלום כל כנגד

אלא אם כן התבקש על ידי ענבל לסיים  מיידיו0או לקרן הפנימית באופן  ענבל לרשות

 עורךאת הטיפול בתיק והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ענבל וצרכי המזמינה. 

 .דין כל  פי-על, לזכותו עומדתככל ש עיכבון זכות כל על בזאת מוותר הדין
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 יעביר ענבל, ידי על ובין הדין עורך ידי על בין שהיא, סיבה מכל הצדדים בין ההתקשרות סיום עם .1.11

 החומר המידע, המשפטיים, התיקים כל את מסודר, באופן הוראותיה, פי ועל לענבל הדין עורך

 ימצא כאמור לענבל החומר והעברת ההתקשרות סיום שעם באופן ברשותו המצויים והנתונים

  לשירותים. הנוגעים והנתונים המידע של היחידי העותק ענבל בידי

 הדין עורך  והצהרות התחייבויות .8

 כדלקמן: ומתחייב מצהיר הדין עורך

 זה שבהסכם והדרישות התנאים לו וברורים ידועים כי ונספחיו, זה הסכם תנאי את קרא כי 8.1

 והתנאים הדרישות פי על ולבצעם לקיימם ביכולתו יש וכי להם, ומסכים מבין והוא ונספחיו

 זה. בהסכם המפורטים

 .להסכם 'ד כנספח ומסומנות "בהמצ העבודה להנחיות בהתאם לפעול 8.2

 תקופת כל במשך ברשותו יהיו כי לדאוג להמשיךו להוסיף מתחייב והוא ברשותו, קיימים כי 8.0

 רשות כל ידי ועל דין כל פי על הדרושים והרישיונות ההיתרים האישורים, כל ההתקשרות,

  זה. בהסכם כאמור המבוקשים השירותים מתן לשם מוסמכת

 והוא המבוקשים, השירותים מתן לשם הדרושים והניסיון האדם כוח היכולת, הידע, בעל הוא כי 8.0

  מעולה. מקצועית וזהירות נאמנות, מיומנות, של ברמה בצעםל מתחייב

 השירותים טיב את לבחון דרישה, ולפי לעת מעת מטעמה, מי או לענבל לאפשר מתחייב 8.5

 המבוקשים. השירותים למתן הקשור חומר כל לענבל ולהעביר המבוקשים

 חוק לפי רשומותו חשבונות פנקסי ניהול על אישור ,זה הסכם על חתימתה טרם לענבל, להעביר 8.1

 אישור וכן 1701 – התשל"ו מס(, חובות ותשלום חשבונות ניהול )אכיפת ציבוריים גופים עסקאות

 לרשויות ולשלם לנכות רשאית ענבל תהיה הנ"ל אישורים בהעדר במקור. מס ניכוי בדבר כדין

 הנ"ל. מהתמורה כחוק להם המגיע את המס

 עם להתקשרותו אחרת, ובין דין פי על ובין זה הסכם פי על בין מניעה, כל אין ידיעתו למיטב כי 8.0

 ידו. על המבוקשים השירותים ולמתן זה הסכם פי על ענבל

  – עניינים ניגוד היעדר 1.1

 עובדי ו0או במציע השותפים שכל כך על אחראי יהיה הוא כי בזאת מתחייב עוה"ד 8.8.1

 חשש או עניינים ניגוד של מצב כלב להיותמ ימנעו במציע הדין עורכי לרבות המציע

 הגריאטריים הכללים, החולים בתי לרבות הבריאות משרד כלפי עניינים לניגוד
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 "משרד )להלן: הממשלתיות הבריאות ולשכות הממשלתיים והפסיכיאטריים

 לא ,רשאי יהא לא משפטיים שירותים למתן הסכם יחתםי שעמו זוכה מציע .הבריאות"(

 משרד כנגד דין, בעלי מלייצג ויחדל וכן דין, בעלי לייצג הזוכה, במציע עו"ד ולא הוא

 ו0או ממשלתיות יחידות לגבי תחול לא זאת מגבלה כי בזאת יובהר .בלבד הבריאות

 ניגוד של מצב כל למנוע אחריותו על גם יצהיר המציע .בקרן המכוסים אחרים גופים

 יללע כמפורט במציע העובדים הדין עורכי לכל בקשר זה, בסעיף כאמור עניינים

  להזמנה. א' כנספח המצ"ב ובתצהיר

 תקופת מתום שנה עד ,תחולנה ,לעיל האמורות המגבלות - עניינים ניגוד העדר תקופת 8.8.2

 .יותר קצרה תקופה ,ובכתב מראש ענבל אישרה אם אלא ,ההתקשרות

 עורך מהתחייבויות לגרוע כדי אלה בהתחייבויות אין כי בזאת, מובהר ספק, הסר למען 8.8.0

 תיק לכל באשר קונקרטי עניינים ניגוד של ממצב להימנע ידו, על המועסקים וכל הדין,

  לטיפולו. שיועבר מסוים משפטי

 הבריאות משרד כנגד דין בעל מייצג מעובדיו מי ו0או במציע מהשותפים ומי במידה 8.8.0

 לטפל להפסיק מנת על הזכייה הודעת משלוח מיום חודשים שלושה לרשותו עמדוי

 תיק כגון בתיק ולטפל להמשיך המציע מעוניין בגינה עניינית סיבה וקיימת במידה בתיק.

 תידון בקשה וכל מתאימה בקשה לענבל המציע יגיש וכדומה דין-לפסק ממתין אשר

 אם או המציע בקשת את לקבל האם להחליט הזכות לעצמה שומרת המזמינה לגופה.

  זה. לעניין טענה כל תעמוד לא ולמציע לאו

 עניינים לניגוד חשש או עניינים ניגוד להיווצר עלול בו מקרה בכל לאלתר, לענבל, להודיע 8.8.5

 לעיל. כאמור

  בהסכם. יסודית תניה מהווה לעיל האמור כי ול ידוע כי 8.8.1

  – סודיות חובת 1.1

 עורך עובדי כל ו0או הדין בעורך השותפים שכל כך על אחראי הוא כי מתחייב הדין עורך 8.7.1

 העברת אי או מסמך העברת אי לרבות סודיות על ישמרו במשרד הדין עורכי לרבות הדין

 ידי על המבוקשים השירותים למתן קשור ואינו ענבל מטעם שאינו אדם כל לידיעת מידע

 .ענבל

 הדין עורכי לרבות עובדיו אצל ו0או אצלו שיתקבל מידע שכל לו שידוע מצהיר הדין עורך 8.7.2

 מקצועי, סוד בגדר יהיה המטעמ מי 0אוו מענבל מטעמו משנה קבלן0ני ו0או במשרד

 ברבים. שפורסם פומבי מידע למעט
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 ידיעה כל בסוד, ישמרו עובדיו שכל אחראי ולהיות בסוד לשמור מתחייב הדין עורך 8.7.0

 ו0או מטעמה למי ו0או לענבל בעקיפין, ו0או במישרין הנוגע, שהוא וסוג ןמי מכל ומידע

 למתן ו0או זה להסכם בקשר מענבל אליו הגיעו ו0או שיגיעו ,עמה הקשורים לגופים

 מסמך כל ו0או מידע ו0או נתון ו0או ידיעה כל למסור ולא פיו, על המבוקשים השירותים

 "המידע" ביחד: להלן )יכונו ובכתב ראשמ ענבל ידי על לכך הוסמך שלא לאדם כאמור

 מידע ו0או לכל ידוע והיה ברבים פורסם כי הוכחש פומבי מידע למעט וזאת ,("מידע" או

 ע"פ לגלותו נדרש המציע אשר מידע ו0או זה חוזהב התקשרותו טרם למציע ידוע שהיה

 לא עובדיו, ובשם בשמו מתחייב הדין עורך .מוסמכת רשות של צו "פע ו0או דין כל פי על

 שיגיע מידע כל גוף, ו0או אדם כל לידיעת להביא ולא למסור לא להודיע, לא להעביר,

 בעתיד שהיא עת בכל או ההתקשרות, תקופת במשך שימוש בו לעשות ולא כאמור, אליו

  זה(. הסכם ביצוע לצורך שיידרש ככל במידע שימוש )להוציא

 זה סעיף פי על התחייבויותיו מילוי שאי לו ידועש עובדיו ובשם בשמו מצהיר הדין עורך 8.7.0

 העונשין, חוק של רשמיים( )סודות ה' סימן ז', פרק לפי עבירה היתר, בין להוות, עלול

 .1700 – התשל"ז

 אמצעי בכל הדין עורך ינקוט דין כל פי ועל זה הסכם פי על מאחריותו לגרוע מבלי 8.7.5

 ידו על המוחזקים מסמךו מידע כל על מעולה שמירה לשמור כדי ברשותו שיש מתאים

 זאת לו התירה לא שענבל אדם מכל בהם עיון למנוע וכדי זה ולהסכם לשירותים בקשר

 אמצעי נקיטת בדבר ענבל של סבירה דרישה לכל הדין עורך יציית כן ומראש. בכתב

 למידע ו0או למסמכים כלשהי תקלה של במקרה ידו. על שננקטו לאלה נוספים בטחון

 אירועה. עם מיד לענבל הדין עורך כך על יודיע לעיל כאמור

 הן תחול כאמור לסודיות הדין עורך של יותיוהתחייבו כי בזה מובהר ספק הסר למען 8.7.1

 עובדיו. ועל עליו זמן מגבלת ללא בעתיד, שהיא עת בכל והן זה הסכם תקופת כל במשך

 ענבל. של מבחינתה מכרעת הינה הסודיות שמירת כי הדין עורךל ידוע 8.7.0

  – הרשעה אי 8.17

 לא במשרדו השכירים הדין עורכי ו0או במשרדו השותפים שכל כך על מתחייב הדין עורך 8.17.1

 והכללים הדין עורכי לשכת חוק פי על משמעתית עבירה או פלילית בעבירה הורשעו

 הפלילי המרשם חוק לפי ההתיישנות תקופת שחלפה או תעבורה עבירות למעט מתוכו,

 על אישום כתב מהם מי נגד ועומד תלוי לא כי וכן 1781 – התשמ"א השבים ותקנות

 אלה מעבירות עבירה בגין חקירה נגדם מתנהלת ולא לעיל המנויות מהעבירות עבירה

  בתצהיר. כמפורט והכל תעבורה בעבירות למעט
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 הדין עורכי 0אוו הדין עורך של מהתחייבותו לגרוע כדי לעיל באמור אין ספק, הסר למען 8.11

 המצורף בתצהיר הםובהתחייבויותי נספחיו על זה בהסכם כאמור סודיות לשמירת השכירים

  מההליך. כחלק

 לקיום הנוגע בכל לעת, מעת שיתעדכנו כפי - דין כל הוראות אחר למלא מתחייב הדין עורך 8.12

  פיו. על המבוקשים השירותים ומתן זה הסכם הוראות

 למתן הקשור מומחיותו בתחום ושיחול וההתפתחויות החידושים בכל להתעדכן ידאג הדין עורך 8.10

 התחייבויותיו ביצוע במסגרת ליישמם שיוכל מנת על זה הסכם פי על בוקשיםהמ שירותיםה

  .לענבל

 תמורהה .1

 המצורף הטרחה שכר בתעריף כמפורט תהיה המבוקשים המשפטיים השירותים בגין התמורה .1.1

 התמורה מלוא את תהווה כאמור התמורה כי ובמודגש במפורש בזאת מוסכם להסכם. 'ה כנספח

 זכאי יהיה לא וכי ההתקשרות, הסכם לפי השירותים מתן בגין הדין עורךל שתגיע ו0או המגיעה

  אחר. או נוסף החזר ו0או תמורה לכל

 בכפוף שיוגש מפורט חשבון הגשת מיום 07  + שוטף של בתנאים הדין עורךל תשולם התמורה .1.1

 פי על ממנו שנדרש כל את שהשלים לפני לא החשבון את שהגיש זה ובכלל העבודה בנוהל להנחיות

 ענבל. ע"י שיאושר לאחר ורק העבודה נוהל

 ספק הסר למעןו זאת עם התמורה. קבלת אופן יפורט להסכם ד' כנספח המסומן העבודה בנוהל .1.1

 הוצאות לרבות ,המדינה לטובת שנפסקו והחלטות דין פסקי מכוח כספיים תשלומים כי יובהר

 אשר ענבל של הבנק לחשבון ישירה בהפקדה לענבל ישירות יבוצעו "ד,עו טרחת ושכר משפט

 חשבון פרטי את לקבל ידאג הדין עורך .ענבל נציג "יע ו0או העבודה בנוהל לעוה"ד יימסר מספרו

  .ענבל נציג ע"י שיתקבלו להוראות בהתאם תשלום כל ויפקיד הבנק,

 וככל בנק, חשבון אותו אל שכנגד מהצד התשלום העברת ידרוש הדין עורך לעיל, לאמור בהמשך .1.1

 ויפקידו בבכת  ענבל לנציג מיידית כך על יודיע לידיו, בוצע והתשלום כן נעשה לא כלשהי שמסיבה

 .ענבל של האמור הבנק בחשבון מיידית

  שכ"ט תעריף לעת. מעת שכ"ט תעריף את לשנות הזכות לענבל כי מסכים והינו הדין לעורך ידוע .1.1

 אא"כ ,ענבל ידי על  החדש התעריף המצאת מועדמ הדין לעורך ועברושי התיקים על יחול החדש

 .כן לפני לעוה"ד עברושהו תיקים על גם יחול שכה"ט כי הצדדים בין יוסכם
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 ,הדין עורך הסכמת ללא שכה"ט בתעריף שינוי תערוך לא כי מתחייבת ענבל לעיל, האמור אף על .1.1

 יהיו אשר שינויים למעט וזאת ,זה הסכם על הצדדים חתימת לאחר הראשונה השנה במהלך

 בדין. מחויבים

  יושיפו אחריות .11

 או ענבלל שייגרם שהוא, סוג מכל הפסד, או אובדן או פגיעה או נזק לכל באחריות ישא הדין עורך .11.1

 עם בקשר ברשלנות, או "ב,וכיוצ במרמה בזדון, הדין, עורך של מחדל או מעשה בגין שלישי, לצד

  מטעמו. מי ידי-על או עובדיו, ידי-על או ידו, על זה, הסכם פי-על הניתנים השירותים ביצוע

 תשלום, בכל ישאו לא השירותים ניתנים םבעניינש המדינה ו0או ענבל כי דדים,הצ בין מוסכם .11.1

 צד לצד או מטעמו, מי או הדין עורך של לרכושו או לגופו שייגרמו שהוא, סוג מכל נזק, או הוצאה

  אליו. בקשר או זה, הסכם של מביצועו כתוצאה שלישי,

 כאמור המבוקשים השירותים למתן והבלעדי היחיד האחראי הוא כי ומתחייב מצהיר הדין עורך .11.1

 אחרת פעולה כל וכן המבוקשים השירותים את ולבצע ליתן מתחייב הוא וכי זה, בהסכם

 כמפורט ובזהירות, בקפדנות במיומנות, ,במקצועיות המבוקשים, השירותים במתן הקשורה

 דין. כל הוראותול הנחיותל ובכפוף זה בהסכם

  ישראל, מדינת ו0או הבריאות משרד ו0או הפנימית הקרן 0אוו ענבל כנגד תביעה של מקרה בכל .11.1

 ענבל את וישפה הדין עורך יפצה הדין, עורך של בטיפולו שהיו לשירותים בקשר כלשהו נזק בגין

 םכנגד הוגשה אשר אחרים גופים 0אוו ישראל מדינת 0אוו ענבל באמצעות הפנימית הקרן 0אוו

 וכן כאמור, לנזק בקשר או בשל דין בפסק יחויבו בו סכום כל על הראשונה, דרישתם עם התביעה,

 ושכר משפט הוצאות לרבות כאמור, כנגדם שיינקט המשפטי ההליך בגין הוצאותיהם מלוא בגין

  דין. עורכי טרחת

 יתאפשר, רשהדב ככל לו, ותיתן אמורכ דרישה ו0או תביעה הגשת על הדין עורךל תודיע ענבל .11.1

 התביעה או הדרישה מפני ההגנה בניהול ולהשתתף המשפטיים, להליכים להצטרף אפשרות

 כאמור.

 ממנו המגיעים אחר תשלום כל או פיצויים נזק, לשיפוי תשלום לכל אחראי יהיה בלבד הדין עורך .11.1

 ידו. על המועסקים לאנשים דין כל פי על

 ו0או המדינה ו0או ענבל כלפי דין, כל פי על הדין, עורך מאחריות לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין .11.1

  בלבד. עליה להוסיף אלא שלישי, צד
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 קיזוז .77

 המבוקשים השירותים למתן בקשר הדין עורךל תחוב יאשה סכום מכל לקזז רשאית תהיה ענבל .11.1

 מכל המדינה 0אוו הקרן ו0או ענבל כלפי יחויב הדין עורך אשר קצוב סכום כל זה, הסכם פי-על

 שהיא. סיבה

 מפרטי פרט לגבי הדין עורך של שווא הצהרת בגין או ,הדין עורך ידי-על הפרתו עקב ההסכם בוטל .11.1

 עם מיד עליו הודיע שלא הדין עורך של הצעתו בפרטי שחל שינוי בגין או ,ההליך במסגרת הצעתו

 מכל להפחית  ענבל רשאית ,בהסכם המפורטים האירועים מן אחד קרות בגין או ,השינוי קרות

 הנזקים סכום את ,מועד לאותו עד בתיק טיפולו בגין הדין לעורך שישולם ,תמורה לרבות ,תשלום

 .ענבל ידי-על שייקבע לסכום בהתאם ,כאלה שהסב ככל ,למדינה או0ו לענבל הדין עורך שהסב

 לא .בתיק ההליכים סיום למועד עד עיכבון או קיזוז של בדרך להיעשות יכולה כאמור הפחתה

 עורך ישפה וכן לו ששולמו הכספים בהשבת הדין עורך יחויב ,כאמור עיכבון או קיזוז  ענבל ביצעה

 עם מיד ,כאלה שנגרמו ככל ,ההסכם ביטול עקב שנגרמו נזקים בגין הקרן 0אוו ענבל את הדין

 .שתקבע לסכום ובהתאם ,ענבל דרישת

 

 ביטוח .11

 

 הפנימית הקרן לטובת ,לטובתו ,בזה המפורטים הביטוחים כל את לרכוש  מתחייב הדין עורך .11.1

 חברה ענבל לטובת ,מ"בע לביטוח חברה ענבל בהנהלת ישראל ממשלת של הממשלה לביטוחי

  או0ו "מ"בע לביטוח חברה ענבל"ו "הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן" :להלן) מ"בע לביטוח

 ולהציג ("המדינה" או0ו "ישראל מדינת" :להלן) ישראל מדינת לטובת וכן (בהתאמה "ענבל"

 לא האחריות גבולות כאשר הנדרשים והתנאים הכיסויים כל את הכוללים הביטוחים את לה

 :להלן מהמצוין יפחתו

 מקצועית אחריות ביטוח .12.1.1

 ;מקצועית אחריות בביטוח המקצועית אחריותו את יבטח הדין עורך .12.1.1.1

ובגין כל  עובדיו, הדין עורך של מקצועית חובה מהפרת נזק כל תכסה הפוליסה .12.1.1.2

 או טעות, מחדל לרבות, רשלנות ממעשה כתוצאה אירע ואשר מטעמו הפועלים

 שירותים מתן בקשר, לב בתום שנעשו רשלנית הצהרה, נכון בלתי מצג, השמטה

 .ענבל עם הסכם לפי משפטיים

יורחב לשפות את הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל ו0או ענבל  הביטוח .12.1.1.0

חברה לביטוח בע"מ ו0או מדינת ישראל, ככל שיחשבו אחראיים למעשי ו0או מחדלי 

 עורך הדין וכל הפועלים מטעמו. 
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 ;ולשנת ביטוח $ דולר ארה"ב למקרה1,777,777 –האחריות לא יפחתו מ גבולות .12.1.1.0

 :הבאות ההרחבות את לכלול יורחב הפוליסה פי על הכיסוי .12.1.1.5

 ;עובדים של יושר אי .12.1.1.5.1

 ;ביטוח מקרה עקב העיכוב או השימוש אובדן לרבות, מסמכים אובדן .12.1.1.5.2

 ;חודשים 1 לפחות הגילוי תקופת הארכת .12.1.1.5.0

אולם הכיסוי לא יכלול תביעות עורך הדין  Cross  Liability -אחריות צולבת   .12.1.1.5.0

 כנגד ענבל0הקרן0המדינה;

 המעבידים חבות ביטוח .33.3.3

 בתחומי המעבידים חבות בביטוח עובדיו כלפי החוקית אחריותו את יבטח הדין עורך .33.3.3.3

 ;המוחזקים והשטחים ישראל  מדינת

$  5,777,777 – ו, לעובד"ב ארה דולר$ 1,577,777 מסך יפחתו לא האחריות גבולות .33.3.3.3

 )שנה(; ביטוח ולתקופת למקרה

ממשלת ישראל  יורחב לשפות את הקרן הפנימית לביטוח הממשלה של הביטוח .33.3.3.1

בהנהלת ענבל ו0או ענבל חברה לביטוח בע"מ ו0או מדינת ישראל, היה ונטען לעניין 

 קרות תאונת עבודה כי הן נושאות בחבות מעביד כלפי מי ממועסקי עורך הדין. 

 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .12.1.0

 כלפי אחריות בביטוח ישראל מדינת דיני פי על החוקית אחריותו את יבטח הדין עורך .33.3.1.3

 ;המוחזקים והשטחים ישראל מדינת תחומי בכל פעילותו בגין ורכוש גוף שלישי צד

 ענבל0או ו ענבל בהנהלת הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן את לשפות יורחב הביטוח .33.3.1.3

 מחדלי0או ו למעשי אחראים שיחשבו ככל, ישראל מדינת0או ו"מ בע לביטוח חברה

 .מטעמו והפועלים הדין עורך

 $ דולר ארה"ב;257,777 –האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ  גבול .33.3.1.1

 ;Cross  Liability -ייכלל סעיף אחריות צולבת  בפוליסה .33.3.1.3



 

בהנהלת הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן עבור הרפואית הרשלנות בתחום משפטיים שירותים למתן הצעות לקבלתהליך   

בע"מ לביטוח חברה ענבל   

       70-7008070 :טלפון , 07177, קריית שדה התעופה, נתב"ג 282בית ענבל, רח' הערבה ת.ד. 

E-mail Address: Michrazim_lawyers2@inbal.co.il 
  

- 67  -  

 בפוליסות תנאים .12.1.0

 :הבאים התנאים יכללו הפוליסות בכל  .33.3.3.3

המבוטח תתווספנה כמבוטחות נוספות: הקרן הפנימית לביטוחי  לשם .33.3.3.3.3

הממשלה של ממשלת ישראל בהנהלת ענבל ו0או ענבל חברה לביטוח בע"מ 

 השיפוי כמפורט לעיל. להרחביו0או מדינת ישראל בכפוף 

 כל להם יהיה לא הצדדים אחד"י ע  הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .33.3.3.3.3

 רשום במכתב לפחות יום  05 של מוקדמת ודעהה כך על ניתנה אם אלא תוקף

 .לענבל

 מדינת כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב זכות כל על מוותר המבטח .33.3.3.3.1

 לא שהויתור ובלבד, ועובדיהן ענבל, הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן, ישראל

 .זדון כוונת מתוך לנזק  שגרם אדם  לטובת יחול

 אחריות את שהיא כל בדרך מצמצם או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .33.3.3.3.3

, ענבל0או ו ישראל מדינת כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים כאשר, המבטח

 ראשוני ביטוח בחזקת הינו והביטוח הממשלה לביטוחי הפנימית0או ו הקרן

 .הביטוח פי על הזכויות במלוא המזכה

 הדין עורך על תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .33.3.3.3.3

 .בלבד

 כללי .12.1.5

אישור מאת המבטח בדבר קיומן של פוליסות  עורך הדין ימציא לידי ענבל  .12.1.5.1.1

ידי המבטח )דהיינו -הביטוח האמורות לרבות אישור על תוקפן, מאושרות על

על ידי חברת הביטוח(, וזאת תוך עשרה ימי עבודה מיום קבלת הודעת הזכייה 

למכתב  במסגרת ההליך ו0או כמפורט במכתב הזכייה ובהתאם לנוסח שיצורף

 הזכיה. 

אישור המבטח יכלול התחייבות של המבטח להודיע לענבל, לאלתר, במקרה בו  .12.1.5.1.2

תוקפן של הפוליסות האמורות, כולן או חלקן, פקע או פחת מהאמור בהסכם 

 זה, מכל סיבה שהיא.

במשך תקופת ההסכם, וכל עוד עורך הדין נותן את השירותים המבוקשים  .12.1.5.1.0

יסות הביטוח בתוקף. פוליסות הביטוח לענבל, יחזיק עורך הדין את פול
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תהיינה על בסיס שנת אירוע או לחילופין על בסיס שנת תביעה בתוספת 

( חודשים לפחות. עורך הדין יחדש את 1הארכת תקופת גילוי למשך שישה )

הפוליסות האמורות מידי שנה בשנה, כל עוד ההסכם בתוקף וכל עוד הוא נותן 

ידי -עורך הדין יציג, לענבל, אישור חתום עלאת השירותים המבוקשים לענבל. 

המבטח על חידושן של הפוליסות האמורות, או את העתקי פוליסות הביטוח 

ידי המבטח, לכל המאוחר שבועיים קודם -המחודשות מאושרות וחתומות על

 לסיום תקופת הביטוח.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפתור את עורך הדין מכל חובה החלה  .33.3.3.3.3

פי הסכם זה, ואין לפרש את האמור כוויתור של ענבל -פי כל דין או על-ו עלעלי

 פי הסכם זה.-פי כל דין או על-על כל זכות או סעד המוקנים לו על

 צמאיע קבלן – מזמין יחסי .11

 הינם הצדדים בין היחסים כי ומצהיר מאשר הדין עורך הצדדים: בין ליחסים הדין עורך הצהרת .11.1

 מעביד. עובד יחסי ואופן, פנים בשום הצדדים, בין יחולו לא וכי עצמאי, קבלן – מזמין יחסי

 וכל לאומי ביטוח הכנסה, מס תשלומי כל את עצמו עבור ישלם הדין עורך הכנסה: מס תשלומי .11.1

 ו0או בקשר רשות, ו0או גוף לכל דין כל פי לע שיגיע ו0או המגיע אחר חובה תשלום ו0או היטל מס,

 זה. הסכם ולביצוע לענבל המבוקשים השירותים למתן בנוגע

 מי ו0או ענבל את לשפות הדין עורך מתחייב לעיל זה בסעיף מהאמור לגרוע מבלי ענבל: שיפוי .11.1

 דרישה או מתביעה כתוצאה להם שיגרמו הוצאה או נזק כל בגין הראשונה, דרישתם עם מטעמה,

 הדין, עורך לבין ענבל בין מעביד – עובד יחסי של כביכול קיומם על תתבסס ואשר נגדם, שתוגש

 זה. הסכם לביצוע ו0או המבוקשים השירותים למתן בנוגע ו0או בקשר

 

 זכויות הסבת איסור .74

 את להעביר ו0או להמחות ו0או להסב רשאי אינו הדין עורך כי ובמודגש במפורש בזה מוסכם .11.1

 שלא ובין בתמורה בין לאחר0ים, מהן חלק כל ו0או זה הסכם פי על חובותיו ו0או זכויותיו

 ומראש. בכתב ענבל להסכמת ובכפוף אלא בתמורה,

 השירותים ביצוע את לאחר0ים למסור רשאי אינו הדין עורך לעיל, מהאמור לגרוע מבלי .11.1

 בביצוע הקשורות מהפעולות חלק כל לאחר0ים למסור ו0או מהם, חלק כל ו0או המבוקשים

 ביצוע כמסירת יחשב לא במשרד דין עורכי "יע השירותים ביצוע המבוקשים. השירותים

 .לאחר המבוקשים השירותים
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 בו מקרה בכל כי ובמודגש במפורש בזה מוסכם - מיוחדים במקרים נוסף לגורם ענבל הסכמת .11.1

 חלק כל ו0או המבוקשים השירותים במתן כי דעתה(, שיקול לפי - שתסכים )ככל ענבל תסכים

 הן ענבל של הסכמתה תותנה כלשהו(, עזר כוח )לרבות מטעמו אחר באדם הדין עורך ייעזר מהם,

 על ובכתב, מראש יוחתם, כאמור םאד שכל בכך וכן אדם אותו של ומראש, בכתב זהותו, באישור

 זה. בהסכם כאמור נוספות התחייבויות על וכן לסודיות התחייבות

 עורך של הבלעדית מאחריותו לגרוע כדי לעיל באמור אין ספק הסר למען - הדין עורך אחריות .11.1

 זה. בהסכם כאמור התחייבויותיו כל ולביצוע המבוקשים השירותים למתן ענבל כלפי הדין

 הסכם פי על החובותי ו0או הזכויותי את להעביר ו0או להמחות ו0או להסב הזכות ורהשמ לענבל .11.1

 ובכתב. מראש לעוה"ד בהודעה לאחר0ים מהן חלק כל ו0או זה

 

 והתוצרים הנתונים על יוצרים וזכויות בעלות .75

 קבועות שהן כפי ,היוצרים זכויות לרבות ,הרוחני הקנין זכויות וכל ,הזכויות כל כי ,בזאת מוסכם .11.1

 ,מוגבלת בלתי ולתקופה ,בעולם אחר מקום בכל ,בישראל ,בעתיד קבועות שתהיינה כפי או היום

 או ,יוכנו ,ייקלטו ,שיאספו והמסמכים התוצרים ,הנתונים בכל ,אחרת זכות או קניינית זכות וכל

 תוצרי" :להלן) מרכיביהם כל על ,אליו בקשר או ,זה הסכם לפי השירותים מתן במסגרת יופקו

 בהסכם הנקובה לזו נוספת תמורה כל ללא ,ענבל של והמוחלט הבלעדי קניינה הינן ("השירות

 ,שינוי כל לרבות ,לנכון שתמצא שימוש כל השירות תוצרי בכל לעשות רשאית תהא ענבל .זה

 מנהג בהם ולנהוג ,לאחר העברתם או פרסומם ,מחדש עריכה או השלמות ,תוספות הכנסת

 .לאחריה או המשפטיים השירותים מתן בתקופת ,בעלים

 אינו כאמור שינוי או שימוש וכל ,בו 'מוסרית 'זכות תהא לא החומר את שיצר למי או הדין לעורך .11.1

 '.מוסרית 'זכותב פגיעה מהווה

 ,ענבל ידי על ,השירות בתוצרי שייעשה כאמור שימוש כל בעת כי ,בזאת מובהר ,ספק הסר למען .11.1

 לחומר בהקשר ,מטעמו מי או הדין עורך שם את לציין שהיא חובה כל תהא לא ,שהוא הקשר בכל

 .האמור

 שימוש לכל אישורו על ומצהיר ,השירות לתוצרי בקשר תביעה זכות כל על מוותר הדין עורך .11.1

  .זה בחומר ענבל שתעשה

 או כולם ,השירות בתוצרי שהוא סוג מכל שימוש לעשות רשאי אינו הדין עורך כי ,בזאת מוסכם .11.1

 מראש היתר לקבל בלא ,ההסכם ביצוע למטרות שלא ,אחרים באמצעות בין ,בעצמו בין ,חלקם

 .ידו על שייקבעו ובתנאים ענבל כך על ובכתב

 ,ידיו תחת לעכבם רשאי יהא לא הדין ועורך ענבל של רכוש הינם השירות תוצרי כי ,בזאת ודגשמ .11.1

 .זו עיכבון זכות כל על מוותר והוא ,ענבל מאת תשלומים לטענתו לו יגיעו אם אף
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 או בתיק הטיפול סיום או ,ההסכם ביטול של מקרה בכל או ,ההתקשרות תקופת סיום עם מיד .11.1

 גם ,כאמור חומר כל ענבל נציג לידי לאלתר הדין עורך ימסור ,זאת ידרוש ענבל נציג בו מקרה בכל

 .סייג כל ללא ,לידיו נמסר או ידו על נוצר אם

 יבטיח ,שירותים נותני או מטעמו קבלן עובדי לרבות ,עובדיו עם הדין עורך שיחתום בהסכמים .11.1

 .זה סעיף בתנאי לעמוד עובדים אותם של ויכולתם ,בסעיף הנאמר בכל המפורטת בחובה עמידה

 זכויות על שירותים נותני או עובדים אותם של זכות כל על מפורש וויתור יהוו אלה הסכמים

 .אליו בקשר או ,זה הסכם ביצוע במסגרת הופקו או שהוכנו האמורים בתוצרים

 

 ויתור או סטייה .76

 או מסוים במקרה זה הסכם מתנאי לסטות מהצדדים מי הסכמת - ההסכם מתנאי סטייה .11.1

 אחר. מקרה בכל שווה גזרה ממנה ילמדו ולא תקדים תהווה לא מקרים, בסדרת

 לו המוקנות מהזכויות בזכות מלהשתמש מהצדדים מי השתהה או השתמש לא - זכויות על ויתור .11.1

 מזכויותיו. זכות על ויתור בכך יראו לא מקרים, בסדרת או מסוים במקרה זה הסכם פי על

 אם אלא תוקף כל לו יהא לא זה הסכם מהוראות שינוי או הסכמה או ויתור כל - הצדדים חתימת .11.1

 נעשה שלא בעניין טענה כל מלהעלות מנועים יהיו והצדדים הצדדים שני ובחתימת בכתב נעשה

 האמורה. רךבד

 

 שונות .71

 והמותנה המוסכם את נכונה משקפים ההסכם מסמכי כי הצדדים, בין מוסכם - ההסכם מסמכי .11.1

 הסכמים מצגים, הצהרות, הבטחות, בכל קשורים יהיו לא הצדדים וכי במלואו, ביניהם

 לחתימתו. קודם נעשו, אם נעשו, ואשר זה בהסכם נכללים שאינם בע"פ, או בכתב והתחייבויות,

 ,קודמות התחייבויות 0אוו הסכם עמם ושיש  ענבל עם כיום שעובדים דין עורכי לגבי כי יובהר

 יהיו לא הצדדים וכי במלואו הצדדים בין והמותנה המוסכם את נכונה וישקף יחליף זה הסכם

 קודמת התקשרות כל יחליף זה הסכם .קיימים באם ,קודמת התחייבות 0אוו בהסכם קשורים

  הצדדים. בין ההתקשרות את שיגדיר בלבד זה והוא הדין עורך עם

 בכתב נעשה אם רק תקף יהא הכלליים בתנאים או בהסכם שינוי כל כי ,הצדדים על מוסכם .11.1

 .הצדדים של המוסמכים הנציגים ידי-על ונחתם

 עצמו יציג ולא ,ענבל כפעילות זה הסכם פי-על פעילותו את שהוא גורם כל כלפי יציג לא הדין עורך .11.1

 נציג של ומראש בכתב לאישור בהתאם או הכוח לייפוי בהתאם אלא ,ענבל נציג או שלוח כסוכן,

 פעילותו במסגרת שלא זה הסכם פי-על בתפקידו או בתוארו שימוש ייעשה לא הדין עורך .ענבל

 .ממנו והנובעת זה הסכם פי-על
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 מי אוו0 בענבל ביטוח סמנכ"ל ו0או ענבל מנכ"ל הם זה הסכם לצורך ענבל נציגי - ענבל נציגי .11.1

  מטעמם.

 כתובתו לפי למשנהו צד ידי על שתשלח בכתב הודעה כלו הודעות משלוח -  הודעות משלוח .11.1

 או הכתובת, באותה מסירתה עם ליעודה הגיעה כאילו תחשב לעיל זה להסכם בכותרת כמצוין

  השניים. מבין המוקדם הדואר, בבית רשום בדואר למשלוח שנמסרה מעת שעות 02 בתום

 

  _________________ :תאריך    : החתום על הצדדים באו ולראיה

 

_________________           _______________              ___________________ עורך הדין:
  

 תפקיד מורשה החתימה   שם מלא                   עורך הדין חותמת            

 של מורשה החתימה         וחתימת מורשה החתימה      

             ___      _______________        _________________           _________________  

 תפקיד מורשה החתימה   שם מלא                  עורך הדין חותמת                    

 של מורשה החתימה        וחתימת מורשה החתימה              

_________________                 __________________     _______________                ענבל:
  

 תפקיד מורשה החתימה   שם מלא                       ענבל תמתוח              

 של מורשה החתימה     וחתימת מורשה החתימה             

       ___          ____________        _________________                      _________________
  

 תפקיד מורשה החתימה    שם מלא                     ענבל חותמת              

 של מורשה החתימה     וחתימת מורשה החתימה             
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 אישור עריכת ביטוחים -  ' להסכםגנספח 

 

ו0או  מענבלימים מיום קבלת הודעת הזכייה  17תוך  ללא כל שינוימלא וחתום יוגש על ידי עורך הדין 

  .יהיבמועד בו יתבקש במסגרת מכתב הזכ

 

 

 

 תאריך: _________________          :לכבוד

 חברה לביטוח בע"מ  ענבל

 

 

 .ג.נ.,א

 

 אישור עריכת ביטוחיםהנדון:                                               

 

 

)להלן: _______________________________________  למבוטחנו ערכנו כי בזה מאשרים הננו

 למתן________________בקשר  יום עד_______________  מיום  הביטוח לתקופת( "הדין"עורך 

 לביטוחי הפנימית הקרןענבל מנהלת  עם להסכם בהתאםבתחום הרשלנות הרפואית,  משפטיים שירותים

 :להלן המפורטים הביטוחים את( "ענבל" :)להלן הממשלה

 מקצועית אחריות ביטוח .1

 מטעמו הפועלים כל בגיןו עובדיו הדין, עורך של מקצועית חובה מהפרת נזק כל מכסה הפוליסה .1.1

 הצהרה נכון, בלתי מצג השמטה, או טעות מחדל, לרבות רשלנות ממעשה כתוצאה אירע ואשר

     ענבל; עם להסכם בהתאם משפטיים ייצוג שירותי למתן בקשר לב בתום שנעשו רשלנית

     ;ביטוח ולשנת למקרה ארה"ב דולר 1,777,777$  של מסך יפחת לא האחריות גבולות .1.1

 חברה ענבל 0אוו ענבל בהנהלת הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן  את לשפות יורחב הביטוח .1.1

 וכל הדין עורך מחדלי 0אוו למעשי אחראיים שיחשבו ככל ,ישראל מדינת 0אוו "מבע לביטוח

 ;מטעמו הפועלים

 :הבאות ההרחבות את לכלול יורחב הפוליסה פי על הכיסוי .1.1

 ;עובדים של יושר אי .1.0.1

 ;ביטוח מקרה עקב העיכוב או השימוש אובדן לרבות, מסמכים אובדן .1.0.2
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 ;חודשים 1 לפחות הגילוי תקופת הארכת .1.0.0

0הקרן ענבל כנגד הדין עורך תביעות יכלול לא הכיסוי אולם. Cross  Liability -צולבת   אחריות .1.0.0

 0המדינה;פנימית

 המעבידים חבות ביטוח .2

 והשטחים  ישראל מדינת תחומי בכל לענבל משפטיים שירותים למתן הקשור בכל עובדיו כלפי .1.1

     המוחזקים.

 ולתקופת למקרה $ 5,777,777 - ו ,לעובד דולר 1,577,777$  מסך יפחתו לא האחריות גבולות .1.1

 )שנה(. הביטוח

 חברה ענבל 0אוו ענבל בהנהלת הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן את לשפות מורחב הביטוח .1.1

 בחבות נושאים הם כי עבודה תאונת קרות לעניין ונטען היה ,ישראל מדינת 0אוו "מבע לביטוח

 .הדין עורך ממועסקי מי כלפי מעביד

 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .0

 ורכוש גוף נזקי בגין ,ישראל מדינת דיני פי על שלישי צד כלפי אחריות בביטוח החוקית אחריותו .1.1

 .המוחזקים והשטחים ישראל מדינת תחומי בכל

  הביטוח. ולתקופת למקרה ארה"ב, דולר $ 257,777 מסך יפחתו שלא האחריות גבולות .1.1

 (.CROSS LIABILITY) צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה .1.1

 חברה ענבל ו0או ענבל בהנהלת הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן את לשפות מורחב הביטוח .1.1

 הפועלים הדין עורך מחדלי ו0או למעשי אחראים שיחשבו ככל ישראל, מדינת ו0או בע"מ לביטוח

  מטעמו.

 כללי     .4

 :הבאים התנאים נכללו  הביטוח בפוליסות

 הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן ,ישראל מדינת :נוספים כמבוטחים התווספו המבוטח לשם .1.1

 לעיל. כמפורט השיפוי להרחבי בכפוף "מ,בע לביטוח חברה וענבל

 אם אלא תוקף כל להם יהיה לא הצדדים אחד "יע  הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .1.1

 .לענבל רשום במכתב לפחות יום  05 של מוקדמת הודעה ידינו על ניתנה

 ו0או נעבל ,ישראל מדינת כלפי ,חזרה או  השתתפות ,תביעה ,שיבוב זכות כל על  מוותרים אנו .1.1

 הסכם פי-על הדין עורך ידי על המיוצג גוף כל וכלפי ,ועובדיהן הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן

 .זדון כוונת מתוך לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא שהויתור  ובלבד ,ענבל ובין בינו
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 כל ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום כלפינו בלעדי אחראי יהיה הדין עורך .1.1

 .הפוליסות תנאי פי על המבוטח על המוטלות החובות

 

 .הדין עורך על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .1.1

 קיים כאשר ,המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מצמצם או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .1.1

 והביטוח ,הממשלה לביטוחי הפנימית הקרןו ענבל ,ישראל מדינת כלפי יופעל לא ,אחר ביטוח

 .הביטוח פי על הזכויות במלוא המזכה ראשוני ביטוח בחזקת  הינו

           

 .זה באישור האמור פי על במפורש שונו שלא כמה עד המקוריות הפוליסות וסייגי לתנאי בכפוףוהכל 

                                                    

 

 ,רב בכבוד

                                   

 

 

                                         :    _______________    תאריך

 

      _________________                     _______________           _________________  

 החתימה מורשה תפקיד             שם מלא                   החברהחותמת            

 החתימה מורשה לש        וחתימת מורשה החתימה             

 

 

 

 

 


