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.  מ"בע לביטוח חברה לענבל שמורות הזכויות כל. מ"בע לביטוח חברה ענבל של רכושה הינו זה מסמך

  מענה מלבד שהיא מטרה לכל, חלקי או מלא, שימוש בו יעשה ולא ישוכפל לא, יפורסם לא בו הכלול המידע

 .זה מכרז על

 המינים 2 -המסמך כתוב בלשון זכר לשם נוחיות בלבד ופונה ל



    
 נוסח חדש  – 08/2018מכרז פומבי 

 

 70100, ג"נתב 282 ד.ת, התעופה שדה קריית, הערבה' רח – מ"בע לביטוח חברה ענבל
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel  

2 
 

 -1 פרק-

 כללי .1

 ההזמנה מטרת .1.1

"( פונה בזאת לקבלת הצעות למתן המזמינה" ו/או "ענבלחברה לביטוח בע"מ )להלן: " ענבל .1.1.1

והכול כמפורט במסמכי הזמנה זאת על  בתחומים שונים קורסיםשירותי מנהלת, ארגון והפקת 

 "(.המכרז" ו/או "הצעות לקבלת מכרזנספחיה. )להלן: "

 החברה מספקת בין היתרינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של ממשלת ישראל, ענבל החברת  .1.1.2

 .שירותי ניהול, ייעוץ וביצוע פרויקטים עבור ממשלת ישראל וגופים נוספים אשר בשליטתה

בין היתר מעניקה ענבל שירותים שונים עבור ממשלת ישראל והיחידות הממשלתיות בהתאם  .1.1.3

 הכללי. למדיניות משרד האוצר והחלטות החשב 

במסגרת פעילותה מקיימת ענבל קורסים, הכשרות והדרכות בתחומי רכש לוגיסטיקה, מכרזים,  .1.1.4

 רכב, מקרקעין, בינוי ונושאים נוספים, כשם שיוגדרו על ידי מקבלי השירותים.

מטרת מכרז פומבי זה הינו להתקשר עם ספק אחד אשר יספק את השירותים המבוקשים   .1.1.5

תוספת ערך מוסף אשר משקף את יכולתו, התמחותו וניסיונו המפורטים במכרז במלואם, ב

 המקצועי.

כמו כן, הספק יהיה אחראי על העמדת תשתית ארגונית ולוגיסטית אשר תאפשר לענבל לעמוד  .1.1.6

 ביעדים הבאים:

 מימוש וביצוע מיטבי ויעיל של תוכניות ההדרכה של מקבלי השירותים מטעמה.  .1.1.6.1

הקשורה  השל זמני הארגון והאדמיניסטרציייעול תהליכי העבודה וצמצום מירבי  .1.1.6.2

 לביצוע ההדרכות.

 שיפור רמת הידע, העשרת עולם התוכן של משתתפי ההדרכה תוך שביעות רצון מירבית. .1.1.6.3

 יצירת כלים למעקב ובקרה אודות רמת ההדרכה ואופן עמידתה ביעדים המוגדרים. .1.1.6.4

של המזמינה או  ניהול ותיעוד המידע על אודות השירותים המבוקשים במערכות המידע .1.1.6.5

 מי מטעמה.

 

 הגדרות .1.2

 .ענבל חברה לביטוח בע"מ :ו/או המזמינה ענבל

המציע ו/או ספק 

 השירותים המבוקשים:

העוסק בהפקת קורסים,  מורשה עוסק תאגיד )חברה בע"מ או שותפות( או

 הכשרות, הדרכות והשתלמויות לחברות וארגונים.

 .ענבל חברה לביטוח בע"מ המזמינה ו/או ענבל 

 .ועדת המכרזים של ענבלו  עדת מכרזים:וו

 ועדה היגוי הממונה על ידי החשב הכללי במשרד האוצר ועדת היגוי הדרכה

 חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה באגף החשב הכללי, או מי מטעמה מקבלי השירותים
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 .מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה ההזמנה:

יון או כנס או פעילות הדרכה מכל קורס או הדרכה או הכשרה או יום ע קורס:

 סוג שהוזמן ע"י מקבלי השירותים באמצעות ענבל.

 להזמנה זו. כנספח ד'ובמפרט השירותים המצורף  2כמפורט בפרק  :המבוקשים השירותים

 

 

 

  

איש הקשר אשר יעמוד בכל זמן נתון בקשר עם נציג ענבל ומקבלי  מנהל לקוח

לי הנדרש, כמו כן ינהל את איש השירותים וידאג לכלל התיאום המנה

 ואת המנהל האקדמי.  יהקשר האדמיניסטרטיב

הקשר  איש

 האדמיניסטרטיבי 

הקורס ובתיאומים  שלאצל המציע העוסק בצד הארגוני  המקצועיהגורם 

מועדי הקורסים ומיקומם,  תיאום לרבותמול המנהלת המקצועית, 

 רישוםרי הדרכה, הזמנת עזהזמנת המרצים החיצוניים, הזמנת כיבוד, 

במהלך הקורס, פיקוח על תקינות  אדמיניסטרטיבי ליווי, המועמדים

 נוספת פעילותהפקת תעודות סיום קורס וכל  ,והפעלתוהציוד הטכני 

 בצד הארגוני. ההקשור

 ובתיאומיםהקורס   של האקדמיהגורם המקצועי אצל המציע העוסק בצד  מנהל אקדמי

 קביעת לרבותהקשור לתכני הקורסים, בכל  נציגי מקבלי השירותים עם

, שייבחרו לנושאים ביותר המתאימים המרצים בחירת, הקורסים תכני

ופיקוח  המרצים"י ע שיועברו ההרצאות למצגות מקצועיים תכנים עריכת

, ריכוז הקורסים מבחינה מקצועית, תאום וחיבור בין על המרצה/ים 

 .האקדמי יבליוו הקשור נוסף תפקיד וכלהמרצים וההרצאות 

על ההסכם  ווענבל חתמה עממציע אשר קיבל הודעת זכייה במכרז זה  מציע זוכה:

  להזמנה.  'ג כנספחהמצ"ב 

ענבל  מטעם תאחראיה

 על המכרז:

 .עו"ד הילה קטיוב

 

 למכרז זמנים לוח .1.3

 הפעילות התאריך

 מועד פרסום  20.9.2018

בבית  16.10.2018

ענבל, קרית שדה 

התעופה. מיקום 

 מועד מפגש מציעים

הנוכחות במפגש המציעים הינה המזמינה תערוך מפגש מציעים. מובהר כי  .א

מציע אשר לא ייקח חלק במפגש לא יוכל להגיש הצעה למכרז. מטרת  חובה.
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ועד סופי, ומ

לרבות שעת 

המפגש יימסרו 

 בהמשך. 

המפגש היא הסבר על המכרז, מטרות המזמינה ודרכי הפעולה כמו גם הסבר 

 סיון עבר בקורסים דומים. בדבר ני

מובהר בזה כי שאלות שישאלו ו/או תשובות שיינתנו במהלך המפגש לא  .ב

יחייבו את המזמינה אלא אם נשאלו ע"י המציעים במסגרת שאלות 

ההבהרה, וניתנה עליהן תשובה בהודעת הבהרה שנמסרה על ידי המזמינה. 

 )www.inbal.co.il(באתר המזמינה פורסמנה תהמציעים  לשאלותתשובות 

תחייבנה משפטית את מענבל רק תשובות בכתב . תחת לשונית: "מכרזים"

מובהר כי באחריות המציעים בלבד להתעדכן באתר המזמינה מידי  .הצדדים

 יום בדבר כל עדכון ו/או הבהרה שתפורסם, ככל שתפורסם.

 ם מטעם המציע. נציגי 2 -למפגש לא יגיעו יותר מ .ג

לאיש הקשר,  m0818@inbal.co.il אישור הגעה למפגש יש לשלוח בדוא"ל  .ד

ולרשום את שם המציע,  23.07.2017עורך הדין הילה קטיוב לא יאוחר מיום 

 ח.פ, שם מלא של הנציג ומס' ת.ז שלו. 

 

18.10.2018 

  14:00בשעה 

 מועד אחרון לשאלות הבהרה

, ע"ג טופס שאלות ההבהרה המופיע באתר לבדבשאלות המציעים תוגשנה בכתב 

 בדוא"ל.  הקשר ישלאהמזמינה, בגרסת וורד פתוחה 

 

22.11.2018 

 14:00בשעה 

 להגשת ההצעות  אחרוןמועד 

לתיבת המכרזים אשר ממוקמת בדלפק  במעטפה סגורה, ההצעות את להגיש יש

 עד, פההתעו שדה קריית, הערבה ברחוב, ענבל בבית המזמינה במשרדיהקבלה 

 עד תתקבל שלא הצעה כל(. "ההצעות להגשת האחרון המועד": להלן) ליום

 .  המכרז במסגרת תבחן לא ההצעות להגשת האחרון המועד

 

 

כל אחד מהמועדים המנויים  ו/או לבטל לדחות, המזמינה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות

ולא תהיה למי  "מכרזים"תחת לשונית:  )www.inbal.co.il(באתר המזמינה  פורסםלעיל, בהודעה שת

מובהר כי באחריות המציעים בלבד להתעדכן באתר   מהמציעים כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

 המזמינה מידי יום בדבר כל עדכון ו/או הבהרה שתפורסם, ככל שתפורסם.

 ההתקשרות תקופת .1.4

שנתיים( ממועד  –חודשים )עשרים וארבעה חודשים  24 -הינה ל הזוכה המציע עם ההתקשרות תקופת .א

 .("התקשרות"תקופת ההלן: חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות )ל

http://www.inbal.co.il/
http://www.inbal.co.il/
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לענבל שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות למתן השירותים המבוקשים בכפוף לשיקול  .ב

(, שנים 3 – שלושים ושישה חודשיםוספים )חודשים נ 36עד של דעתה הבלעדי ובכפוף לצרכיה, למשך 

 "(.תקופת ההתקשרות המוארכת)להלן: " האו חלק הכול

יובהר כי בתקופת ההתקשרות המוארכת, אם וכאשר תתממש, יחולו הוראות ההסכם ההתקשרות  .ג

 המקורי, לרבות ההוראות הנוגעות לתמורה, בשינויים המחויבים. 

 הקשר שתא .1.5

ענבל, רחוב  בבית תיושבה עו"ד הילה קטיובא יהגע לביצוע המכרז בכל הנוהקשר מטעם ענבל  שתא

  m0818@inbal.co.il אלקטרוני:הדואר בכתובת ו 7015103 ערבה, קריית שדה התעופה, נתב"ג

 הדוארכתובת  באמצעותבכתב בלבד האמור לעיל, הקשר  ישאל תעשנה מכרז זהכל הפניות בגין 

 הנ"ל. אלקטרוניה

 ההצעות מסירת .1.6

 באמצעות הצעתו את יגיש ,מכרזב להשתתף והמעוניין להלן 3 בפרק המפורטים הסף תנאי על עונהה מציע

 כדלקמן: מעטפות 3

 שירותי למתן פומבי "מכרז עליה: ירשום וכן המלא, שמו את המציע יציין גבה על –1 מס' מעטפה (1

 מסמכי – 1 מס' טפהמע -בע"מ לביטוח חברה ענבל עבור שונים בתחומים קורסים והפקת ארגון מנהלת,

 .המחיר הצעת למעט הנדרשים המסמכים כלל את המציע יכניס זו במעטפה "מכרזה

 שירותי למתן פומבי "מכרז עליה: ירשום וכן המלא, שמו את המציע יציין גבה על –2 מס' מעטפה (2

 המעטפ 1 מס' מעטפה -בע"מ לביטוח חברה ענבל עבור שונים בתחומים קורסים והפקת ארגון מנהלת,

 המחיר. הצעת את רק המציע יכניס זו במעטפה "המחיר הצעת –2 מס'

 פומבי מכרז" :ירשם גבה ועל 2 מס' מעטפה ואת 1 מס' מעטפה את בתוכה תכלול אשר –3 מס' מעטפה (3

 עו"ד לידי -בע"מ לביטוח חברה ענבל עבור שונים בתחומים קורסים והפקת ארגון מנהלת, שירותי למתן

  .קטיוב" הילה

 אין כי מובהר לכך ובהתאם ,המכרז מסמכי לשאר הכספית ההצעה שבין להפרדה המציע לב ת*תשומ

 או ,המחיר הצעת טופס של צילומים או העתקים לרבות ,כלשהם כספיים נתונים 1 'מס במעטפה לכלול

 .ממנו חלק כל

  בלבד. העברית בשפה תוגש ההצעה (4

 ההצעה תוקף .1.7

 תודיענוספים אם חברת ענבל  ימים 60, או  להגשת ההצעותן מהמועד האחרו ימים 90  הינותוקף ההצעה 

 על הארכת המועד.

 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר .1.8

, מכרזכפי שתמצא לנכון, לשנות את הו המזמינה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי .א

לקבל כל הצעה  כי המזמינה אינה מתחייבת אתלהפסיקו או לבטלו. בשים לב לאמור לעיל, מודגש בז

שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות להתקשר בהסכם לקבלת השירותים עם כל גורם שתמצא 
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לבחור במציע אחר מזה אשר זכה למירב לנכון, ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או 

 והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי. הנקודות על פי מסמכי מכרז זה 

 שלישיים לצדדים או/ו למציע לפנות, הבלעדי דעתה שיקול לפי, חייבת לא אך, רשאית תהא המזמינה .ב

 ובלבד מציע של להצעתו ביחס השלמות או/ו הסברים או/ו הבהרות או/ו נוסף מידע להמציא בדרישה

 .הצעות להגשת האחרון למועד ותחולה תוקף בעלי יהיו היתר או אישור, רישיון, מסמך שכל

עבודה כלשהו והכל ייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי  להיקףמתחייבת כי בכל מקרה ענבל אינה  יובהר .ג

 . וצרכיה

 הדרוש הזוכים המציעים מספר .1.9

למען הסר ספק יובהר כי בנקודת הזמן בה מפורסם המכרז, דרוש למזמינה מציע זוכה אחד. מבלי  .א

י המזמינה לגרוע מן האמור, למזמינה שיקול הדעת לקבל מציעים זוכים נוספים, והכל בכפוף לצרכ

ולשיקול דעתה הבלעדי. במידה ונתון זה ישתנה בעת קביעת המציעים הזוכים על המזמינה יהיה 

 לנמק החלטתה בכתב.

ככל שיעלה הצורך על ידי ענבל )אם בעזיבת מציע זוכה, אם בשל גידול הצרכים של ענבל ואם מכל  .ב

א נכלל בין המציעים הזוכים למציע שהשתתף במכרז ול לפנות הזכות שמורה סיבה אחרת(, למזמינה

המבוקשים, והכל בכפוף להסכמתו של אותו  במכרז, וזאת על מנת להתקשר עמו למתן השירותים

שדורג במקום הגבוה ביותר מבין המציעים  המציע יובהר כי במקרים אלו תפנה ענבל אל. המציע

מבלי  ל דעתה הבלעדי. שלא זכו במכרז, ובהתאם לצרכיה בנקודת הזמן הרלוונטית והכל על פי שיקו

לעיל, ולענבל  כאמור של וועדת המכרזים לפעול התחייבות משום באמור לגרוע מן האמור, אין

שמורה הזכות גם לפנות למציעים אחרים שעמדו בתנאי הסף והכל לשיקול דעתה הבלעדי ולפי 

 צרכיה.

 -2  פרק-

 המבוקשים השירותים .2

 'ג נספחכ "בהמצ ההתקשרות בהסכם לרבות זה, כרזמ במסמכי אחר מקום בכל מהאמור לגרוע בלימ .2.1

 מהמציע הנדרשים השירותים ההזמנה, למסמכי ד' נספחכ המצורף השירותים ובמפרט ההזמנה, מסמכיל

 המזמינה לצרכי בהתאם ומגוונים שונים בנושאים יםקורס והפקת ארגון ,תכנון השאר בין הינם הזוכה

  ולקוחותיה.

 כי מובהר זו. להזמנה _ד'נספחכ המצורף שירותיםה מפרטב בהרחבה הוגדרו המבוקשים השירותים  .2.2

  בלבד. פרקים בראשי כאן ומובא השירותים במפרט לאמור נוסףב הינו זה בסעיף האמור

 ערוך יהיה הזוכה הספק .תקציביים אילוצים לפי וכן המזמינה, צרכי עפ"י להשתנות עשוי הפעילות היקף .2.3

 נוספת. תמורה כל ללא וזאת הפעילות יבהיקפ לשינויים
 בשנה. שנה מדי תקציבי, לאישור כפופה ההזמנה במסגרת השירותים הפעלת .2.4
  ההתחלה. משלב החל הדרכה, היגוי ועדת אישור את דורש קורס ביצוע .2.5

 הבאות: לנגזרות היתר בין ההדרכה דרישות תרגום .2.6

 שור ועדת ההיגוי. פיתוח וגיבוש תכניות הדרכה על בסיס הצרכים שאופיינו ועל פי הנחיות ואי 2.6.1
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ייזום קורסים והדרכות בנושאים שונים, בעקבות למידת הארגון מקבל השירותים וצרכיו, החל  2.6.2

תכנון ההדרכות, קביעת לו"ז  -משלב זיהוי הצורך ועד לשלב סיום הקורס וחלוקת התעודה, לרבות 

ובים, תרגולים וריכוזן בפועל, התקשרות עם מרצים ייעודיים והכנתם, בניית תכנית לימוד, מש

ועוד, יצירת קשר עם כלל הגורמים הנדרשים )אנשי הקשר ביחידות המזמינות, קהל המשתתפים 

 וכו'(. 

 ריכוז, הכנה והצגת החומרים בפני הגורמים הרלוונטיים.  2.6.3

גיבוש תוכניות עבודה, מסמכים מסכמים וניתוח נתוני הכשרות. ארגון לוגיסטי מלא ומקיף של  2.6.4

גובשה ע"י נציגי המזמינה או מי מטעמה, על כלל מרכיביה לרבות: ניהול פעילות ההדרכה אשר 

שוטף, רישום המשתתפים ואישור הגעתם, ווידוא כי המקום המיועד להדרכה הינו פנוי להדרכה, 

ווידוא כי מקומות החנייה פנויים למודרכים בשעות ההדרכה, ארגון מתקן ההדרכה שהוצע 

אום עם המרצים, הפקת חומר לימודי, ביצוע ההדרכה במסגרת ההזמנה לקראת ההדרכה, תי

וריכוז ארגוני, מעקב ובקרה, ריכוז התחייבויות כספיות מהמשתתפים, דיווח ועדכון שוטף 

 לגורמים הרלוונטיים וכל עניין אחר הנדרש לביצוע של הקורס. 

ל תיאום ההרצאות עם המרצים, הכנה של המרצים והמצגות, והתאמת כל -ארגון אקדמאי  2.6.5

 המרצים לקורס.

חומרי למידה, כגון כלי כתיבה, חוברות הדרכה, סילבוסים, פולדרים, מדריכים של  והפקה גיבוש 2.6.6

 וכו'. 

 הפקת תעודת סיום קורס והפצה לגורמים הרלוונטיים. 2.6.7

יצירת קשר עם כלל הגורמים הרלוונטיים לשם קבלת  -בקורסים הבאים בחשבון לגמול השתלמות  2.6.8

ם להכרה בקורס לצורך גמול השתלמות וניהול הקורס תוך עמידה בכללים כלל האישורים הנדרשי

 הנדרשים. 

עבודה לפי מערכי הדרכה מוכנים משנים קודמות. ככל שיוזמן קורס שכבר בוצע בעבר המציע  2.6.9

הזוכה יתאם מול המזמינה ומקבלי השירותים את מערכי ההדרכה, לרבות חידושים בתחום 

 ערך הדרכה מעודכן.ושדרוג מערך ההדרכה הקיים למ

 שימור ידע ותיעוד בהתאם להנחיות המזמינה ומקבלי השירותים. 2.6.10

 

 נותני את ותבקר תפקח תנהל, תפעיל, אשר מנהלת חברה של במתכונת יפעל במכרז ייבחר אשר הספק .2.7

 השירותים מקבלי נציגי ע"י לעת, מעת יוזמנו אשר הדרכה בפעילויות מטעמה מקצוע ובעלי השירותים

 מודולארי. באופן או כמכלול המוסמכים

 

  למזמינה: הנדרשים הקורסים כמות .2.8

מובהר כי המזמינה אינה מתחייבת לכמות הקורסים שיועברו בשנה ויכול שלא יועברו קורסים כלל. 

יחד עם זאת, יידרש המציע לעמוד במכסת ההכשרות שתאושר על ידי וועדת היגוי, ובמסגרת זו להעמיד 

 מוד במימוש תוכנית העבודה.כח אדם מספיק על מנת לע
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 לימודי מוסד שהינו מציע .2.9

מציע שהינו מוסד לימודי לא יוכל, משך כלל תקופת ההתקשרות, להציע שירותים מקבלני משנה 

העובדים עם אותו גוף ו/או אשר בבעלותו ו/או הקשורים אליו בכל דרך. כך לדוג' לא יוכל המציע להציג 

 צלו או שירותי הסעדה עם שירותי ההסעדה המצויים אצלו. הצעת מחיר לכיתת לימודים המצויה א

 

  )כל האמור בפרק זה בתוספת נספח ד' להלן:  "השירותים" ו/או "השירותים המבוקשים"(

 

 - 3 פרק-

 :הסף תנאי  .3

 על כל התנאים הבאים:  מצטבר באופןמציע העונה רשאי להגיש הצעה 

 

 מנהלה: -חלק ראשון

 להזמנה א' נספח  הגשת .3.1

 על ,1971 – התשל"א חדש(, )נוסח הראיות לפקודת ב' לפרק א' בסימן כמשמעותו להצהיר מציעה על

  .שירותיםה במפרט הנדרש בכלל עמידה התחייבות .1.1 לרבות 'א בנספח המפורטים התצהירים

 .חתימתו אימות לצורך דין עורך להחתים וכן מלאה בחתימה המסמך בסוף לחתום ,המצ"ב

 דין. עפ"י והכל מורשה עוסק או שותפות( או בע"מ )חברה תאגיד הינו יעהמצ - משפטית ישות .3.2

 זה מכרז נשוא השירותים מתן לצורך דין פי על לו הנדרשים היתר או רישיון בכל מחזיק המציע -רישיונות .3.3

 עסק. רישיון לרבות

 ציבוריים גופים עסקאות חוקב כנדרש אישורים .3.4

 "חוק )להלן: 1976-התשל"ו ציבוריים, גופים עסקאות חוקב כנדרש האישורים כל בעל להיות המציע על

 ושהינו מלנהלם פטור שהוא או כדין חשבונות פנקסי מנהל שהמציע יםהמעיד (ציבוריים" גופים עסקאות

-ו"התשל ,מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מדווח ושהינו הכנסותיו על לדווח נוהג

 .ההצעה הגשת ליום נכון יםועדכני פיםקת להיות יםהאישור על  .1975

  המעבר. שבשלבי הסף בציוני עמידה .3.5

 המציעים. במפגש נוכחות .3.6

 ניסיון מקצועי -חלק שני

 המבוקשים בשירותים כנדרש ואקדמי אדמיניסטרטיבי בליווי המציע ניסיון .3.7

ן ארגון בעל וותק של לפחות שנתיים עובר למועד האחרון להגשת ההצעות, במת -וותק מנהלי .א

 השירותים המבוקשים. 

שעות  40( קורסים בהיקף של 4ארגון בעל ניסיון בארגון וייזום של לפחות ארבעה ) -וותק מקצועי .ב

 לפחות לכל קורס, בשנה, וזאת בכל אחת משלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות. 

 או לחילופין
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שעות לפחות לכל  40בהיקף של ( קורסים 15ארגון בעל ניסיון בארגון וייזום של לפחות חמישה עשר )

 קורס, בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות. 

  

*בסעיף זה בלבד: ניסיונם של בעלי המציע או מנכ"ל המציע שהצטבר גם ממקומות אחרים שאינם 

 במסגרת עבודתם במציע הנוכחי יחשבו לצורך עמידתו של המציע הנוכחי בתנאי סף זה.  

 המוצע מהצוות מקצועיות סף ודרישות המוצע הצוות .3.8

  אנשי צוות, אשר ינהלו ויפעילו את מערך השירותים המבוקשים ואלו הם: 3מציע יציע 

 מנהל לקוח .3.8.1

מציע יציע מנהל לקוח, אשר תחת אחריותו ובכפיפות לו יעבדו המנהל האקדמי והמנהל  .א

האדמיניסטרטיבי. מובהר כי המציע לא יהא רשאי להחליף את מנהל הלקוח משך כלל 

תקופת ההתקשרות אלא באישור מראש ובכתב של המזמינה למנהל לקוח חלופי העומד 

 לפחות בדרישות הסף המפורטות בסעיף זה.

 מנהל הלקוח יעמוד בכלל הדרישות הבאות: .ב

 במציע.  בכירבעל תפקיד ניהולי  (1

 בעל תואר ראשון לפחות.  (2

 שכיר ו/או מבעלי המציע.  (3

 3ד ליום הגשת ההצעה במכרז, בניהול של לפחות )חמש( שנים ע 5בעל ניסיון של לפחות  (4

 עובדים. 

( השנים האחרונות, 5בעל ניסיון של שנתיים לפחות, עד ליום הגשת ההצעה, בחמש ) (5

 כמנהל לקוח. 

 מנהל אקדמי .3.8.2

המציע יציע מנהל אקדמי שכיר או קבלן משנה העובד אצל או בכפיפות למציע. מובהר כי  .א

נהל האקדמי משך כלל תקופת ההתקשרות אלא המציע לא יהא רשאי להחליף את המ

באישור מראש ובכתב של המזמינה למנהל אקדמי חלופי העומד לפחות בדרישות הסף 

 המפורטות בסעיף זה. 

 בעל תואר ראשון לפחות  ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה. .ב

ומים הבאים, )חמש( שנים עד ליום הגשת ההצעה במכרז, בתח 5בעל ניסיון של לפחות  .ג

 :במצטבר

 ניהול אקדמי של קורסים ומערכי לימוד, כולל פיתוח הדרכה.  (1

 פיתוח וארגון קורסי הדרכה. (2

 עבודה מול: מרצים, מדריכים, מתרגלים, בוחנים, ואנשי מקצוע.  (3

 מנהל אדמיניסטרטיבי  .3.8.3
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אי המציע יציע מנהל אדמיניסטרטיבי העובד כשכיר אצל המציע. מובהר כי המציע לא יהא רש

להחליף את המנהל האדמיניסטרטיבי משך כלל תקופת ההתקשרות אלא באישור מראש ובכתב 

של המזמינה למנהל האדמיניסטרטיבי חלופי העומד לפחות בדרישות הסף המפורטות בסעיף 

 זה:

 בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה. .א

יום הגשת מועמדתו לתפקיד במכרז, בתחומים )שלוש( שנים עד ל 3בעל ניסיון של לפחות  .ב

 :במצטברהבאים, 

 ניהול אדמיניסטרטיבי של קורסים ומערכי לימוד, כולל פיתוח הדרכה.  (1

 ניהול אדמיניסטרטיבי של פיתוח וארגון קורסי הדרכה. (2

עבודה מול ספקי שירותים לרבות: מרצים, מדריכים, מתרגלים, בוחנים, מוסדות לימוד  (3

 ביניהם במסגרת ניהול הקורס.וביצוע התיאום 

 ניהול וביצוע של בקרת איכות עבור קורסים ופעילות הדרכתית. (4

מבלי לפגוע בכלליות האמור, המזמינה שומרת לעצמה הזכות, אך אינה חייבת, לפי שיקול דעתה  -הערה

ר הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים, כולם או חלקם, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חס

ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים ו/או כל אישור ו/או מסמך אחר בכל הקשור לניסיונו ויכולתו 

 של המציע ו/או מי מטעמו הקשור במכרז זה, בתנאי הסף כמפורט לעיל. 

 

 

 -4 פרק-

 הזוכה: ההצעה לבחירת ומשקולות מידה אמות .4

 לפי הפירוט הבא: מחיר  60% -איכות ו 40%אמות המידה יחולקו באופן הבא: 

 

 נקודות + שלב מיון ראשוני 30סה"כ  -איכות ההצעה על סמך הצהרות וביקור  -שלב א'  .4.1

 בגין ניסיון שיוצג מעבר לנדרש בתנאי הסף. מובהר כי כלל הניקוד שיינתן בטבלה זו הינו .א

  המשקולות לבחינת איכות ההצעה בשלב א': .ב

 

 ניקוד  נושא

 המציע:  ניסיון .1

 

 2ורסים למנהלים בכירים יקבל המציע חצי נקודה עבור כל קורס ועד בגין ניהול ק .א

 נקודות.

יקבל בגין כל קורס כאמור   -שעות 100-בגין ניהול קורסי הכשרה ממושכים, מעל ל .ב

 נקודות. 2המציע חצי נקודה עבור כל קורס ועד 

 נק' 6
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 מתקדמים למידה אמצעי/או ו לומדה המשלבים הכשרה קורסי ניהול בגין .ג

ימוש באפליקציות טכנולוגיות וכיוצא באלה( בגין כל קורס כאמור )לדוגמא ש

 נקודות. 2יקבל המציע חצי נקודה אחת נוספת עבור כל קורס ועד 

 ניסיון מנהל הלקוח .2

 

בגין ניסיון מנהל הלקוח בניהול לקוח לארגון והפקת קורסים, כמשמעות מונחים  .א

 נקודות. 2עבור כל לקוח, ועד אלו בתנאי הסף לעיל, יקבל המנהל חצי נקודה 

או בביצוע הצעות  ותקנותיוניסיון בעבודה תחת חוק חובת המכרזים  בגין .ב

, נקודות 2מנהל הלקוח עד  יקבל תחרותי הליך באמצעות/רכש תיחוריםמחיר/

 2חצי נקודה עבור על הליך כאמור, עד לסך מצטבר של  -בהתאם לניסיון שיוצג

 . נקודות

יקבל מנהל הלקוח חצי  משתתפים 100מעל  יםקורסוהפקת בארגון  ניסיוןבגין  .ג

  נקודות. 2ועד  –כל קורס  עלנקודה 

 נק' 6

 ניסיון המנהל האקדמי .3

בגין כל שנת ניסיון נוספת של המנהל האקדמי בניהול אקדמי של קורסים מעבר  .א

 נקודות.   2לנדרש בתנאי הסף, כמנהל אקדמי, תינתן חצי נקודה ועד 

 2הל האקדמי בעבודה מול המגזר הציבורי/ממשלתי יינתנו בגין ניסיון המנ .ב

נקודות, בהתאם לניסיון שיוצג. בגין כל פרויקט/עבודה שבוצעה מול מגזרים אלו 

 נקודות ברכיב זה.  2תינתן חצי נקודה, עד לסך מצטבר של 

ניסיון בניהול אקדמי של הכשרות בתחומי רכש/לוגיסטיקה, מכרזים,  .ג

 2ינתן חצי נקודה לכל תחום מתוך ארבעת התחומים ועד בינוי/מקרקעין, רכב ת

 נקודות. 

 נקודות. 2יקנה  -תואר שני ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה .ד

 נק' 8

 יניסיון המנהל האדמיניסטרטיב .4

בגין כל שנת ניסיון המנהל האדמיניסטרטיבי בניהול אדמיניסטרטיבי של קורסים, 

 נקודות. 2 -יקבל המנהל עד נקודה אחת ולא יותר ממעבר לנדרש בתנאי הסף, 

 נק' 2

 איכות ארגון תכנון והפקת קורסים .5

המציע יציג תכנית קורס שבוצעה אצלו. על  -נקודות( 8בדיקת קורס מוזמן )עד  .א

 התכנית לכלול את הפרמטרים הבאים לפחות: 

 הזמנת הקורס מהלקוח.  .1

 נק' 8
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 סילבוס הקורס.  .2

 .  30לפחות  -כמות משתתפים בקורס .3

 תכנית עבודה לשם ביצוע הקורס.  .4

תיחור שבוצע בין  -ספקים באותו הקורס )לדוג' 2דוגמא אחת לפחות לתיחור בין  .5

 ספקי ההסעדה/כיתות הלימוד/הדפסת החומר הלימודי וכו'(. 

 הקורס המוזמן:  ניקוד .ב

 נקודות. 5בגין מורכבות ואיכות התכנית יקבל המציע עד  .1

קורס הינו גוף ציבורי המציע יקבל חצי נקודת ככל שמזמין ה -מזמין הקורס .2

 בונוס.

 נקודת בונוס.  1, יקבל המציע 100 -אם גדולה מ -כמות המשתתפים בקורס .3

בוצע יותר מהליך תחרותי אחד לשם ביצוע הקורס  -הליך תחרותי/תיחור .4

ובתחום שונה יקבל המציע חצי נקודה עבור כל הליך תחרותי מתחום שונה ועד 

הליך תחרותי נוסף  -מובהר כי הליך תחרותי באותו התחום )לדוג'נקודות.  1.5

 בין ספקי שירותי ההסעדה( לא יחשב להליך תחרותי לעניין הניקוד בסעיף זה. 

 

 

 

על מנת לעבור לשלב האפשריות לשלב זה נקודות ה 30נקודות מתוך  15ת בשלב זה על המציע לצבור לפחו

 ההמלצות. 

 נקודות: 5עד  –צות שלב ההמל -שלב ב'  .4.2

ניסיון שהוצג לשם הוכחת תנאי הסף וניקוד אמות המידה ישמש את המזמינה כרשימת ממליצים. ענבל 

תיצור קשר עם שני אנשי קשר אשר המציע ציין בנספח הניסיון לשם קבלת המלצות. בגין סעיף זה יינתנו עד 

 נקודות.  5נקודות לכל המלצה ועד  2.5

"(, יזומנו קבוצת המציעים הסופיתי הניקוד הגבוה ביותר בסיום שלב ב' זה )להלן: "רק חמשת המציעים בעל

 לראיון התרשמות.

 נקודות:  5ראיונות עם קבוצת המציעים הסופית עד  -שלב ג' .4.3

 ראיון אישי עם נותני השירותים במציע.  .א

 יבי.   . המנהל האדמיניסטרט3. המנהל האקדמי המוצע  2. מנהל הלקוח  1לראיון יגיעו : 

 הניקוד בראיון יתבסס בין היתר על הקריטריונים הבאים:

 .התרשמות אישית מנותני השירותים 

  .בקיאות מקצועית 
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להציג באמצעות המנהל האקדמי המוצע במהלך הריאיון  כל מציע בקבוצת המציעים הסופית יתבקש .ב

ם של מקוריות, חדשנות המודל יבחן לפי קריטריונימודל של קורס שהועבר בשלוש השנים האחרונות, 

 .מקצועית, רמה מקצועית אקדמית ויכולת לספק מענה הולם לצרכים משתנים של הלקוח מזמין הקורס

 נקודות ומטה בשלב הריאיון לא יעבור לשלב פתיחת הצעת המחיר.  2מציע אשר קיבל 

 נקודות 60-רכיב העלות  –שלב ד'  .4.4

 מציע יציע מחיר המורכב מהנתונים הבאים: .4.4.1

ר חודשי עבור ביצוע תוכנית העבודה השנתית )דוגמת התוכנית המצורפת למסמכי ריטיינ 4.4.1.1

 בנספח ד''(, בהתאם לשירותים המבוקשים כמפורט נספח ה –המכרז 

 לעיל, בהתאם לטבלה להלן: 4.4.1.1לסעיף  מעברמחיר בגין ביצוע פעילויות הדרכה  4.4.1.2

 

 פעילות הדרכה  -טבלה א'
 מס' משתתפים

 200-500 100-200 40-100 40עד  
 1 2 2 5 שעות 40עד  
 1 2 2 5 שעות 40-100 
 1 2 2 5 שעות 100-200 
      

      

פעילויות הדרכה  -טבלה ב' 
קצרות )ימי 

 עיון/כנסים/השתלמויות(

 מס' משתתפים

 200-500 100-200 40-100 40עד  

 1 1 3 5 חד יומי 
 1 2 2 5 דו יומי 
 1 5 2 2 דו יומי כולל לינה 

 

. מקדמי הפעילות נועדו ( )פר שורה = פעילות(1-10מקדמי פעילויות הכשרה )

לייצג היתכנות להוספת פעילויות בכל אחד מסעיפי הטבלה, ולסייע באופן 

חישוב ההצעות הכספיות. אולם אין כל התחייבות כי היתכנות זו תצא אל 

 הפועל בסופו של דבר. 

 לשעה )לא כולל מע"מ(.  ₪ 110של: מחיר קבוע מחיר לשעת פיתוח הדרכה 4.4.1.3

במקרים חריגים או במקרים שלא הוגדרו לעיל, יסוכם תשלום בצורה פרטנית בכפוף  4.4.1.4

 .ההיגוי ועדתלאישור 

 בהתאם ארגוני ריכוז לרבות, ההדרכה לפעילויות ארגוני ריכוז עלויות 4.4.1.5

 המתעדכנים, האגף נהלי לפי, החינוך במשרד השתלמות לגמול האגף לדרישות

 בסך קבוע שעה תעריף לפי ישולמו ההדרכה לפעילות שרלוונטי וככל, לעת מעת

 מספק שיתבקשו השירותים במסגרת ייכלל, לחילופין. מ"מע כולל לא ₪ 55

 .המזמין החלטת לפי, המשנה

ימים ממועד החתימה על הסכם  30ההתארגנות עם הספק היוצא והספק הנכנס תהיה  תקופת .4.4.2

 ההתקשרות. 
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, הריטיינר עבור תשלום וללא בלבד  4.4.1.2בסעיף  טבלאותה לפי תהיה תארגנותהה בתקופת העלות .4.4.3

 .ההיגוי ועדת ידי על שיאושרו חריגים במקרים למעט

 כך: חישוב הצעת המחיר יעשה ,המחיר הצעת ניקוד לצורכי .4.4.4

 יתרו נקודות 51יקבל  עבור הריטיינר החודשי שיציע את ההצעה הזולה ביותר המציע 4.4.4.1

 .להלן א' סחהנו, ולפי עפ"י הצעות המחיר שהגישו ו ביחס אליוהמציעים ינוקד

 בסעיף ות הדרכה מעבר לריטיינר החודשי, כאמורעבור ביצוע פעילוישיוצעו  מחיריםל 4.4.4.2

 נקודות, כמפורט להלן: 9לעיל, יהיה משקל כולל של  4.4.1.2

הפעילויות בטבלה, יוכפלו במקדמים הרלוונטיים בכל אחת מ בטבלה א'המחירים שיוצעו  4.4.4.2.1

נקודות, ויתר מציעים ביחס  3.6ויסוכמו. בגין טבלה זו, המחיר המסוכם הנמוך ביותר שיוצע יקבל  

 . , הכל לפי נוסחה ב' להלןאליו

יוכפלו במקדמים הרלוונטיים בכל אחת מהפעילויות בטבלה,  בטבלה ב'המחירים שיוצעו  4.4.4.2.2

נקודות, ויתר מציעים ביחס  5.4ם הנמוך ביותר שיוצע יקבל  ויסוכמו. בגין טבלה זו, המחיר המסוכ

 . , הכל לפי נוסחה ג' להלןאליו

 

 ת החישוב לניקוד הצעות המחיר:אולהלן נוסח

  Zi=  של מציע לריטיינר המחיר הצעת .א

  Zmin: ההוגשה להליך   אשר לריטיינרביותר  הזולה המחיר הצעת

  × 𝟓𝟏      
𝒁𝒎𝒊𝒏

𝒁𝒊
  נקודות 51 מתוך  i -ה המציע ניקוד= 

 

  Ze1=  מעבר לריטיינר )טבלה א'( של מציע לפעילויות הדרכה המחיר הצעת .ב

  Zmin: ההוגשה להליך   אשר לפעילויות הדרכה כאמורביותר  הזולה המחיר הצעת

  × 𝟑. 𝟔      
𝒁𝒎𝒊𝒏

𝒁𝒆𝟏
  נקודות 3.6 מתוך  e1 -ה המציע ניקוד= 

 

  Ze2=  מעבר לריטיינר '(ב)טבלה  של מציע לפעילויות הדרכה המחיר הצעת .ג

  Zmin: ההוגשה להליך   אשר לפעילויות הדרכה כאמורביותר  הזולה המחיר הצעת

  × 𝟓. 𝟒      
𝒁𝒎𝒊𝒏

𝒁𝒆𝟐
  נקודות 5.4מתוך  e2-ה המציע ניקוד= 

 

 א'+ב'+ג'.  כימת התוצאות בנוסחאותס –ציון שלב ד' 

 

 + ציון שלב ד'. + ציון שלב ג' 'ב שלב ציוןציון שלב א' + =  סופי ציון
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 - 5 פרק-

 ההצעה מבנה .5

 .שלהלן 6ההצעה להכיל את כלל המסמכים  כמפורט בפרק  על -ההצעה מבנה .5.1

 מספר העותקים של ההצעה .5.2

 בשני להגיש יש אותו ההסכם את למעטכשהוא חתום במקור  אחד בעותקלהגיש את הצעתו מציע על ה

 בשלמותה. מההצעהלמקור  נאמןהעתק  ברשותו להשאיר מציעה על. כדיןבמקור  חתומים עותקים

 חתימה על ההצעה .5.3

הינו מציע אם ה. בכל מקום בו התבקש המציעיחתום חתימה מקורית מלאה ביחד עם חותמת מציע ה .א

בהסכם השותפות ובתוספת יחתום רק מי שהוסמך לכך בתקנון החברה או  -תאגיד או שותפות רשומה 

 חותמת התאגיד. 

 .תוהצעלגרום לפסילת לול שלא יגיש את כל המסמכים חתומים ומלאים כנדרש עמציע  .ב

 מילוי ההצעה .5.4

על נספחיה, והוא חייב זו אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים בהזמנה מציע ל .א

 על נספחיה.זו ולים בהזמנה למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי המסמכים הכל

הזמנה על כל נספחיה, בתנאי ההסכם ובנספחיו ו/או כל הסתייגות מציע בכל שינוי שיעשה על ידי ה .ב

  . תועל ידי תוספת בגוף המסמכים, או במסמך נפרד, או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת הצע
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 -6 פרק-

 ההצעה הגשת דרך .6

 את חוצץ כל על ולרשום להלן המפורטת החלוקה פי על חוצצים עם בקלסר הצעתו את להגישמציע ה על

 :הלןל כמצוין סעיף תת בכל המודגשת הכותרת

 עללהצהיר  מציעה עלכן  כמולהזמנה,  ,על צרופותיו כולו,א'  נספח  הגשת -תצהירים מסמך - 1 חוצץ .6.1

, לחתום בסוף 1971 –התצהירים כמשמעותם בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א 

  .וחתימת אימות לצורך דין עורך להחתים וכן מלאה בחתימה תצהיר כל

. יד בכתב ולאכי מסמך זה יצורף בנפרד כקובץ וורד על מנת שניתן יהיה למלא באמצעות מחשב  מובהר

 כי יובהר. ההצעה ממסמכי כחלק ולצרפו"ד עו אצל כדין להחתימו, להדפיסו יש הטופס מילוי לאחר

, במסמך זה יש לצרף את כלל הצרופות הנדרשות בו ולסמנם כאמור בגוף זה מנספח פרט כל לשנות אין

 התצהיר. 

 נספחיו   עלההסכם  -2 חוצץ .6.2

)חתימה מלאה  כדיןבשני עותקים חתומים  , הסכם ההתקשרות,' להזמנהג נספחלהגיש את  מציעה על

כולל , 1971-הראיות )נוסח חדש(, התשל"א בסימן א' לפרק ב' לפקודת וחותמת בסוף הסכם(, כמשמעותו

את כל הנספחים חתומים. האישור הביטוחי יוגש חתום בראשי תיבות בלבד עם הגשת ההצעה, לאחר 

 הודעת הזכייה בלבד מציע יציג הנספח חתום מחברת הביטוח. 

 ד. חתום בכל עמו 1, בעותק לרבות כל הנספחים להזמנהמסמכי ההזמנה להציע הצעות,  – 3חוצץ  .6.3

 כלל ההבהרות שפורסמו. -4חוצץ  .6.4

 אישור המזמינה על השתתפות בכנס המציעים.  -5חוצץ  .6.5

 לעיל. 1.7במעטפה נפרדת כאמור בסעיף תוגש  –' להזמנה בהגשת נספח  המחיר הצעת .6.6

 

בשלב הגשת ההצעה להציג נספח ביטוח חתום מחברת הביטוח וערבות  אין צורך *מובהר כי

רק מהמציע הזוכה. בשלב הגשת ההצעה יש להגישם ריקים ביצוע מהבנק, אלו יידרשו 

 חתומים בראשי תיבות בלבד. 

 

 

 
 

 -7 פרק-

 ההצעות ובחינת ההצעות הגשת דרך .7

 ההצעה הגשת .7.1

 מהות את הבין, לעיל האמורים הסף בתנאי עומדמציע סבור כי הינו ה כי פירושה ההצעה הגשת .א

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



    
 נוסח חדש  – 08/2018מכרז פומבי 

 

 70100, ג"נתב 282 ד.ת, התעופה שדה קריית, הערבה' רח – מ"בע לביטוח חברה ענבל
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel  

17 
 

 או/ו פרט הבין לא או/ו ידע לא כי טענה כל מלהעלות מנוע יהא ולפיכך, והעובדות הפרטים, הנתונים

 .וחלקיו פרטיו כל על,  זה מכרז במסמכי הכלול כלשהו תנאי

 והכול ההסכם לרבות, נספחיו על המכרז תנאי לכל מראש הסכמה מהווהמציע ה מטעם הצעה הגשת .ב

 .או סייג תוספת, שינוי בלא

, ההצעות להגשת האחרון מהמועד ימים 120 במשך בתוקפה תעמוד, פותיהרוצ כל על, שהוגשה הצעה .ג

 .בכתבמציע מה המועד הארכת את ביקשה ענבל אם ,נוספים ימים 60 או

ע מציה. ומלאים ייםאמת הינם בהצעתו שמסר והמידע הפרטים, הנתונים כלל כי מתחייבמציע ה .ד

 פרטים מילוי כימציע ל ידוע. ופועלו המציע את ומדויק תקף, מהימן באופן משקפת הצעתו כי מתחייב

 .לאלתר הצעתו לפסילת עילה עלול להוות כוזבים

 ההצעות בחינת דרך .7.2

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

 (. ןוקבלת הצורך במקרה השלמות בקשת

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

 או/ו הנדרשים המסמכים כל אליה צורפו שלא הצעה כל או/ו הסף בתנאי עמדה שלא הצעה

 .מלא לא או נכון לא הינו שגוי, ההצעה מפרטי פרט כי יתגלה אם

 ניקוד בהתאם לאמות המידה עליהן הצהיר המציע. בדיקה ו - ניקוד איכותי  שלב ג' 

המציעים שעברו  הזמנתבדיקת הממליצים שהציג המציע ו -ובדיקת ממליצים  אישי ראיון ד' שלב

 את ציון הסף המינימאלי הנדרש למעבר לשלב הראיונות, למשרדי ענבל לראיון אישי. 

 גשו וניקוד ההצעה.פתיחת מעטפות הצעות המחיר שהו –ניקוד הצעת המחיר  שלב ה'

והמלצה  6בהתאם לאמות המידה המפורטות בפרק  ההצעות שלניקוד סופי  – סופי ניקוד 'ו שלב

 .בפני וועדת המכרזים על המציע הזוכה

   .המכרזים עדתוועל ידי  זוכה מציע בחירת ח' שלב

 המכרז. ותתוצאבהתאם ל דחיה/זכיה הודעות שליחת - המציעים לכלל הידח/זכיה הודעות  ט' שלב

 רשאי אינו מציע .המזמינה של הבלעדי רכושה הינם ההזמנה מסמכי כל - ההזמנה מסמכי הפצת איסור .7.3

 .כלשהי אחרת למטרה בהם להשתמש או לאחר להעבירם, לצלמם, לשנותם, להעתיקם

 המכרז תוצאות על הודעה .7.4

 בכתובת או/ו, צעתםבה כמצוין, כתובתם פי עלמציעים ה לכל בכתבתימסר  המכרז תוצאות על הודעה

 תוקף כל יהיה לא כי, בזאת מובהר  ספק, הסר למען. להזמנה 'א בנספח המציע שציין האלקטרוני הדואר

 בכתב נמסרה אם אלא, שהיא צורה בכל המזמינה את תחייב לא והיא, המכרז תוצאות בדבר הודעה לכל

 המזמינה את לחייב כדי המכרז ותבתוצא אין כי בזאת מובהר כן. זה סעיף הוראות פי על ל"בדוא או/ו

והמצאת כל  ההסכם על המזמינה חתימת זה ובכלל להלן  כמפורט ההתקשרות הושלמה לא עוד כל

 .המסמכים הנדרשים

  עיון זכות .7.5

 או סוד מקצועי שלוו/מציע לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי על ה .א

שלא יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי . מציע בתוספת הסבר קצר )באם רלוונטי(



    
 נוסח חדש  – 08/2018מכרז פומבי 

 

 70100, ג"נתב 282 ד.ת, התעופה שדה קריית, הערבה' רח – מ"בע לביטוח חברה ענבל
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel  

18 
 

 ענבל תתבקש להציג את ההצעה הזוכה, תהא ענבלאו סוד מקצועי שלו מסכים לכך כי במקרה שו/

 להעביר את הצעתו הזוכה במלואה לעיון מציעים שלא זכו.  תרשאי

מנוע מלדרוש מציע אשר הגדיר חלקים מסוימים בהצעתו כסודות מסחריים ו/או מקצועיים יהא  .ב

מובהר כי אין מן חשיפת חלקים אלה בהצעה הזוכה גם אם המציע הזוכה לא הגדיר אותם ככאלה. 

ליתן כל החלטה בעניין גילוי חלקים של ההצעה, על פי דין ועדת המכרזים והאמור לגרוע מסמכותה של 

 וזאת לפי שיקול דעתה המלא. 

כרוכה הינה ובתאום מראש זכתה תינתן למציע  זכות העיון בהצעה הזוכה על ידי מציע שהצעתו לא .ג

  .זוכות/הזוכה/הצעות בהצעה מהעיון כתוצאה שיהיו ההוצאותבתשלום עבור 

 ההתקשרות הסכם של לתוקף לכניסתו מקדימים תנאים .7.6

 הנדרשים הביטוח אישוריערבות ביצוע,  קבלתל דרישה אליו תשלח הזוכה למציע ההודעה משלוח עם .א

 . במערכת חדש ספק פתיחת ופרטי

, שלה החתימה מורשי באמצעות, המזמינה חתימת לאחר רק תהא לתוקף ההסכם כניסת כי יובהר .ב

  .וכנדרש בזמן, הזוכה המציע ידי על כאמור האישורים והמצאת ההסכם על

 התמורה .7.7

 ההתקשרות הסכם עפ"י התחייבויותיו ויתר המבוקשים השירותים של המלא לביצועם בתמורה .א

  המחיר. בהצעת הנקובה התמורה הזוכה המציע יקבל עמו, שייחתם

 הישירות העלויות כלל את בתוכו כולל המחיר בהצעת הנקוב התעריף כי ,בזאת ומובהר מוצהר .ב

 מס לרבות זו ובהזמנה בהסכם ,השירותים במפרט כנדרש הזוכה המציע לעבודת הנדרשות והעקיפות

  "מ.מע למעט אך ,עקיף או ישיר

 -8 פרק-

 כללים ותנאים ציעהמ התחייבויות .8

  עדכונים או/ו שינויים לגבי המציע של דיווח חובת .8.1

 הנתונים או/ו הצהרותיו או/ו מהתחייבויותיו באלו שיחול שינוי בכל המזמינה את לעדכן מחויב מציע

 השלכות לו להיות שיכול שינוי כל או/והנוגע למציע  פרט כל זה ובכלל נספחיה על ההצעה במסגרת שהגיש

 מציעהמ בכתב הודעה קבלת לאחר. הסף מתנאי באחד עמידה אילרבות  המבוקשים השירותים מתן לגבי

 אפשרות מתן זה ובכלל לפעול כיצד להחליט הבלעדי הדעת שיקול יהיה למזמינה, לעיל כאמור שינוי לגבי

 . לאלתר מציעהמ השירותים קבלת הפסקת של

 תיאום הצעות .8.2

הינו בעל עניין בו או נושא משרה בכל אחד מהם לא יפעלו  המציע, בעל עניין במציע, כל גוף שהמציע

לתיאום הצעתו של המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המדובר 

 באיסור לתאום הצעות לרבות:

למעט אדם או גוף שהינו בעל  -כריתה מפורשת של הסכם או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו  .א

בעניין בעלויות, שיתוף פעולה, מימון, מחירים, העברת נכסים, אסטרטגיות להצעה  -ציע עניין במ

 וכיוצא באלו.
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קבלה של מידע כאמור או החלפת מידע בצורה אחרת, פרסום מידע או גילויו לאדם או לגוף כלשהו,  .ב

 מציע אחר.כאשר ידוע למציע כי האדם או הגוף הוא בעל עניין או נושא משרה או שלוח או עובד של 

 

 פסילה בעקבות חוות דעת שלילית .8.3

אשר עבד בעבר עם עורך המכרז או עם גורם  מציעעורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף  .א

רות הנדרש, או יאו שירותים ולא עמד בסטנדרטים של הציוד או השו/ציוד  ספקממשלתי אחר, כ

 .שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו

לפני מתן ההחלטה הסופית במקרים אלה ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת המכרזים, תינתן למציע  .ב

 זכות טיעון בכתב או בעל פה.

 

 סודיות שמירת .8.4

. ועקב מתן השירותים המבוקשים זה מכרז ביצוע עקב אליו שתגענה ידיעות בסוד לשמור מתחייב מציע

 . לקבלה מוסמך יהיה שלא לאדם כאמור הידיע כל מציע ימסור לא ענבל מהנהלת הרשאה ללא

  זכויות הסבת איסור .8.5

 תנאי לפי חובותיו את או זכויותיו את, בעקיפין או במישרין, לזולת להעביר או/ו ותפנלה רשאי אינו מציע

עם זאת, ענבל תהא רשאית להסב את  .ענבל של ומראש בכתב הסכמה ללא, חלקן או כולן, זה מכרז

קשרות שייכרת מכוחו, כולו או חלקו, למשרד האוצר או לגוף עליו יורה משרד המכרז וכן את הסכם ההת

האוצר. למציע הזוכה לא יהיו טענות בעניין זה והם יידרשו להמשיך ולספק השירותים בהתאם לתנאי 

 ההליך.

 ניהול משא ומתן .8.6

לושת המזמינה שומרת לעצמה את הזכות, אך אינה חייבת, לנהל מו"מ בכל דרך שתראה לה, עם ש

המציעים בעלי הציון הגבוה ביותר, אם וככל שהצעות המחיר יציגו סכומים הגבוהים מהסכומים אותם 

 נהגה לשלם בעד הקורסים עד לפרסום מכרז זה או מכל סיבה אחרת והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

שר הצעתם ועדת המכרזים של ענבל שומרת לעצמה את הזכות לעיין בהצעות הכספיות של מציעים א .8.7

 נפסלה או לא זכתה במכרז שבנדון. הנ"ל לשם היעילות הכלכלית של הליכי המכרז. 

ועדת המכרזים של ענבל שומרת לעצמה את הזכות להתקשר עם המציע שדורג במקום השני בתוצאות  .8.8

המכרז, וזאת ככל שההתקשרות עם המציע הזוכה נכשלה מכל סיבה שהיא, בהתאם לקביעתה של ועדת 

 כאמור. זכות זו תעמוד לרשות ענבל לתקופה של עד שנתיים מיום הכרזת הזכייה במכרז.  המכרזים

 ביטוח .8.9

זוכה מתחייב להציג את נספח הביטוח המצורף להסכם  מציעבעצם הגשת הצעתו, לאחר הודעת הזכייה, 

 כאשר הוא חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח.

 של במקרה. המכרז במסמכי המפורטים תנאיםל כפוף המכרז ביצוע - מכרזה מסמכי של עדיפות סדר .8.10

 .ענבל עם ביותר להטיב בה שיש ההוראה תגבר המכרז מסמכי בין סתירה

 ענבל בין כי בזאת מובהר, ספק הסר למען -מציע  ידי על שיינתנו השירותים של הארגונית המסגרת  .8.11

 .שהוא ואופן צורה בשום מעביד עובד יחסי יהיו לא הזוכה המציע לבין
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 תביעה בכל או, זה למכרז הנוגעים ולעניינים לנושאים הקשור בכל השיפוט סמכות -השיפוט  סמכות .8.12

 . יפו-אביב בתל המוסמך המשפט בבתי תהיה, זה ממכרז הנובעת

                                                   

 בכבוד רב,

 ענבל חברה לביטוח בע"מ
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  תצהירים מסמך – 'א נספח

(בו הכתוב תוכן את לשנות מוחלט  איסור חל, במחשב למלא למציעים לאפשר מנתעל  וורד כקובץ בנפרד )יצורף גם  

 

 לכבוד

 המכרזים  ועדת

 "מבע לביטוח חברה ענבל

 

 "מעבור ענבל חברה לביטוח בע מנהלת, ארגון והפקת קורסים בתחומים שוניםמכרז פומבי לקבלת שירותי : הנדון

הערה כללית: תצהיר זה יש למלא באמצעות מחשב ולא בכתב יד. לאחר מילוי הטופס יש להדפיסו, להחתימו 

 כדין ולצרפו כחלק ממסמכי ההצעה. 

 )*חלק זה ימולא ע"י המציע(.

 

/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה  __________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר מראני הח"מ, 

 וכי אהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:את האמת 

 

 מנהלת, ארגון והפקת קורסים בתחומים שונים שירותי קבלתלמכרז פומבי ת על תצהיר זה בתמיכה למ/חותם הנני

 (."מכרז")להלן:  08/2018מכרז פומבי מס' , עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

 

 :הבאה הפסקה את גם בנוסף למלא יש כדין שהתאגד במציע רומדוב במידה

 

ההתאגדות/חברה( לחתום על תצהיר זה בתמיכה  שםאני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ )

הצעות שירותי מנהלת, ארגון והפקת קורסים בתחומים  מתןל 08/2018 מכרז פומביבמסגרת  שהוגשהלהצעה 

 .יטוח בע"משונים עבור ענבל חברה לב
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הצעות, הם מוכרים לי ומובנים לי היטב, ולכך כי אדרש  לקבלת ההזמנה מסמכי כל את בידי ישמצהיר כי  הנני

לרמת זמינות גבוהה ביותר. אני מודע לרמה הגבוהה של יחסי האמון הנדרשים ממני כלפי ענבל ו/או המדינה 

טים הנוגעים לשם קיומם של יחסי אמון אלה בכל פנייה זו, ואפעל להבטחת כלל ההיב ואנש םשירותיהבמסגרת 

שלב משלבי ההתקשרות עם ענבל ו/או המדינה ולאחריה, לרבות העדר ניגוע עניינים או חשש לקיומו של ניגוד 

עניינים, שמירה על סודיות המידע שיובא לידיעתי במהלך מתן השירותים ומניעת כל שימוש בו שלא במסגרת 

 ההתקשרות עם המדינה. 

 

 .בפנייה המפורטות הדרישות כל את היטב ששקלתי לאחר נעשית זו  צעתיה

 

 :כדלקמן ההליך מסמכי לפי הנדרש כל"ב  מצ

 לרבות אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. )מסמך זה( תצהירים - להזמנה' א נספח , 

 הצעת המחיר   -להזמנה' ב נספח 

 .ףעל גבי הטופס המצור נפרדת במעטפהלהגיש את הצעת המחיר  המציע על

 ההסכם  -  להזמנה' ג נספח . 

 מפרט השירותים.  - ד' להזמנה  נספח 

 תכנית עבודה שנתית.  -נספח ה' להזמנה 

 :)למילוי ע"י המציע( המציעהתקשרות של  פרטי .1

 : _________________________________________________ המציעשם  .1.1

 ___________________________ ומספר: _________ רחוב:  המציעכתובת  .1.2

 :____________________  מיקוד : ____________ ת.ד. ___________ עיר

 : _____________________________________________     המציע של טלפון .1.3

 מס' טלפון נייד של המציע: _______________________________________ .1.4

 _______________________________    : ____________המציע של פקס' מס .1.5

דוא"ל להתכתבויות  עם המציע:  .1.6

_____________________________________________________________ 
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 השירותים ולמתן להליך הנוגע בכל דחיה/  זכיה הודעות תישלחנהלבכם, לכתובת מייל זו בלבד  לתשומת

 .המבוקשים

 :עמידה בתנאי הסף המנהליים .2

לי  ידוע, ההזמנה למסמכי 2 בפרק כהגדרתםלתת את כל השירותים המבוקשים   ביכולתימצהיר כי  יהננ 2.1

 ביצוע לצורך באחר עצמיהזוכה להחליף  רשאי אהיה לא, המזמינה עם ההתקשרות תקופת בכל כי

.  עם זאת, ידוע לי כי במקרים חריגים, באם אצטרך ימטעמ באחר להסתייע/או ו המבוקשים השירותים

לצורך קבלת אישור מיוחד אשר ינומק על ידי ורק  לאחראי מטעם ענבל על ההתקשרות בכך, אגיש בקשה 

של המזמינה הינה   הסירובלאחר קבלת אישור בכתב אוכל להשתמש באחר מטעמי. ידוע לי כי זכות 

 נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה. 

 סק מורשה )מחק המיותר(, הכל על פי דין. המציע הינו תאגיד )חברה בע"מ או שותפות( או עו 2.2

המציע מחזיק בכל רישיון או היתר הנדרשים לו על פי דין לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה, לרבות  2.3

 . רישיון עסק רלוונטי ותקף -אך לא רק

 :1976 -ו"התשלהמציע על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  ואישורי תצהיר 2.4

 שמירת חוקי עבודה  .א

 מצהיר בזאת כי:הנני 

, להלן: 1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף 

ב' לחוק( לא הורשעו בפסק 2"החוק"( המציע, כ"א מעובדי המציע ובעל זיקה אליהם )כהגדרתם בסעיף 

ים )איסור העסקה שלא כדין עבירה לפי חוק עובדים זר –דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

, שנעברה לאחר יום 1987-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

31.10.2002.) 

 או:

ב' לחוק( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר 2המציע, כ"א מעובדי המציע ובעל זיקה אליהם )כהגדרתו בסעיף 

ה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים עביר –משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

(, אולם 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א

 במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 ( מחק החלופה המיותרת)

 

הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לפנות אלי בדרישה להמציא  אני מצהיר כי אני יודע כי למזמינה

 מידע נוסף ו/או הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס למידע שניתן במסגרת ההזמנה בכלל ונספח
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זה בפרט וכן למזמינה הזכות לפנות לאנשי הקשר אשר נרשמו בפרויקטים השונים לקבלת אישור על 

  הרשום.

 חשבונות ניהול .ב

  אכיפת)  ציבוריים גופים עסקאות בחוק כמשמעותו "מורשה פקיד"_________________  מ"הח אני .1

 ידיעתי למיטב כי בזאת מדווח{ המיותר את מחק}  מס יועץ/חשבון רואה/  1976–ו"תשל(, חשבונות  ניהול

 

    ___________________    _____________________________    

 פ.ח מספר/ מורשה עוסק מספר/ זהות' מס                            שם                     

 

 פקודת פי-על לנהל שעליו והרשומות החשבונות פנקסי את{ המיותר את מחק} מלנהל פטור/מנהל .א

 .1975–ו"תשל, מוסף ערך מס וחוק הכנסה מס

 

 מס חוק לפי מס הןעלי 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 וועדת

 .פיהם על ששולמו הסכומים נכונות

 

 ____________________________ * ליום ועד הנפקתו מיום האישור תוקף .3

 

       _______________      ___________________ _____________________ 

 חתימה                                     רישיון' מס                       תואר+  שם     

       : _________________תאריך

 

 .האישור הונפק שבה השנה שלאחר השנה של במרס 31 מיום יאוחר ולא, דהמוע את רשום  *

 .אינטרנטי באישור גם להחליף ניתן זה אישור *
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   ואקדמי של השירותים המבוקשים יהמציע בליווי אדמיניסטרטיבמקצועי של  ניסיון .3

 בהתאם לנדרש בתנאי הסף, הנני מצהיר בזאת כי:

  וגם; פחות שנתיים עובר למועד האחרון להגשת ההצעות, במתן השירותים המבוקשיםבעל וותק של ל המציע הינו 3.1

שעות לפחות לכל קורס, בשנה, וזאת בכל אחת משלוש השנים שקדמו  40( קורסים בהיקף של 4בעל ניסיון בארגון וייזום של לפחות ארבעה ) המציע הינו 3.2

שעות לפחות לכל קורס, בשלוש  40( קורסים בהיקף של 15ניסיון בארגון וייזום של לפחות חמישה עשר )בעל  , המציע הינואו לחילופין, למועד הגשת ההצעות

  , הכל כמפורט בטבלאות להלן:השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות

 )מחק המיותר(

ם במציע הנוכחי יחשבו לצורך עמידתו של המציע *בסעיף זה בלבד: ניסיונם של בעלי המציע או מנכ"ל המציע שהצטבר גם ממקומות אחרים שאינם במסגרת עבודת

 הנוכחי בתנאי סף זה.  

האם נעשו עבור מנהלים בכירים, האם  -למסמכי ההזמנה, יש לפרט לגבי הקורסים להלן 4כאמור בפרק  ניסיון המציע**כמו כן, לצורך קבלת ניקוד האיכות עבור 

 למסמכי ההזמנה.  4אמצעי לומדה או למידה מתקדמים, הכל כמפורט בפרק שעות והאם בקורס שולבו  100היקף השעות בקורס הוא מעל 

  .להצהרתי בהתאם"ח  קו"ב מצ -

 

 

 

 

 

 



    
 נוסח חדש  – 08/2018מכרז פומבי 

 

 70100, ג"נתב 282 ד.ת, התעופה שדה קריית, הערבה' רח – מ"בע לביטוח חברה ענבל
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel  

27 
 

 

 2018פירוט ניסיון המציע בשנת 

הקורס  של קצר תיאורשם הקורס,  הלקוח שם

ופירוט הפעולות שביצע המציע במסגרת 

עבודתו בקורס )בשים לב לדרישה 

 ארגון וייזום(.  -בתנאי הסף

 -אמת מידה

הקורס בוצע 

עבור מנהלים 

בכירים )אם 

 (Vכן לציין 

  -אמת מידה

בקורס שולבו 

אמצעי 

למידה 

מתקדמים 

)אפליקציות,  

לומדות( )אם 

 (Vכן לציין 

היקף שעות 

 של הקורס

 איש קשר בלקוח תאריכי הקורס
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 2017המציע בשנת פירוט ניסיון 

הקורס  של קצר תיאורשם הקורס,  הלקוח שם

ופירוט הפעולות שביצע המציע במסגרת 

עבודתו בקורס )בשים לב לדרישה בתנאי 

 ארגון וייזום(. -הסף

 -אמת מידה

הקורס בוצע 

עבור מנהלים 

בכירים )אם 

 (Vכן לציין 

 -אמת מידה

בקורס שולבו 

אמצעי 

למידה 

מתקדמים 

)אפליקציות,  

מדות( )אם לו

 (Vכן לציין 

היקף שעות 

 של הקורס

 איש קשר בלקוח תאריכי הקורס
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 2016פירוט ניסיון המציע בשנת 

הקורס  של קצר תיאורשם הקורס,  הלקוח שם

ופירוט הפעולות שביצע המציע במסגרת 

שה עבודתו בקורס )בשים לב לדרי

 ארגון וייזום(. -בתנאי הסף

 -אמת מידה

הקורס בוצע 

עבור מנהלים 

בכירים )אם 

 (Vכן לציין 

  -אמת מידה

בקורס שולבו 

אמצעי 

למידה 

מתקדמים 

)אפליקציות,  

היקף שעות 

 של הקורס

 איש קשר בלקוח תאריכי הקורס
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לומדות( )אם 

 (Vכן לציין 
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  המוצע: מהצוות מקצועיות סף ודרישות המוצע הצוות .4

)שלושה( אנשי צוות,  3בהתאם לנדרש בתנאי הסף, הנני מצהיר בזאת כי המציע מעסיק 

זה,  08/2018אשר ינהלו ויפעילו את מערך השירותים המבוקשים במסגרת מכרז פומבי 

  תנאי הסף, ואלו הם:ואשר עומדים בכל התנאים והדרישות הרלוונטיים ב

 הדרישות הבאות:בכל מנהל לקוח, ששמו המלא:__________ ואשר עומד  4.1

במציע, ומשמש כ ____________ )יש להשלים את  בכירבעל תפקיד ניהולי  .ג

 תיאור התפקיד של מנהל הלקוח במציע( במציע. 

בעל תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה  .ד

 ב העתק תעודת תואר ראשון כאמור, ע"ש מנהל הלקוח. גבוהה. מצ"

 )מחק המיותר(.  שכיר ו/או מבעלי המציעמנהל הלקוח הינו  .ה

)חמש( שנים עד ליום הגשת ההצעה  5מנהל הלקוח הינו בעל ניסיון של לפחות  .ו

 עובדים.  3במכרז, בניהול של לפחות 

גשת ההצעה, מנהל הלקוח הינו בעל ניסיון של שנתיים לפחות, עד ליום ה .ז

 ( השנים האחרונות, כמנהל לקוח. 5בחמש )

 מנהל הלקוח -במסמכי ההזמנה 4לצורך קבלת ניקוד איכות כאמור בפרק  .ח

שעות לפחות לכל  40בהיקף של  םשל קורסי והפקהבעל ניסיון בארגון  הינו

, הכל כמפורט בטבלה קורס, בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות

 4יבי ניקוד נוספים למנהל הלקוח כמפורט בפרק לצורך קבלת רכ להלן.

או האמור, יש לפרט קורסים לגביהם בוצעו הליכי רכש/הצעות מחיר 

לפרט כאן מהו הניסיון של מנהל הלקוח בעבודה תחת חוק חובת  לחילופין

 המכרזים:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

________________________________________; יש לציין כמות 

 לעיל.  4לשם קבלת ניקוד איכות בהתאם למפורט בפרק  -משתתפים בקורס

 שם

 הלקוח

 של קצר תיאורם הקורס, ש

הקורס ופירוט הפעולות שביצע 

מנהל הלקוח במסגרת עבודתו 

 בקורס 

היקף שעות 

 של הקורס

האם בוצעו 

הליכי 

רכש/הצעות 

מחיר )אם 

כן יש 

 לפרט(

תאריכי 

 הקורס

כמות 

משתתפים 

 בקורס

איש קשר 

 בלקוח
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 "ב קורות חיים של מנהל הלקוח. מצ

 הדרישות הבאות: בכלמנהל אקדמי, ששמו המלא:__________ ואשר עומד  4.2

מטעם המציע )מחק  שכיר במציע / קבלן משנההמנהל האקדמי הינו  .א

 המיותר(. 

. בשים לב כי בהתאם לתנאי הסף יש למלא______ ) -בעל תואר ראשון ו .ב

יקנה יתרון  -וסף לראשון כאמור( נדרש תואר ראשון לפחות. תואר שני )בנ

למסמכי ההזמנה( ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה  4לפי פרק 

 גבוהה. מצ"ב העתק תעודת תואר ראשון כאמור, ע"ש המנהל האקדמי. 

בעל ניסיון של________ שנים עד ליום הגשת ההצעה במכרז בתחומים  .ג

האקדמי בשים לב כי  של המנהל יש למלא שנות הניסיון) במצטברהבאים, 

)חמש( שנות ניסיון. יינתן יתרון לבעלי  5בתנאי סף נדרש להציג לפחות 

 למסמכי ההזמנה(:  4ניסיון רב יותר, בהתאם למפורט בפרק 

 ניהול אקדמי של קורסים ומערכי לימוד, כולל פיתוח הדרכה;  .1

 פיתוח וארגון קורסי הדרכה; .2

 וחנים ואנשי מקצוע. עבודה מול: מרצים, מדריכים, מתרגלים, ב  .3

למסמכי ההזמנה,  4. לצורך קבלת ניקוד איכות למנהל האקדמי לפי פרק 1 .ד

המנהל האקדמי הינו בעל ניסיון בעבודה מול המגזר הציבורי/ממשלתי 

 כמפורט להלן:

שם הגוף 

 הציבורי

איש קשר  מועדים שם הפרויקט/קורס

 בגוף 
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למסמכי  4איכות כאמור בפרק  בנוסף, לצורך קבלת ניקוד .2

ההזמנה, המנהל האקדמי הינו בעל ניסיון בניהול אקדמי של 

 הכשרות בתחומים הבאים )חצי נקודה לכל תחום(:

 רכש או לוגיסטיקה; -

 מכרזים; -

 ,רכב -

 בינוי או מקרקעין.  -

 .אקדמימנהל ההמצ"ב קורות חיים של 

 הדרישות הבאות: בכלד מנהל אדמיניסטרטיבי,  ששמו המלא:__________ ואשר עומ 4.3

 . כשכירהמציע מעסיק את מנהל אדמיניסטרטיבי  .א

בעל תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.  .ב

 מצ"ב העתק תעודת תואר ראשון כאמור, ע"ש המנהל האדמיניסטרטיבי. 

 בשים לב כי תנאי הסף דורש לפחות יש למלאבעל ניסיון של לפחות ___ שנים ) .ג

)שלוש( שנים עד ליום הגשת מועמדתו לתפקיד במכרז. ניסיון מעבר לשנים  3

למסמכי ההזמנה(, בתחומים הבאים,  4ינוקד בהתאם לאמור בפרק  -אלו

 : במצטבר

 ניהול אדמיניסטרטיבי של קורסים ומערכי לימוד, כולל פיתוח הדרכה;  .1

 ;של פיתוח וארגון קורסי הדרכה אדמיניסטרטיבי ניהול .2

מול ספקי שירותים לרבות: מרצים, מדריכים, מתרגלים, בוחנים, עבודה  .3

 מוסדות לימוד וביצוע התיאום ביניהם במסגרת ניהול הקורס;

 ניהול וביצוע של בקרת איכות עבור קורסים ופעילות הדרכתית. .4

 .האדמיניסטרטיבימנהל המצ"ב קורות חיים של 
 

 ארגון תכנון והפקת קורסים איכות .5

למסמכי ההזמנה, מצ"ב תכנית קורס שהמציע  4איכות ברכיב זה כמפורט בפרק  לצורך קבלת ניקוד

 ביצע וכוללת לפחות את הפרמטרים הבאים: 

 הזמנת הקורס מהלקוח.  5.1

 סילבוס הקורס.  5.2
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 כמות משתתפים בקורס: ________ משתתפים.   5.3

 תכנית עבודה לשם ביצוע הקורס.  5.4

תיחור שבוצע בין ספקי  -רס )לדוג'ספקים באותו הקו 2דוגמא אחת לפחות לתיחור בין  5.5

למסמכי  4ההסעדה/כיתות הלימוד/הדפסת החומר הלימודי וכו', בהתאם להגדרה בפרק 

 ההזמנה(. 

 

 

 

 

 

 

 

 אישור

 

שר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי הח"מ, ________________, עו"ד, מא אני

ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה 

עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם 

 התצהיר דלעיל. 

 

___________               ______________________    _______________ 

 הדין-חתימת עורך              חותמת ומספר רישיון עורך דין    תאריך                            

 

 

 

 

____________________ 

 

__________________ 

 המציעוחתימת  שם     תאריך               
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 כללי תצהיר .6

קראתי את מכתבי ההבהרות,  וכינספחיה  עלזו  הנני מצהיר כי קראתי את תנאי הזמנה .6.1

ככל שאלו התפרסמו במסגרת ההליך, וכי ידועים וברורים לי התנאים והשירותים 

 .זה הליך במסגרת מבוקשיםה

את מהות   נתי, הבמבוקשיםעומד בתנאי הסף ה הנניידי משמעה כי  עלהגשת ההצעה  .6.2

 יהצעת תמצהיר כי טרם הגשלכל תנאי. כמו כן  ומסכים, המבוקשים השירותים מתן

את כל הנתונים, הפרטים והעובדות,  תיאת מלוא המידע האפשרי, בדק תי, קיבלזו

פרט ו/או תנאי כלשהו הכלול  נתיו/או לא הב תילי כל טענה כי לא ידע איןולפיכך 

 במסמכי הליך זה,  על כל פרטיו וחלקיו.

זמנה ובהסכם במצטבר הבביכולתי להציע את כלל השירותים המבוקשים המפורטים  .6.3

 את לתת הנדרשים והכישורים הניסיון, הידע לי יש כי מצהיר הנני)ולא באופן חלקי(. 

 למהותם לב בשים, המזמינה כלפי גבוהה בזמינות, המבוקשים השירותים

 כל את לתת הנדרשת היכולת בעל אני, בנוסף. המבוקשים השירותים של ולמורכבותם

 כתיבת על אחריות לרבות, שיידרש ככל, נגליתהא בשפה, המבוקשים השירותים

 .המכרז מסמכי וכתיבת ופיננסיים עסקיים מסמכים

, לרבות העל נספחי זמנהמהווה הסכמה מראש לכל תנאי הה מיהגשת הצעה מטע .6.4

 הסכם ההתקשרות והכול בלא שינוי ו/או תוספת.

 הינםת וכי מתחייב כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שנמסרו בהצעתי הינם אמ הנני .6.5

באופן מהימן, תקף, מלא ומדויק את המציע ופועלו. ידוע לי כי מילוי פרטים  משקפים

 .לאלתר הצעתיכוזבים יהווה עילה לפסילת 

 הגשת לצורך ונמסרולי כי כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה  ידוע .6.6

, לאפשר לאחר רשאי להעתיקם, לצלמם, להעבירם לאחר איני וכי זה בהליך הצעות

 לעיין בהם או להשתמש בהם למטרה אחרת כלשהי.

 מים( יתשעים) 90הצעה שהוגשה, על כל צרופותיה, תעמוד בתוקפה במשך הלי כי  ידוע .6.7

נוספים, אם חברת ענבל  ימים( שישים) 60מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות, או 

 ובכתב. מראשביקשה את הארכת המועד מהמציע 
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 המפורט המתלה התנאי את אקיים זוכה כמציע ואבחר במידה כימתחייב : הנני ביטוח .6.8

 למשך בהסכם כמפורט נדרשיםלהזמנה וכן אקיים את כלל הביטוחים ה 1.13 בסעיף

 /ות. המוארכת ההתקשרות/ות תקופת/או ו ההתקשרות תקופת כל

  עניינים ניגוד העדר, סודיותהתחייבות ל .7

השירותים המבוקשים במידה  וביצועבמסגרת ההליך  הח"מ מצהיר בזאת כי אני מתחייב אני

 ניגוד עניינים, חובת סודיות ואי הרשעה כדלקמן:   להעדרואזכה בהליך 

אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים  .7.1

בקשר למתן השירותים נושא הפניה, ובכלל זה להימנע ממתן שירותים לכל גוף או 

ורם אחר שיעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים כלפי ג

על כל נתון או מצב שבשלם אני עלול להימצא  מידיהמדינה. אני מתחייב להודיע באופן 

בניגוד עניינים כאמור, מיד עם היוודע לי עליהם, וזאת בכל שלב משלבי ההתקשרות 

 עם המדינה. 

של ניגוד עניינים תיבחן על ידי ועדת המכרזים. בכפוף לאמור, ידוע  ההחלטה על קיומו .7.2

לי כי לוועדת המכרזים תהא הזכות להכריע בנוגע להמשך ההתקשרות עמי בכפוף 

 לבחינת ניגוד העניינים, אם וכאשר יועלה לדיון. 

לי כי בדברים האמורים לעיל אין בכדי לגרוע מהחובה החלה עלי להימנע מניגוד  ידוע .7.3

יינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים ומהחובה להימנע מקיומם של זיקה או קשר ענ

 במצב של ניגוד עניינים.  ילגורמים העלולים להעמיד

בלי לגרוע מכלליות האמור, אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים גם לאחר  .7.4

נעות מלייצג גופים מתן השירותים נושא פנייה זו, בכל שלב שהוא, לרבות לעניין הימ

או גורמים שונים בעניינים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותים שבהם אלווה את 

המדינה ושעלולים להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים בקשר למתן השירותים 

כאמור. ידוע לי שההחלטה בדבר קיומו של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד 

קופת ההתקשרות, נתונה למדינה, באופן בלעדי, ואני מתחייב עניינים, גם לאחר ת

 לפעול בהתאם להנחיותיה, כפי שיהיו בכל עת.   

יהיה בגדר סוד מקצועי, למעט מידע  והמדינהמענבל  ילי שכל מידע שיתקבל אצל ידוע .7.5

כי פורסם ברבים והיה ידוע לכל ו/או מידע שהיה ידוע למציע טרם  הוכחפומבי ש

"פ עכם זה ו/או מידע אשר המציע נדרש לגלותו ע"פ על פי כל דין ו/או התקשרותו בהס

 .ובכתב מראש לענבל כך על הודעה למתן בכפוף זאת וכלצו של רשות מוסמכת, 

מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה ומידע מכל מין וסוג שהוא הנוגע, במישרין ו/או  הנני .7.6

, שיגיעו עמהגופים הקשורים ו/או למי מטעמה ו/או ל המדינהבעקיפין, לענבל ו/או 

ו/או הגיעו אלי מענבל ו/או מהמדינה ו/או מצדדים שלישיים בקשר להסכם זה ו/או 
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סודות מקצועיים כאמור לעיל )יכונו להלן  ולרבותלמתן השירותים המבוקשים על פיו, 

( ולא למסור כל ידיעה ו/או נתון ו/או מידע ו/או כל מסמך "מידע"או  "המידע"ביחד: 

 חשיבותלי כי ישנה  ידועשלא הוסמך לכך על ידי ענבל מראש ובכתב בכל עת.  לאדם

 רבה ומיוחדת בשמירה על סודיות המידע. 

 ויקבע במידה כי בזאת מוסכם, ישל התחייבויותיישהדבר יהווה הצדקה להפרת  מבלי .7.7

, טענותיי את לטעון ההזדמנות לי שניתנה ולאחר עמי בירור עריכת לאחר, ענבל ידי על

 פי על זכאית ענבל תהא לו סעד לכל שבנוסף הרי, זה סעיף מהוראות מי את הפרתי כי

 )במצטבר(: הבאות ההוראות יחולו, דין

 ומכל שהוא מקור מכל לי תחוב שהיא סכום כל לקזז/או ו לעכב רשאית תהא ענבל .7.7.1

 .לעיל האמור המוסכם הפיצוי לתשלום עד שהיא עילה

על פי סעיף זה עלול להוות, בין היתר,  התחייבויותיישאי מילוי  ימצהיר שידוע ל הנני .7.8

 .1977 –עבירה לפי פרק ז', סימן ה' )סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז 

נקוט בכל אמצעי מתאים שיש אעל פי הסכם זה ועל פי כל דין  ימבלי לגרוע מאחריות .7.9

בקשר  יכדי לשמור שמירה מעולה על כל מידע ומסמך המוחזקים על יד יברשות

לשירותים ולהסכם זה וכדי למנוע עיון בהם מכל אדם שענבל לא התירה לו זאת בכתב 

בדבר נקיטת אמצעי  והמדינהציית לכל דרישה סבירה של ענבל אכן  כמוומראש. 

. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים ו/או למידע יבטחון נוספים לאלה שננקטו על יד

 אירועה. ודיע על כך לענבל מיד עםאכאמור לעיל 

לסודיות כאמור תחול הן במשך כל תקופת  ילמען הסר ספק מובהר בזה כי התחייבות .7.10

ההארכה, ככל שיהיו, והן בכל עת שהיא בעתיד, ללא מגבלת זמן עלי  ותקופותהסכם 

 .להסכם בהתאם כאלו ויאושרו במידה, ימטעמ  מיו/או על 

 בעלות על מידע .8

דין, חישובים, -עת, תכתובת, כתבי ביכל המסמכים מכל סוג שהוא, לרבות חוות ד .8.1

נתונים, בדיקות, צילומים וכל יתר המסמכים והמידע הקשורים לשירותים נשוא 

או מסמכים שקיבל  ענבל חברת עבורו/או מי מטעמו   המציעכנו ע״י הו, שזהההסכם 

ו/או בדרך אחרת, בכל פורמט שהוא לרבות פורמט אלקטרוני )להלן:  מענבל המציע

תהיה רשאית להשתמש במידע בעצמה  אשר, ענבלהינם רכושה וקניינה של  (״המידע׳׳

ו/או באמצעות כל צד ג׳ שתבחר, לפי ראות עיניה וללא כל הגבלה, וכן ליתן למידע 

מיד עם דרישתה כל מידע  ענבלמתחייב למסור ל המציעלפי שיקול דעתה.  ותפומבי

 המציעלליות האמור, יעביר . מבלי לגרוע מכענבלכאמור ובכל פורמט על פי בחירת 

בפורמט אלקטרוני ״פתוח״/לא מוגן סיסמה ובנוסף בכל פורמט אחר שתגדיר  ענבלל



    
 נוסח חדש  – 08/2018מכרז פומבי 

 

 70100, ג"נתב 282 ד.ת, התעופה שדה קריית, הערבה' רח – מ"בע לביטוח חברה ענבל
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel  

38 
 

לרבות חוות דעת, חוזים וכיו״ב, עם  העבור הביטוח יועץ י, כל מסמך שהוכן על ידענבל

 השלמתו של המסמך.

ודיות, ולא והמידע בס ושמור את תוצאות עבודתא ימתחייב כי אני ו/או מי מטעמ הנני .8.2

 .ענבלפרסם, או יעשה שימוש כלשהו במידע, אלא ברשות מפורשת בכתב ומראש של א

 השירותים ביצוע עקב שהתקבללשמירה על סודיות המידע  מחמיריםנקוט אמצעים א .8.3

 .המבוקשים

 קודמות הרשעות העדר בדבר תצהיר .9

, המדינה חוןבט כנגד עבירה בגין בעבר נחקרתי או הורשעתי לא כי בזאת מצהיר הריני .9.1

)כגון: אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס,  פיסקאלי שנושאה עבירה בגין או

 -ו 393עד  383, 297עד  290אי מתן קבלת רשמיות וכיו"ב(, או בגין עבירות לפי סעיפים 

, למעט עבירות שלגביהן חלפה תקופת 1977 -לחוק העונשין, התשל"ז 438עד  414

 .1981 -חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים תשמ"אההתיישנות הקבועה ב

 שיהיה/או ו הקיים המידע כל למסירת מראש הסכמתי בזאת/ת נותן אני, וכך הואיל .9.2

 -"אתשמ השבים ותקנת הפלילי המרשם חוק פי על הפלילי במרשם אודותיי קיים

1981. 

של  כן, למען הסר כל ספק, אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים כמו .9.3

 כל ובמשך הצעתי הגשת מיוםמסירת מידע כאמור לעיל. הסכמה זו תהא תקפה 

 .המזמינה עם ההתקשרות תקופת

 כדין המוחזקות בתוכנות שימוש בדבר תצהיר .10

 על המוחזקות בתוכנות ורק אך האמורים השירותים מתן לצורך להשתמשמתחייב  הנני

 ;כדין ידי

 :החתום על באתי ולראיה

 אישור

הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי  אני

ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה 

ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה  עצמו/ה על

 

____________________ 

__________________ 

 מציעשל ה החתימה  מורשיוחתימת  שם     תאריך               
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להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על 

 התצהיר דלעיל. 

___________               ______________________   _______________ 

 הדין-חתימת עורך       חותמת ומספר רישיון עורך דין                   תאריך             

 

 

 

 (נפרדת במעטפה תצורף) המחיר הצעת -' ב נספח

 

 בזה מתכבד(, "המציע"הח"מ, ________________, ת.ז./ח.פ. ____________ )להלן:  אני

ים שונים עבור ענבל שירותי מנהלת, ארגון והפקת קורסים בתחומ בגין המחיר הצעת את להגיש

מנהלת, ארגון והפקת במכרז פומבי לקבלת שירותי  הצעה הגשת מסגרתחברה לביטוח בע"מ, ב

)להלן:  08/2018מס'  מכרז פומבי, עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ קורסים בתחומים שונים

 . (ו/או "המכרז" "הליך"ה

 

בודה השנתית )דוגמת עבור ביצוע תוכנית הע ריטיינר חודשילהמוצע על ידי  המחיר .1

'(, בהתאם לשירותים המבוקשים נספח ה –התוכנית המצורפת למסמכי המכרז 

 . לחודש__________ ₪ למסמכי ההזמנה, הינו  בנספח ד'כמפורט 

   

 :הריני להציע המחירים הבאים לעיל, 1לסעיף  מעברפעילויות הדרכה  ביצועבגין  .2

 

 פעילות הדרכה  -טבלה א'
 מס' משתתפים

 200-500 100-200 40-100 40עד  
 . ₪  . ₪  . ₪     ₪  שעות 40עד  
 . ₪ . ₪ . ₪ . ₪ שעות 40-100 
 . ₪ . ₪ . ₪ . ₪ שעות 100-200 
      

      

פעילויות הדרכה  -טבלה ב' 
קצרות )ימי 

 עיון/כנסים/השתלמויות(

 מס' משתתפים

 200-500 100-200 40-100 40עד  
 . ₪  . ₪  . ₪     ₪  חד יומי 
 . ₪ . ₪ . ₪ . ₪ דו יומי 
 . ₪ . ₪ . ₪ . ₪ דו יומי כולל לינה 

 

 

 )לא כולל מע"מ(. לשעה  ₪ 110 מחיר קבוע של: מחיר לשעת פיתוח הדרכה .3
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 האגף לדרישות בהתאם ארגוני ריכוז לרבות, ההדרכה לפעילויות ארגוני ריכוז עלויות .4

 וככל, לעת מעת המתעדכנים, האגף נהלי לפי, החינוך במשרד השתלמות לגמול

. מ"מע כולל לא ₪ 55 בסך קבוע שעה תעריף לפי ישולמו ההדרכה ילותלפע שרלוונטי

 .המזמין החלטת לפי, המשנה מספק שיתבקשו השירותים במסגרת ייכלל, לחילופין

במקרים חריגים או במקרים שלא הוגדרו לעיל, יסוכם תשלום בצורה פרטנית בכפוף  .5

 .ההיגוי ועדתלאישור 

 עבור תשלום וללא בלבדלעיל  2טבלה בסעיף ה לפי תהיה ההתארגנות בתקופת העלות .6

 .ההיגוי ועדת ידי על שיאושרו חריגים במקרים למעט, הריטיינר

ידוע לי כי אקבל בתמורה לביצועם המלא של השירותים המבוקשים ויתר  .7

 כאמורשהוצע על ידי ) הריטיינרעל פי ההסכם תמורה בסך של מחיר  יהתחייבויותי

תר הסעיפים הקבועים במסמך זה, בהתאם לשירות שניתן, ו/או על פי י (1בסעיף  לעיל

 (. "התמורה")להלן: ו/או מי מטעמה  ענבלעל כך את אישור  תיקיבלשולאחר 

 :כללי .8

 :כי לי ידוע

זכאי ו/או  לא ישולם  אהיההתקשרות זו הינה מוחלטת, הוגנת ונאותה ולא  נשואתמורה ה 7.1

לענבל, לרבות  המציעבין  ההתקשרותם פי הסכ-על התחייבויותייכל תשלום נוסף עבור  לי

הוצאות ותשלום עבור  ל,"אש תים המבוקשים כגון תשלומיוריביצוע השל נלוות הוצאות

מכל  אחרת הוצאה וכל משרדיות, צילומים, טלפונים, פקסים הוצאותזמן נסיעות,  נסיעות,

 סוג שהוא.

ירותים המבוקשים, ההוצאות והתשלומים, הכרוכים במתן הש כלב לבדישא א כי לי ידוע 7.2

ו/או תשלומי ביטוח או כל תשלום אחר  עליי החלים חובה והיטלי יםובכלל זה תשלומי מס

 ביטוח כיועץ ית הכרוכות בכל הסיכונים והאחריות שלבעתיד וכן בכל הוצאו ישיחול עלי

 .שהוא ואופן צורה בכל לכך אחראית תהיה לא שענבל באופן זאת וכלפי הסכם זה -על

 אגישחודש,  לכל 3 -ע מן האמור לעיל, אחת לכל חודש קלנדרי ולא יאוחר מהלגרו מבלי 7.3

לענבל חשבונית עסקה או חשבון בגין החודש החולף, שצמוד אליו דיווח חודשי בפורמט 

 דיווח שייקבע  על ידי ענבל. 

 לישולם ידיווח  החודשי, בצירוף חשבונית עסקה, על ידי נציג ענבל, הלאחר אישור  7.4

, המסוחשבונית  חודשי דיווח" ממועד הגשת 30על בסיס של  "שוטף +    ודשיהח התשלום

מציא לחברה אישור כדין בדבר פטור מניכוי אניכוי מס במקור כדין, אלא אם  לאחר

 במקור.

הימנה,  ליתהא רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע  ענבללמען הסר ספק, מודגש בזה, כי  7.5

ם זה ו/או על פי כל דין, לרבות מקדמות ו/או חיובים על פי הסכ מניכל סכום המגיע לה מ
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 לענבל, אגרום אם, שאגרוםשמקורם במיסוי והיטלי חובה החלים על  התמורה, ו/או נזק 

 .זה הסכם מביצוע כתוצאה שלישיים לצדדים/או ו למדינה/או ו

 

 :החתום על באתי ולראיה

 

 התקשרות הסכם – להזמנה' ג נספח

 

הסכם למתן שירותי מנהלת, ארגון והפקת קורסים בתחומים שונים עבור ענבל חברה לביטוח 

 בע"מ

 

 2018שדה התעופה ביום ____ בחודש ______ בקריתשנערך ונחתם 

 

 "מבע לביטוח חברה,  ענבל בין:

 ' ערבה, קריית שדה התעופה, נתב"ג חמר

 ("המזמינה"" ו/או ענבל)להלן: "

      

 

 מצד אחד;

 

 /גב' ________________________מר   ובין:

   _____________________________ 

   _____________________________ 

   _____________________________ 

 "(הספק"" ו/או המציע")להלן:    

 

 

 

 ד שני;מצ

 

 

____________________ 

 

__________________ 

  שלוחתימת  שם  תאריך               

  המציעהחתימה של  מורשי
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מספקת בין הענבל הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של ממשלת ישראל, ו הואיל:

היתר שירותי ניהול, ייעוץ וביצוע פרויקטים עבור ממשלת ישראל וגופים נוספים 

מקיימת ענבל קורסים, הכשרות כאמור במסגרת פעילותה , ואשר בשליטתה

קרקעין, בינוי ונושאים והדרכות בתחומי רכש לוגיסטיקה, מכרזים, רכב, מ

 ;נוספים

פומבי לקבלת הצעות למתן השירותים המבוקשים  מכרזנבחר במסגרת  והמציע          :והואיל

על סמך, בין היתר, הצהרותיו והצעתו כפי שהוגשו במסגרת ההליך האמור 

 מעוניינת וענבל( בהתאמה, "המציע" -ו", הצעות לקבלת"ההזמנה )להלן: 

מעביד ו/או -עובד יחסיעל בסיס קבלני ושלא במסגרת  המציעלהתקשר עם 

 ;מכךרות המדינה על כל המשתמע יבמסגרת ש

המבוקשים בתנאים המפורטים  םשירותיהאת  לענבללהעניק  וכןמ והמציע :         והואיל

ובמסמכי ההזמנה שצורפו להליך, ובמיוחד בהתאם למפרט  בהסכם זה

יש בידיו כל האמצעים, הזמנה, והצהיר כי השירותים שצורף כנספח ד' למסמכי ה

היכולת, הידע והניסיון המקצועיים ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, וכי יש 

 בידיו את הזמן הפנוי לצורך מתן השירותים מושא הסכם זה;

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, כמפורט  :והואיל

 (."המבוא" בתנאי הסכם זה להלן; )להלן:

 

 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן

  כללי .1

 המבוא להסכם זה והצהרותיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ויקראו ביחד עמו. 1.1

 

 כותרות הסעיפים הינן לנוחות הצדדים בלבד ולא יעשה בהן כל שימוש לצורך פרשנותו. 1.2

 

הסכם זה כלפי ענבל, הינן כלפי ענבל ב המציעצהרות והתחייבויות ההסר ספק, כל ה למען 1.3

 וכלפי מי מטעמה של ענבל, לרבות מקבלי השירותים כהגדרתם במסמכי ההזמנה של ההליך.

 

מצורפים בזאת  ,מחירההצעת לרבות  ם,ההזמנה לקבלת הצעות על נספחיה ההליך: מסמכי 1.4

 (.להסכם" 'א נספח"ומהווים חלק בלתי נפרד מההסכם )להלן: 

 

ימי עבודה  שבעה, לא יאוחר מלענבלומצא על ידי המציע ת הביצוע ערבות -וזהלח ערבות ביצוע 1.5

 (. להסכם 'בנספח " )להלן: לאחר קבלת הודעת הזכייה
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 : "אישור)להלן מההסכם נפרד בלתי חלק ומהווה בזאת מצורף ביטוחים עריכת אישור 1.6

 (.להסכם 'ג נספחכ ויסומן יצורף -"  ביטוחים עריכת

 

  "ההסכם".סמכים והנספחים המפורטים לעיל, יכונו להלן: הסכם זה לרבות המ 1.7

 

 30תקופת ההתארגנות עם הספק היוצא והספק הנכנס תהיה  -התארגנות למתן השירותים  1.8

 ימים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות.

 

 המבוקשים השירותים .2

 המצורף השירותים ובמפרט ,זה ההתקשרות בהסכם אחר מקום בכל מהאמור לגרוע בלימ 2.1

 בסעיף מובא להלן ,זה( להסכם א' כנספח זה להסכם )שמצורפים ההזמנה למסמכי ד' נספחכ

 ארגון ,תכנוןב היתר, בין מדובר, הספק.מ הנדרשים השירותים של בלבד כללי תיאור זה 2

  ולקוחותיה. ענבל לצרכי בהתאם ומגוונים שונים בנושאים יםקורס והפקת

 הזוכה הספק .תקציביים אילוצים לפי וכן ענבל, יצרכ עפ"י להשתנות עשוי הפעילות היקף 2.2

 .זה הסכם להוראות בהתאם ויבצעם הפעילות יבהיקפ לשינויים ערוך יהיה

 בשנה. שנה מדי תקציבי, לאישור כפופה ההזמנה במסגרת השירותים הפעלת 2.3

  ההתחלה. משלב החל הדרכה, היגוי ועדת אישור את דורש קורס ביצוע 2.4

 הבאות: לנגזרות היתר בין ההדרכה דרישות תרגום 2.5

פיתוח וגיבוש תכניות הדרכה על בסיס הצרכים שאופיינו ועל פי הנחיות  2.5.1

 ואישור ועדת ההיגוי. 

ייזום קורסים והדרכות בנושאים שונים, בעקבות למידת הארגון מקבל  2.5.2

השירותים וצרכיו, החל משלב זיהוי הצורך ועד לשלב סיום הקורס וחלוקת 

תכנון ההדרכות, קביעת לו"ז וריכוזן בפועל, התקשרות עם  -התעודה, לרבות 

מרצים ייעודיים והכנתם, בניית תכנית לימוד, משובים, תרגולים ועוד, יצירת 

קשר עם כלל הגורמים הנדרשים )אנשי הקשר ביחידות המזמינות, קהל 

 המשתתפים וכו'(. 

 לוונטיים. ריכוז, הכנה והצגת החומרים בפני הגורמים הר 2.5.3
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גיבוש תוכניות עבודה, מסמכים מסכמים וניתוח נתוני הכשרות. ארגון לוגיסטי  2.5.4

מלא ומקיף של פעילות ההדרכה אשר גובשה ע"י נציגי המזמינה או מי מטעמה, 

על כלל מרכיביה לרבות: ניהול שוטף, רישום המשתתפים ואישור הגעתם, 

כה, ווידוא כי מקומות ווידוא כי המקום המיועד להדרכה הינו פנוי להדר

החנייה פנויים למודרכים בשעות ההדרכה, ארגון מתקן ההדרכה שהוצע 

במסגרת ההזמנה לקראת ההדרכה, תיאום עם המרצים, הפקת חומר לימודי, 

ביצוע ההדרכה וריכוז ארגוני, מעקב ובקרה, ריכוז התחייבויות כספיות 

וכל עניין אחר הנדרש  מהמשתתפים, דיווח ועדכון שוטף לגורמים הרלוונטיים

 לביצוע של הקורס. 

תיאום ההרצאות עם המרצים, הכנה של המרצים והמצגות,  -ארגון אקדמאי  2.5.5

 והתאמת כלל המרצים לקורס.

חומרי למידה, כגון כלי כתיבה, חוברות הדרכה, סילבוסים,  גיבוש והפקה של 2.5.6

 פולדרים, מדריכים וכו'. 

 רלוונטיים.הפקת תעודת סיום קורס והפצה לגורמים ה 2.5.7

יצירת קשר עם כלל הגורמים  -בקורסים הבאים בחשבון לגמול השתלמות  2.5.8

הרלוונטיים לשם קבלת כלל האישורים הנדרשים להכרה בקורס לצורך גמול 

 השתלמות וניהול הקורס תוך עמידה בכללים הנדרשים. 

עבודה לפי מערכי הדרכה מוכנים משנים קודמות. ככל שיוזמן קורס שכבר  2.5.9

בר המציע יתאם מול ענבל ומקבלי השירותים את מערכי ההדרכה, בוצע בע

 לרבות חידושים בתחום ושדרוג מערך ההדרכה הקיים למערך הדרכה מעודכן.

 שימור ידע ותיעוד בהתאם להנחיות ענבל ומקבלי השירותים. 2.5.10

 השירותים נותני את ותבקר תפקח תנהל, תפעיל, אשר מנהלת חברה של במתכונת יפעל הספק 2.6

 השירותים מקבלי נציגי ע"י לעת, מעת יוזמנו אשר הדרכה בפעילויות מטעמה מקצוע יובעל

 מודולארי. באופן או כמכלול המוסמכים

ביצוע קורס יהיה נתון לביקורת מתמדת של וועדת ההיגוי וענבל וכך כל הסכם עם כל ספק  2.7

ל הלקוח יהא וכל עניין שהוא, לא יחשב כמאושר אלא אם אושר על ידי וועדת ההיגוי. מנה

ויהיה זמין בכל עת  על ידי ענבלנוכח בישיבות וועדות ההיגוי, אלא אם יימסר לו אחרת 

 לפגישות ככל שיידרש לכך. 

 והוראות התקנים התקנות, החוקים, כל את לקיים /יםמתחייב מטעמו שפועל מי וכל המציע 2.8

  בענבל צועייםהמק הגורמים עם פעולה ולשתף זה, מכרז לפי  לעבודתו  הקשורים השעה

 להלן. המפורטים המבוקשים השירותים ביצוע לצורך המבצעת ביחידה

 .("המבוקשים "השירותים ו/או "השירותים" )להלן:

 תקופת ההסכם וסיום ההתקשרות .3
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( החל מיום חתימת ההסכם על ידי שני חודשים 24) שנתייםשל  הסכם זה הינו למשך   תוקפו .3.1

 (. "ההסכם"תקופת ______ )להלן: הצדדים ועד ליום _______________

 36( שנים נוספות )עד 3) שלושתהא הזכות להאריך את תקופת ההסכם, וזאת עד  לענבל .3.2

"תקופת , )להלן: ענבל של הבלעדית דעתה לשיקול בהתאם חלקן אוחודשים(, כולן 

למציע  תימסר ענבל של זאת זכותה מימוש על הודעה(. "ההארכה"תקופות ו/או  "ההארכה

יום לפני תום תקופת ההסכם ו/או תקופת הארכה, לפי העניין. האופציה  30בכתב,  כההזו

. בתקופות המציעובכפוף להסכמת  צרכיה ולפי ענבל של הבלעדידעתה  שיקולהינה בכפוף ל

 ההארכה יחולו הוראות הסכם זה, לרבות  ההוראות הנוגעות לתמורה. 

להביא לסיומו בכל עת של הסכם זה,  תרשאי ענבל תהאאף האמור לעיל, מובהר בזאת, כי  על .3.3

ימים בכתב ומראש, וזאת מכל סיבה שהיא.  30 ענבלבהודעה מראש ובכתב, שתימסר על ידי 

 . 3.2מועדים אלו תקפים גם בכל הנוגע להארכת ההתקשרות כאמור בסעיף 

 המציעזכאי  ההסר ספק מובהר כי במקרה של סיום ההסכם כאמור בסעיף זה, לא יהי למען .3.4

 7לכל פיצוי ו/או תשלום, מלבד התמורה בגין העבודה שבוצעה על ידו בפועל כמפורט בסעיף 

לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה כלפי  מציעלהסכם זה, עד לסיום ההסכם בפועל. כמו כן ל

ענבל ו/או  המדינה  כתוצאה מסיום ההסכם ו/או ביטולו מכל סיבה שהיא והוא לא יהיה 

ל פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים רשאי לתבוע ו/או לקב

 להיגרם לו מכך, פרט לתמורה בעד אותו החלק מעבודת הייעוץ שבוצעה עד לסיומו.

לענבל ועל פי הוראותיה,  המציעסיום ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, יעביר  עם .3.5

היו מצויים ברשותו, באופן שעם סיום באופן מסודר, את כל המידע, החומר והנתונים שי

העותק היחידי של המידע  ענבלההתקשרות והעברת החומר לענבל כאמור ימצא בידי 

 והנתונים הנוגעים לשירותים ו/או להסכם זה. 

 המציעוהצהרות של  התחייבויות .4

 מצהיר בזאת:המציע  

יות הקשורים למתן הכישורים, הניסיון, המיומנות, המקצועיות, הידע והמומח בעלכי הוא  .4.1

 .זה בהסכם כמפורט המבוקשים השירותיםהשירותים המבוקשים, וכי הינו עוסק במתן 

א בעל ו, וההמבוקשים השירותיםאת כל האמצעים, הזמן והמשאבים ליתן את  וי יש בידכ .4.2

על מנת לבצע את השירותים המבוקשים ואת כל  ומובהקמקצועי, וידע מוכח הרקע ה

 .מעולה מקצועיתכם זה ברמה לפי הס והתחייבויותי

את צוות  -כי מעסיק, ויעסיק, משך כל תקופת ההסכם, לרבות בתקופות הארכתו )ככל שיהיו( .4.3

נותני השירותים שהוצג במסגרת הצעתו להליך, וכי צוות זה יספק השירותים לענבל ולמקבלי 

ירותים השירותים, כפי שהתחייב לכך המציע בהליך, בהתאם להוראות הסכם זה ומפרט הש

המצורף בנספח א' להסכם זה. מובהר בזאת כי ככל שיידרש להחליף מי מנותני השירותים 

הדבר ייעשה רק לאחר קבלת אישור בכתב  -שהוצגו במסגרת ההליך בנותני שירותים אחרים
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של ענבל, לאחר שזו וידאה כי נותן השירותים המחליף עומד בכל תנאי הסף והדרישות 

 התאם למוגדר בהליך. הרלוונטיות לתפקיד, ב

ש להשתמלב, בנאמנות ובמסירות, ולהשקיע מיטב מרצו וכוחותיו ו בתום ואת תפקיד למלא .4.4

 עיניו לנגד תהיה טובתם רק כאשר, בלבד והמדינה ענבללתועלת  נווניסיו ו, ידיעותיובכישורי

 .זה הסכםפי -על התחייבויותיו למילוי הנוגע בכל

יהיו באיכות וברמת דיוק גבוהים,  ולמדינה לענבלספק א יוהמבוקשים שה םשירותיהכי כל  .4.5

 א האחראי היחיד  לכך שיקויים האמור בסעיף זה.וויעמדו בדרישות כל דין, וה

באופן יעיל  יםלשם מתן השירות נחוציםאת כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו  לעשות .4.6

 .והמדינה ענבלוזמין ולשביעות רצון 

א מכיר ויקה מוקדמת ביחס למתן השירותים המבוקשים, הא בדק את כל הטעון בדוה כי .4.7

 בלתי בוויתורא מוותר מראש, והיטב את הדרישות במסגרת מתן השירותים  המבוקשים, וה

/או המדינה ו ענבל, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או השגה אחרת כלשהי כלפי חוזר

 בקשר עם האמור לעיל.

בהסכם  ענבלדין, להתקשר עם  כליעה כלשהי, לרבות מכוח אין כל איסור, הגבלה או מנ כי .4.8

על  ןהמנוגדת להתחייבויות שנת ועל פיו, אין כל התחייבות של הזה ולבצע את התחייבויותי

על פיו משום הפרה של  ועל הסכם זה או בביצוע התחייבויותי ופי הסכם זה ואין בחתימת

 ענבללפצות ו/או לשפות את  מתחייב אוהו, וכל דין, והסכם או התחייבות אחרים כלשהם של

בקשר עם הפרת הצהרתו זו  ןו/או את המדינה  בגין כל תביעה ו/או דרישה אשר תוגש כנגד

 בכפוף להוראות הסכם זה. 

"פ כל דין עמשפטית  ישותיכ רשום יהיה הוא ההסכם תקופת כל שבמשך מתחייב הוא כי .4.9

 .כדין חשבונות ספרי וינהל

/או ו ענבל, כל ניגוד עניינים עם ההתקשרות בתקופתכל מי מטעמו, יהיה לו, ול ולאאין,  .4.10

 המציעכל ניגוד עניינים כאמור. כן מתחייב  ייווצר, וכי הוא מתחייב לפעול לכך שלא המדינה

על כל עניין אישי שיש לו ו/או למי מטעמו ו/או אשר עשוי ליצור  מידיבאופן  לענבללהודיע 

 ניגוד עניינים כאמור.

עולותיו, הוא לא יפר זכויות יוצרים של אחר ולא יגרום לענבל ו/או למדינה להפר בכל פ כי .4.11

את הוראות סעיף זה, ישפה את ענבל ו/או את המדינה המציע זכויות יוצרים של אחר. הפר 

בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להן, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, וזאת 

 ענבל. מיד עם דרישה ראשונה של

שיתקבל אישור מוקדם ובכתב של  מבלי לענבלכל פעולה הכרוכה בהוצאה כספית  יבצע לא כי .4.12

 .ענבלולפעול בעניין זה על פי הנחיות נציג  ענבל של מוסמךנציג 

פורטו יש כפית ענבל והמדינה ולא יחרוג מהוראות ענבל ויבצע את המטלות במסגרת דריש כי .4.13

 בפניו.
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 כהפרה תיחשב והפרתו, ההסכם מעיקרי הנו, שבו המשנה עיפיס כל על, זה בסעיף האמור .4.14

 .ההסכם של יסודית

 התמורה .5

למסמכי  בנספח ב'התמורה בגין מתן השירותים על פי הסכם זה תשולם בהתאם למפורט  .5.1

 להסכם זה. תנאי התשלום מפורטים שם.  כנספח א'ההזמנה )הצעת המחיר( המצורפים 

הימנה,  מציעתהא רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ל למען הסר ספק, מודגש בזה, כי ענבל .5.2

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, לרבות מקדמות ו/או  המציעכל סכום המגיע לה מאת 

חיובים שמקורם במיסוי והיטלי חובה החלים על  התמורה, ו/או נזק שהוא יגרום, אם יגרום, 

 צוע הסכם זה.לענבל ו/או למדינה ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מבי

 רוחני קניין .6

 work for"מוסכם בזה במפורש כי השירותים, וכן כל תוצרי השירותים, ניתנים על בסיס  .6.1

hire" וכן כי כל הזכויות, לרבות הזכות להגיש בקשות לפטנט ו/או מדגם, הזכות לפטנט ו/או ,

ייתי או רוחני למדגם, סודות מסחריים, סימני מסחר, זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין תעש

כלשהן, לגבי המצאות )כשירות פטנט או אחרות(, התקדמויות, פיתוחים, שיפורים, רעיונות 

מי מטעמו ימציא, יפתח, יהגה או  או שהמציעויישומים, מחקרים, מצגות, ו/או הרצאות, 

  שיגיע אליו באופן אחר, לבד או בשיתוף עם אחרים, בקשר עם ו/או הנובעים מהשירותים

ים ו/או תוצרי השירותים, לרבות כל הזכויות בכל מוצר, ו/או פרסום הנלווים להם המבוקש

"תוצרי ו/או המבוססים ו/או מכילים חלק מהם, ובכלל זה כל תיעוד נלווה )להלן: 

 והמדינה(, תהיינה לקניינה הבלעדי של ענבל והמדינה, ותהיינה שייכות לענבל השירותים"

ת לנהוג בהן מנהג בעלים, לרבות וה רשאיייניין באופן שתהבאופן מלא ובלעדי לכל צורך וענ

 והמדינהממחה בזאת לענבל  המציעללא הגבלה, לפעול למימושן ומסחורן בכל העולם, ו

 ומוותר על כל זכות כאמור.

בכל הקשור בביצוע האמור  והמדינהלשתף פעולה עם ענבל  יםו/או מי מטעמו  מתחייב המציע .6.2

ותיעוד ולחתום על כל מסמך, הכול כפי שיתבקש ע"י ענבל והמדינה, בסעיף זה, ליתן כל מידע 

 הסכם זה ובלא כל תמורה.הוזאת גם לאחר סיום תקופת 

כל זכות, קניינית או אחרת, למציע מבלי לפגוע בכלליות ההוראה דלעיל, מובהר בזאת כי אין  .6.3

יבויותיו בתוצרי השירותים, ואסור לו להשתמש בהם לכל מטרה פרט למטרת קיום התחי

ו/או מי מטעמו  מצהיר ומתחייב בזה כי אין ולא תהיינה לו  המציעלענבל עפ"י הסכם זה. 

בכל עניין הנוגע  והמדינהו/או למי מטעמו תביעות ו/או דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפי ענבל 

או הנובע, במישרין או בעקיפין, לשירותים ו/או לתוצרי השירותים, לבעלות בהם ו/או 

 יות הקניין הרוחני בהם.  לזכו

 לעשות ותזכאי נההית והמדינה ענבלו/או מי מטעמו מאשר ומתחייב בזה כי  המציע בנוסף .6.4

 גורםנשוא הסכם זה ובין היתר להעבירם לכל  יםבתוצרי השירות ןכל שימוש לפי שיקול דעת
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 /או לעשות בהם כלו השירותיםשהוא וכל מטרה אחרת ולרבות הכנסת שינויים במסמכי 

יהיה  שהמציעובלי  מהמציעוזאת בלי צורך לבקש רשות  הבלעדי ןאחר לפי שיקול דעת שימוש

 .יםלכל תמורה או תוספת תמורה בגין שימוש זה בתוצרי השירות זכאי

תהיינה  ןוהמדינה זכות בלעדית וה לענבלאמור לעיל, מוצהר ומובהר בזאת כי מהלגרוע  מבלי .6.5

ות פיסי או מדיה מגנטית( או חוות דעת או נכס רוחני זכות היוצרים בכל מסמך )לרב ותבעל

 הביטוח יועץנתן על ידי ישי שירותאו בהסתמך על  מטעמו מי/או ו המציעעל ידי  שייערך

 .התקשרות זו נשואבמהלך מתן השירות 

 כהפרה תיחשב והפרתו, ההסכם מעיקרי הנו, שבו המשנה סעיפי כל על, זה בסעיף האמור .6.6

 .ההסכם של יסודית

 

  המציעאחריות ושיפוי  .7

מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי היחיד והבלעדי למתן השירותים המבוקשים כאמור  המציע .7.1

בהסכם זה, וכי הוא מתחייב ליתן ולבצע את השירותים המבוקשים וכן כל פעולה אחרת 

הקשורה במתן השירותים המבוקשים, במיומנות, בקפדנות ובזהירות, כמפורט בהסכם זה 

 הוראות כל דין וכל רשות מוסמכת.ובכפוף ל

/או מי מטעמה, בגין נזק כלשהו כאמור לעיל, ו המדינה/או ובכל מקרה של תביעה כנגד ענבל  .7.2

/או מי מטעמה אשר הוגשה כנגדו התביעה, עם ו המדינה/או ווישפה את ענבל  המציעיפצה 

בגין מלוא דרישתם הראשונה, על כל סכום בו יחויבו בשל או בקשר לנזק כאמור, וכן 

הוצאותיהם בגין ההליך המשפטי שיינקט כנגדם כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת 

 עורכי דין. 

על הגשת תביעה ו/או דרישה כנגדה ותיתן לו, ככל שהדבר יתאפשר,  מציענבל תודיע לע .7.3

אפשרות להצטרף להליכים המשפטיים, ולהשתתף בניהול ההגנה מפני הדרישה או התביעה 

 כאמור.

נזק ו/או הפסד )יכונו להלן ביחד ולחוד: "נזק"(, שיגרם לענבל ליישא באחריות מלאה  מציעה .7.4

ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל אדם  מציעו/או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל של ה

 ו/או גוף הקשורים עמו, עקב ו/או בקשר עם ביצוע השירותים המבוקשים.

ידה ויגרמו לענבל ו/או כל גורם אחר הוצאות כלשהן הנובעות מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במ .7.5

, צוותו, עובדיו, שליחיו ו/או כל אדם ו/או גוף הקשורים עמו, מציעממעשה או מחדל של ה

לשפות את ענבל, מיד  המציעלרבות נזק שיגרם כתוצאה ממחדל בפיקוח ובבקרה, מתחייב 

 אה שנגרמה להם כאמור.עם דרישתה, במלוא הסכום, בעבור כל תביעה או הוצ

יחולו כל ההוצאות, או התשלומים, שישולמו על ידי ענבל להבטחת זכויותיה  מציעעל ה .7.6

מתחייב  מציע, והמציעבמקרה של הפרה, או אי מילוי הוראה מהוראות חוזה זה על ידי ה
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להחזיר לענבל כל הוצאה שהוצאה על ידה לפי סעיף זה, מיד עם דרישתה, בתוספת ריבית 

 בשיעור המקסימלי שיותר על פי חוק באותה עת, החל ממועד הוצאת הסכומים. 

  ביטוח .8

המציע מתחייב, לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת ענבל חברה 

דינת ישראל, ולהציג לענבל, את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים לביטוח בע"מ ו/או מ

 -והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 ביטוח חבות מעבידים .8.1

 
יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת  הספק .א

 ישראל והשטחים המוחזקים;
                                                         

 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולשנה;  5,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך  .ב
 

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה   .ג
 ;ויחשב כמעבידם

 
לעניין קרות היה ונטען מ, ”עענבל חברה לביטוח בהביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את  .ד

מעובדי בחבות מעביד כלשהם כלפי מי  יםנושא הםתאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי 

         . קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו הספק,

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .8.2

 

ד שלישי הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל  בביטוח אחריות כלפי צ .א

 גוף 

  ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.       

 

 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(; 2,500,000גבול האחריות לא יפחת מסך  .ב

                                                                               

 ;CROSS LIABILITY -יות צולבת בפוליסה ייכלל סעיף אחר .ג

 

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של  קבלנים,  .ד

 קבלני  משנה       ועובדיהם;

 

 ;המשתתפים בהדרכות ורכושם, ייחשבו צד שלישי .ה
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  במסגרת ביטוח חבות , שאינם מכוסיםמדריכים, מרצים, רכזים ובעלי תפקיד נוספים .ו

   ייחשבו צד שלישי;    הספקדים של מעבי

 

כל סייג/חריג המתייחס להרעלה מכל סוג שהוא, חומר זר ו/או מזיק אחר במאכל או במשקה  .ז

 ;יבוטל

 

הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או  .ח

 מחדלי  הספק וכל הפועלים מטעמו. 

 
 ביטוח אחריות מקצועית .8.3

    
 פק יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;הס .א

     

הפוליסה תכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר  .ב

אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה 

י מנהלת, ארגון והפקת קורסים בתחומים למתן שירות רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר

 . מ”חוזה עם ענבל חברה לביטוח בעלתאם שונים בה

 

 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(;        1,000,000 סךגבול האחריות לא יפחת מ .ג

    

 -הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:   .ד

         מרמה ואי יושר של עובדים; -       

 ;עקב מקרה ביטוח אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב -       

, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד ענבל חברה לביטוח אחריות צולבת -       

 בע"מ;

  ; חודשים 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -       

 

למעשי ו/או מחדלי  אחראיםל שיחשבו מ ככ”הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע .ה

 הספק והפועלים מטעמו.

 
 
 ביטוחים נוספים  .8.4

 
 הספק יוודא וידאג כי לגבי: 
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יהיה ביטוח אחריות כלפי צד  שלישי ההדרכות למפעילי מקום קיום   -  מקום קיום ההדרכות

רכוש  דולר ארה"ב למקרה ולתקופה,  וכן ביטוח 1,000,000בגבול אחריות שאינו פחות מסך 

ענבל חברה למבנים ותכולתם. הביטוחים יורחבו לכלול סעיף ויתור על זכות  השיבוב כלפי 

 לביטוח בע"מ.

 
                                  

 כללי .8.5

 
 -בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:            
 

בכפוף להרחבי  מ”ענבל חברה לביטוח בעלשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:  .א
                                    ;השיפוי לעיל

 
בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף  .ב

ענבל יום לפחות במכתב רשום לחשב של  60אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 
                                מ;”חברה לביטוח בע

 
המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי ענבל חברה  .ג

  לא יחול לטובת אדם רמ, האנרגיה והמים ועובדיהם, ובלבד שהוויתו”לביטוח בע
                                                                                                                                         ;שגרם לנזק מתוך כוונת זדון

 
 הפוליסות ולמילויהספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל  .ד

 כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;
 

                        ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק;             .ה
 

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח,  .ו
ביטוח  כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת

 המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.  ראשוני
 

 .חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים .ז
 
 

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים 

  עד למועד חתימת החוזה.     מ”לענבל חברה לביטוח בעכאמור, יומצאו על ידי הספק 

מ וכל עוד אחריותו ”הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם ענבל חברה לביטוח בע

יסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על את פול קיימת, להחזיק בתוקף

 בתוקף.  מ”שנה בשנה, כל עוד החוזה עם ענבל חברה לביטוח בע ידו מדי

המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח  הביטוח העתקי פוליסות הספק מתחייב להציג את

אוחר שבועיים לפני לכל המ מ”חידושן לענבל חברה לביטוח בע או אישור בחתימת מבטחו על

       תום תקופת הביטוח.  
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מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ועל   מציעאין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את ה

פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של ענבל חברה לביטוח בע"מ, מדינת ישראל  על כל 

 ה.זכות או סעד המוקנים לה על פי הדין ועל פי חוזה ז

 עצמאי( קבלן –)יחסי מזמין  מעביד -  עובד יחסי תחולת אי .9

עצמאי, וכי לא יחולו  קבלן –מאשר ומצהיר כי היחסים בין הצדדים הינם יחסי מזמין  המציע .9.1

 בין הצדדים, בשום פנים ואופן, יחסי עובד מעביד.

ה, ביטוח עבור עצמו את כל תשלומי מס הכנס לשלם המציעלפגוע באמור לעיל, מתחייב  מבלי .9.2

לאומי וכל מס, היטל ו/או תשלום חובה אחר המגיע ו/או שיגיע על פי כל דין לכל גוף ו/או 

 רשות, בקשר ו/או בנוגע למתן השירותים המבוקשים לענבל ולביצוע הסכם זה.

לשפות את ענבל ו/או מי מטעמה, עם  המציעלעיל מתחייב  זהמבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .9.3

כל נזק או הוצאה שיגרמו להם כתוצאה מתביעה או דרישה שתוגש  דרישתם הראשונה, בגין

 מי/או ו המציעמעביד בין ענבל לבין  –נגדם, ואשר תתבסס על קיומם כביכול של יחסי עובד 

 , בקשר ו/או בנוגע למתן השירותים המבוקשים ו/או לביצוע הסכם זה.מטעמו

או מי מטעמו כנגד  המציעע"י  מסיבה כלשהי, תוגש תביעהו זה בסעיף האמוראף -עלהיה ו .9.4

ענבל ו/או המדינה בגין כספים וזכויות מעבר לקבוע בהסכם זה, ובכלל זה כספים וזכויות 

הנובעים מיחסי עובד מעביד, ו/או אם ייקבע על ידי רשות מוסמכת, לרבות על ידי גוף שיפוטי, 

ות כשל עובד, או אם זכאי לזכוי הואהינו עובד של ענבל ו/או של המדינה, או כי  המציעכי 

הוצאות נוספות מעבר לאמור בהסכם זה, הנובעות מקביעה כי שררו יחסי  ענבלתחולנה על 

פי הסכם זה,  יחולו ההוראות -במהלך תקופת ההתקשרות על המציעלבין  המעביד בינ-עובד

 הבאות: 

מתחילת ההתקשרות שבין הצדדים  למציע הזוכהבמקום התמורה ששולמה  .9.4.1

מהתמורה ששולמה בפועל, ויראו   40%פחתת )ברוטו( בשיעור של תבוא תמורה מו

ומי מטעמו  , במקרה כזה, כזכאי אך ורק לתמורה המופחתת )ברוטו(  המציעאת 

 60%רטרואקטיבית ממועד תחילת ההתקשרות שבין הצדדים )קרי, לתמורה בת 

 מהתמורה אשר שולמה בפועל(.

ששולם ממועד תחילת  כל סכום לענבליהיה להחזיר הזוכה  המציעעל  .9.4.2

(, וזאת בצמוד "ההפרש"ההתקשרות ואשר שולם מעל לתמורה המופחתת )להלן: 

: המדד הידוע במועד כל "מדד הבסיס" –סעיף זה  לענייןלמדד המחירים לצרכן )

תשלום; "המדד החדש": המדד הידוע במועד ההחזר בפועל( ועם הפרשי ריבית 

ל ההפרש הינו גם  כדין פיצוי מוסכם ש דינולשנה.  4%חודשית צמודה בשיעור 

וקבוע מראש ושיעורו נראה לצדדים כשיעור פיצוי סביר בגין הנזק שאותו ניתן 

לצפות במועד חתימת הסכם זה והוא אינו ממצה את זכויותיה וסעדיה שיעמדו 

 בגין הגשת תביעה כאמור לעיל. המציעפי כל דין כנגד -לזכות ענבל על
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לקזז סכומים עודפים אלה  תהיה רשאית ענבל, לה ומדתהע זכות מכל לגרוע מבלי .9.4.3

 ענבלכן, -כמו. ואו למי שיבוא מכוחהזוכה  מציעל הכנגד כל סכום שיגיע ממנ

יהיה חייב לה, לרבות ניכויי  שהמציע סכום כל, סכום מכל לקזז רשאית תהיה

חובה חוקיים והוצאות  החלים ו/או שיחולו על ענבל כתוצאה מהסכם זה ולרבות 

נזק שנגרם לחברה כתוצאה ממתן השירותים המבוקשים והפיצוי נשוא סעיף ה

 זה.

הוראה בלתי חוזרת לענבל לביצוע  המציעעל הסכם זה נותן ו/או מאשר  בחתימתו .9.4.4

 קיזוז כאמור לעיל.

 כהפרה תיחשב והפרתו, ההסכם מעיקרי הנו, שבו המשנה סעיפי כל על, זה בסעיף האמור .9.5

 .ההסכם של יסודית

 סבת זכויות וחובותאיסור ה .10

אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את  המציעמוסכם בזה במפורש ובמודגש כי  .10.1

זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה ו/או כל חלק מהן לאחר/ים, בין בתמורה ובין שלא 

 בתמורה, אלא בכפוף להסכמת ענבל בכתב ומראש.

אינו רשאי למסור לאחר/ים את ביצוע  מטעמו ומי המציעמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .10.2

השירותים המבוקשים ו/או כל חלק מהם, ו/או למסור לאחר/ים כל חלק מהפעולות הקשורות 

 בביצוע השירותים המבוקשים, אלא בהסכמת ענבל מראש ובכתב. 

לפגוע באמור לעיל, מוסכם בזה במפורש ובמודגש כי בכל מקרה בו תסכים ענבל, בכפוף  מבלי .10.3

באדם אחר  המציעמדינה, כי במתן השירותים המבוקשים ו/או כל חלק מהם, ייעזר לאישור ה

מטעמו )לרבות כוח עזר כלשהו(, תותנה הסכמתה של ענבל הן באישור זהותו, בכתב ומראש, 

של אותו אדם וכן בכך שכל אדם כאמור יוחתם, מראש ובכתב, על התחייבות לסודיות וכן על 

 סכם זה.התחייבויות נוספות כאמור בה

כלפי ענבל למתן  המציעלמען הסר ספק אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של  .10.4

 השירותים המבוקשים ולביצוע כל התחייבויותיו כאמור בהסכם זה.

בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיעים ממנו  המציע .10.5

 דו.על פי כל דין  לאדם המועסק על י

האמור בסעיף זה, הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של  -תניה יסודית  .10.6

 ההסכם.

על אף האמור לעיל, ענבל תהא רשאית בכל עת, מבלי להזדקק לאישור כלשהו מטעם הספק,  .10.7

להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיה לפי הסכם זה, כולן או חלקן, למשרד האוצר 

ף אחר שמשרד האוצר יורה עליו. לספק לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או זכות ו/או לכל גו
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כלשהי בעניין זה, והוא ימשיך לספק את השירותים על פי תנאי הסכם זה לגוף אליו הוסב 

ההסכם, תוך שמירה על רמת השירותים הנהוגה בחוזה ולשביעות רצונו המלאה של הגוף 

 אליו הוסב ההסכם. 

  עניינים ניגוד העדר, סודיותהתחייבות ל .11

ניגוד עניינים,  להעדר הנוגע בכל הבאים בתנאים יעמדו מטעמו ומי המציע כי בזאת מוסכם

 חובת סודיות ואי הרשעה כדלקמן:  

מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בקשר למתן  .11.1

שירותים לכל גוף או גורם אחר שיעמיד השירותים נושא הפניה, ובכלל זה להימנע ממתן 

אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים כלפי המדינה. אני מתחייב 

כל נתון או מצב שבשלם אני עלול להימצא בניגוד עניינים כאמור, על  מידילהודיע באופן 

 נה. מיד עם היוודע לי עליהם, וזאת בכל שלב משלבי ההתקשרות עם המדי

ולה בכפוף  של ענבל ההחלטה על קיומו של ניגוד עניינים תיבחן על ידי ועדת המכרזים .11.2

בכפוף לבחינת ניגוד העניינים, ם המציע תהא הזכות להכריע בנוגע להמשך ההתקשרות ע

 אם וכאשר יועלה לדיון. 

גוד ידוע כי בדברים האמורים לעיל אין בכדי לגרוע מהחובה החלה עלי להימנע מנימציע ל .11.3

עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים ומהחובה להימנע מקיומם של זיקה או קשר 

 במצב של ניגוד עניינים.  ולגורמים העלולים להעמיד

יהיה בגדר סוד מקצועי, למעט  והמדינהמענבל  וידוע כי כל מידע שיתקבל אצלמציע ל .11.4

דע שהיה ידוע למציע טרם כי פורסם ברבים והיה ידוע לכל ו/או מי הוכחמידע פומבי ש

"פ צו עהתקשרותו בהסכם זה ו/או מידע אשר המציע נדרש לגלותו ע"פ על פי כל דין ו/או 

 .ובכתב מראש לענבל כך על הודעה למתן בכפוף זאת וכלשל רשות מוסמכת, 

מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה ומידע מכל מין וסוג שהוא הנוגע, במישרין ו/או  המציע .11.5

, שיגיעו ו/או עמהו/או למי מטעמה ו/או לגופים הקשורים  המדינהבל ו/או בעקיפין, לענ

הגיעו אלי מענבל ו/או מהמדינה ו/או מצדדים שלישיים בקשר להסכם זה ו/או למתן 

סודות מקצועיים כאמור לעיל )יכונו להלן ביחד:  ולרבותהשירותים המבוקשים על פיו, 

/או נתון ו/או מידע ו/או כל מסמך לאדם ( ולא למסור כל ידיעה ו"מידע"או  "המידע"

רבה ומיוחדת  חשיבותלי כי ישנה  ידועשלא הוסמך לכך על ידי ענבל מראש ובכתב בכל עת. 

 בשמירה על סודיות המידע. 

 ויקבע במידה כי בזאת מוסכם, המציע התחייבויותשהדבר יהווה הצדקה להפרת  מבלי .11.6

 ההזדמנות לו שניתנה ולאחר מטעמו מיאו /ו המציע עם בירור עריכת לאחר, ענבל ידי על

 לכל שבנוסף הרייסודית,  בהפרה, זה סעיף מהוראות מי את הפר כי, טענותיו את לטעון

 )במצטבר(: הבאות ההוראות יחולו, דין פי על זכאית ענבל תהא לו סעד
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 לענבל מיד עם דרישתה הראשונה לכך פיצוי קבוע ומוסכם מראש  ישלם המציע .11.6.1

  . ₪ 50,000בסך השווה ל 

 שהוא מקור מכל ליועץ תחוב שהיא סכום כל לקזז/או ו לעכב רשאית תהא ענבל .11.6.2

 .לעיל האמור המוסכם הפיצוי לתשלום עד שהיא עילה ומכל

על פי סעיף זה עלול להוות, בין היתר,  התחייבויותיישאי מילוי  ומצהיר שידוע ל המציע .11.7

 .1977 –וק העונשין, התשל"ז עבירה לפי פרק ז', סימן ה' )סודות רשמיים( של ח

נקוט בכל אמצעי יומי מטעמו על פי הסכם זה ועל פי כל דין   המציעמבלי לגרוע מאחריות  .11.8

 וכדי לשמור שמירה מעולה על כל מידע ומסמך המוחזקים על יד ומתאים שיש ברשות

בקשר לשירותים ולהסכם זה וכדי למנוע עיון בהם מכל אדם שענבל לא התירה לו זאת 

בדבר נקיטת  והמדינהציית לכל דרישה סבירה של ענבל י המציעכן  כמוב ומראש. בכת

. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים ו/או ואמצעי בטחון נוספים לאלה שננקטו על יד

 על כך לענבל מיד עם אירועה. המציע יודיעלמידע כאמור לעיל 

ודיות כאמור תחול הן לס מטעמו מי/או ו המציעלמען הסר ספק מובהר בזה כי התחייבות  .11.9

ההארכה, ככל שיהיו, והן בכל עת שהיא בעתיד, ללא  ותקופותבמשך כל תקופת הסכם 

 .להסכם בהתאם כאלו ויאושרו במידה, ימטעמ  מימגבלת זמן עלי ו/או על 

 בעלות על מידע .12

דין, חישובים, נתונים, -כל המסמכים מכל סוג שהוא, לרבות חוות דעת, תכתובת, כתבי בי .12.1

, זהת, צילומים וכל יתר המסמכים והמידע הקשורים לשירותים נשוא ההסכם בדיקו

 מענבל מציעהאו מסמכים שקיבל  ענבל חברת עבור מטעמו מי/או ו המציעכנו ע״י הוש

( הינם ״המידע׳׳ו/או בדרך אחרת, בכל פורמט שהוא לרבות פורמט אלקטרוני )להלן: 

מש במידע בעצמה ו/או באמצעות כל תהיה רשאית להשת אשר, ענבלרכושה וקניינה של 

לפי שיקול דעתה.  ותצד ג׳ שתבחר, לפי ראות עיניה וללא כל הגבלה, וכן ליתן למידע פומבי

מיד עם דרישתה כל מידע כאמור ובכל פורמט על פי בחירת  ענבלמתחייב למסור ל המציע

פתוח״/לא בפורמט אלקטרוני ״ ענבלל המציע. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יעביר ענבל

לרבות  ה, כל מסמך שהוכן על ידו עבורענבלמוגן סיסמה ובנוסף בכל פורמט אחר שתגדיר 

 חוות דעת, חוזים וכיו״ב, עם השלמתו של המסמך.

והמידע בסודיות, ולא יפרסם, או יעשה  וו/או מי מטעמו ישמור את תוצאות עבודת המציע .12.2

 .ענבלשל שימוש כלשהו במידע, אלא ברשות מפורשת בכתב ומראש 

 ביצוע עקב שהתקבללשמירה על סודיות המידע  מחמיריםינקוט אמצעים  המציע .12.3

 .המבוקשים השירותים
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 קיזוז .13

לפגוע באמור לעיל בכל הנוגע לזכות הקיזוז, מובהר בזאת שוב כי ענבל תהיה רשאית  מבלי

כל  פי הסכם זה,-בקשר למתן השירותים המבוקשים על מציעלקזז מכל סכום שהיא תחוב ל

ימים  14יהיה חייב לה  מכל סיבה שהיא בכפוף למתן התראה ליועץ של   המציעסכום אשר 

 מראש ובכתב.

 תויסודית והפר .14

את ההסכם בהפרה יסודית ו/או הפר את ההסכם  המציעלגרוע באמור בכל דין, הפר  מבלי .14.1

של  ימי עבודה ממועד דרישתה בכתב 10בהפרה שאינה יסודית ולא תיקן את ההפרה בתוך 

ענבל, תהיה רשאית ענבל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט באחד או יותר מהאמצעים 

 שיפורטו להלן, וזאת מבלי לגרום לפקיעתו של ההסכם:

 םשירותיה, דרך קבע או באופן ארעי, את המשך מתן מידיתלהפסיק  .14.1.1

 , כולם או חלקם.המבוקשים

, דרך קבע יםהשירות אחר על מנת להשלים את המציע בספקלהחליף את  .14.1.2

 או באופן ארעי.

את הוצאותיה במקרים  המציעתהא זכאית לגבות ו/או לקזז מאת  ענבל .14.1.3

"( לעיל בתוספת הוצאות מנהליות ההפרה הוצאותהאמורים )להלן: "

 כולל מע"מ מהוצאות ההפרה. 15%בשיעור של 

ם לידי על פי סעיף זה אינה מביאה את ההסכ ענבללמען הסר ספק, מוצהר בזאת, כי פעולת  .14.2

 על פי הסכם זה. ומהתחייבויותי המציעגמר ואינה משחררת את 

, הבלעדי דעתה שיקול לפירשאית,  ענבל תהא, לעיל לאמור ובנוסף, האמור מן לגרוע מבלי .14.3

, ללא צורך במתן מציעל, ע"י מתן הודעה בכתב בחלקולבטל הסכם זה מיד, במלואו או 

שהו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר או תשלום פיצוי כלב שתחויב מבליהתראה כלשהי ו

 , בקרות אחד מהמקרים הבאים:הנוסף שיעמוד לזכות

 ו/או מי מטעמו.  המציעהפרה יסודית של ההסכם ע"י  .14.3.1

בביצוע עבירה שיש עמה  ונחשדמי מצוות ניהול השירותים מטעמו ו/או  המציע .14.3.2

 קלון.

 בקשה או ום נושיעל ידו בקשה לפירוק או בקשה להסדר ע או המציעהוגשה כנגד  .14.3.3

 .רגל לפשיטת

מענבל  מציעו/או על כספים המגיעים ל המציע שלהוטל עיקול על רכוש  .14.3.4

 יום. 14והמוחזקים ע"י ענבל והעיקול לא הוסר תוך 
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 החוזה לביצוע בנקאית ערבות .15

חוזרת בנוסח המצורף להמציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי  מציעעל ה .15.1

, צמודה למדד המחירים לצרכן ומבוילת כדין, בנק ישראלי, מאת הלחוזה ז' ב נספחכ

, )מאה אלף שקלים חדשים( ₪ 100,000בשיעור של  ,לפקודת ענבל חברה לביטוח בע"מ

ועד מועד סיום תקופת  מתן השירותיםתקופת ההתקשרות )מיום תחילת  אורך כלבתוקף ל

 וששה חודשים נוספים(.  המוארכת ההתקשרות

זמנה הכמפורט לעיל להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי תנאי ה הספק,יא הערבות שימצ .15.2

בכל מקרה , כולה או חלקה, וחוזה ההתקשרות תוחזק בידי ענבל אשר תהיה רשאית לחלטה

 החוזה.הצעתו ו/או ההזמנה ו/או לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי  ספקהבו 

עתו ו/או על פי ההזמנה ו/או על פי הצבהתחייבויותיו על פי  הספקבכל מקרה בו לא יעמוד  .15.3

, החל מתאריך שייקבע על ידי מציעהחוזה, רשאית ענבל לבטל את החוזה בהודעה בכתב ל

לא תיקן את  והספקלתקן את המעוות  אפשרות לספקענבל בהודעה, זאת לאחר שניתנה 

הצדדים המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות 

 על פי כל דין. 

היה ובוטל החוזה רשאית ענבל לחלט את הערבות הבנקאית הנ"ל, וכן למסור את ביצוע החוזה  .15.4

 יפצה את ענבל על כל הפסד ונזק שיגרמו לה בגין כך. והספקלמי שיקבע ע"י ענבל 

 וענבל לענבל הספק מאת מוסכמים פיצויים כתשלום מקרה בשום יחשב לא הערבות חילוט .15.5

 הערבות שחילוט מבלי, בערבות הנקוב לסכום מעבר הנזקים את מהספק לתבוע כאיתז תהא

 .דין כל פי על מזכויותיה יגרע

 סטייה או ויתור מתנאי ההסכם .16

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה 

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר.

 

 זכויותויתור על  .17

לא השתמש או השתהה מי מהצדדים מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם 

 זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.

 חתימת הצדדים .18

כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב 

ים והצדדים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך ובחתימת שני הצדד

 האמורה.
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 שונות .19

מוסכם בין הצדדים, כי מסמכי ההסכם משקפים נכונה את המוסכם  -מסמכי ההסכם  .19.1

והמותנה ביניהם במלואו, וכי הצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחות, הצהרות, מצגים, 

ינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו, אם נעשו, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בע"פ, שא

 קודם לחתימתו.

סמנכ"ל כספים, מנהל/ת יחידת הרכש הממשלתי נציגי ענבל לצורך הסכם זה הם: המנכ"ל,  .19.2

 מי מטעמם.ו/או 

של  בדרךבכל עת וזאת  נציגה אתלהחליף  תהיה רשאית ענבל, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .19.3

 למציע.הודעה 

עה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין בכותרת כל הוד -משלוח הודעות  .19.4

שעות  72להסכם זה לעיל תחשב כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה באותה הכתובת, או בתום 

 מעת שנמסרה למשלוח בדואר רשום בבית הדואר, המוקדם מבין השניים. 

 יידון זה להסכם וגעהנ עניין בכל מקומית והסמכות זה בהסכם לדון המוסמכים המשפט בתי .19.5

 יפו.-אביב-תל העיר או המרכז אזור של המוסמכים המשפט בבתי ורק אך

 מתלה להסכם  תנאי .20

 ובכפוף ולאחר  ענבל של החתימה מורשי אחרון ידי על חתימתו במועד לתוקפו ייכנס זה הסכם

 . לביצועו תקציבי אישור לקבלת

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 ______: ___________תאריך

 

  ___________________    

 _____________________ 

  המציע                   ענבל                  

 

 :_____________________שם

 :___________________תפקיד

 :___________________חתימה

 

 :_____________________שם

 :___________________תפקיד

  ___:________________חתימה
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לקבלת שירותי  08/2018הצעת המחיר ומסמכי ההזמנה של מכרז פומבי  -נספח א
 מנהלת, ארגון והפקת קורסים בתחומים שונים עבור ענבל חברה לביטוח

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 נוסח חדש  – 08/2018מכרז פומבי 

 

 70100, ג"נתב 282 ד.ת, התעופה שדה קריית, הערבה' רח – מ"בע לביטוח חברה ענבל
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel  

60 
 

 

 ערבות ביצוע ממוסד בנקאי –' לחוזה בספח נ

לענבל לא יאוחר משבעה ימי מלאה ללא כל שינוי גש )הערבות מיועדת למציע הזוכה בלבד ותו
 עבודה לאחר קבלת הודעת הזכייה(

 תאריך: _________________
 לכבוד:

 בע"מ לביטוח חברה ענבל
 רח' הערבה 

 70100קריית שדה התעופה 

 ערבות בנקאית מס' ________________ הנדון:

ערבים בזאת כלפיכם לשלם  "(, אנוהספק" פי בקשת ____________________ )להלן:-על .1
ש"ח(,  מאה אלףש"ח )במילים:  100,000 לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של

למדד בתוספת הפרשי הצמדה, הנובעים מהצמדת הקרן הנ"ל "( ל"הנ הקרן סכום)להלן: "
"(, בקשר עם התחייבויות למדד הצמדה הפרשיהמחירים לצרכן כמפורט להלן )להלן: "

שנחתם עמו במסגרת מכרז פומבי לקבת שירותי מנהלת, ארגון י חוזה ההתקשרות לפ הספק
 "(.ענבל. )להלן: "והפקת קורסים בתחומים שונים עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

 ".הערבות סכום: "להלן יקראו למדד ההצמדה הפרשי בתוספת ל"הנ הקרן .2

 מדד משמעו- "לצרכן המחירים מדד" :זו ערבות י"עפ ההצמדה הפרשי חישוב לצורכי .3
 .כלכלי ולמחקר לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה י"ע המתפרסם לצרכן המחירים

 בפועל התשלום לפני לאחרונה שפורסם לצרכן המחירים מדד - "החדש המדד" 
 .זו ערבות י"עפ

 .המכרז פרסום ביום המפורסם לצרכן המחירים מדד - "היסודי המדד" 

 להכפלת השווה סכום, ההצמדה הפרשי יהיו, היסודי המדד לעומת עלה החדש המדד כי יתברר אם
 במדד ומחולק( ל"הנ הקרן לסכום עד) הנדרש הקרן בסכום היסודי למדד החדש המדד בין ההפרש
 על הערבות סכום יועמד, הימנו נמוך או היסודי למדד שווה החדש המדד כי יתברר אם. היסודי

 .ל"הנ הקרן סכום

פי דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את אנו מתחייבים לשלם לכם, ל .4
דרישתכם ובלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, 

( ימים 7כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן מידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )
 .ממועד קבלת דרישתכם

כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זו יכול שתהיה למען הסר ספק מובהר בזאת,  .5
לשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח 

 כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הנה בלתי מותנית, אוטונומית ובלתי חוזרת, ובכלל זה לא  .6
יר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את תהיו חייבים להסב

 .הספקהתשלום מאת 
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כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה. .7
חודשים מיום חתימת  26עד ליום _________)לפחות  ויישאר בתוקף בראשיתו

 )מספר בנק ושם(: __________________. נות לבנק.דרישה על פי ערבות זו יש להפהחוזה(

_____________________
___ 

_____________________
___ 

 כתובת סניף הבנק שם ומס' הסניף
 בכבוד רב,

 
תאריך: ___________         חתימה של מורשי החתימה וחותמת 

 הבנק:____________________
 אישור קיום ביטוחים -' ביטוח גנספח 

 
 

 לכבוד 
 ;מ”ענבל חברה לביטוח בע–מדינת ישראל 

 , איירפורט סיטי, לוד;3כתובת: רחוב הערבה 
 

 2868סימוכין: 
 א.ג.נ.,

  
 אישור קיום ביטוחים: הנדון

 
הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ____________________________________)להלן 

 "( הספק"
 

שירותי  למתן _ עד יום ________________ בקשרלתקופת הביטוח מיום ______________
חוזה עם מנהלת, ארגון והפקת קורסים בתחומים שונים עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ  בהתאם ל

 את הביטוחים המפורטים להלן:, מ”ענבל חברה לביטוח בע

 , פוליסה מס'____________________ביטוח חבות המעבידים

 כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. אחריותו החוקית כלפי עובדיו ב .1
     

דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת ביטוח  5,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך  .2
 )שנה(.

 
לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה  מורחבהביטוח  .3

 .ויחשב כמעבידם
                                                   

לעניין היה ונטען מ ”ענבל חברה לביטוח בעלשפות את  מורחבהביטוח על פי הפוליסה  .4
תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי היא נושאת בחבות מעביד כלשהם כלפי מי קרות 

 . קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו מעובדי הספק, קבלנים,
 

 ______________, פוליסה מס'______ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל  בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף  ורכוש בגין  .1
  פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
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 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(; 2,500,000גבול האחריות לא יפחת מסך  .2

                                                                               
 ;CROSS LIABILITY -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .3
 

הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של  קבלנים,  .4
 קבלני  משנה       ועובדיהם;

 
 ;רכושם, ייחשבו צד שלישיו המשתתפים בהדרכות .5
 

  במסגרת ביטוח חבות , שאינם מכוסיםצים, רכזים ובעלי תפקיד נוספיםמדריכים, מר .6
 ייחשבו צד שלישי;      הספקמעבידים של 

 
כל סייג/חריג המתייחס להרעלה מכל סוג שהוא, חומר זר ו/או מזיק אחר במאכל או במשקה  .7

 ;יבוטל
 

י ו/או הביטוח מורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ ככל שייחשבו אחראים למעש .8
 מחדלי      הספק וכל הפועלים מטעמו. 

 ביטוח אחריות מקצועית, פוליסה מס'____________________

הפוליסה תכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו  .1
ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, 

למתן שירותי מנהלת, ארגון והפקת  שייגרמו בקשרת  שנעשו בתום לב, הצהרה רשלני
חוזה עם ענבל חברה לתאם מ, בה”קורסים בתחומים שונים עבור הענבל חברה לביטוח בע

 .מ”לביטוח בע
 

        .דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה( 1,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך  .2
 

 -לכלול את ההרחבות הבאות: רחבמוהכיסוי על פי הפוליסה  .3
 מרמה ואי יושר של עובדים; -       
 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח; -       
ענבל חברה לביטוח כנגד  אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק - 

 ;בע"מ
 .חודשים 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -       

 
 ככל שייחשבומ ”ענבל חברה לביטוח בעהביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את  .4

 והפועלים מטעמו. אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק
 כללי

 
 בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים:

 
בכפוף להרחבי  מ”ענבל חברה לביטוח בעלשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים:  .1

 השיפוי כמפורט לעיל.   
 

כל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ב .2
ענבל חברה יום לפחות במכתב רשום לחשב של  60ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 

 .מ”לביטוח בע
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ענבל חברה אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה, כלפי  .3

לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת  רהם, ובלבד שהוויתוועובדי מ”לביטוח בע
 זדון.

 
הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות  .4

 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
 

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק. .5
 

סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כל  .6
 ביטוחכאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת 

 ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.
 

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים. .7
 

 מקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זהבכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות ה

 ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 בכבוד רב,                                                                                       

                                                                    ___________________________ 

 תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח
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מפרט השירותים  -נספח ד' למסמכי ההזמנה

 -המבוקשים

למתן שירותי מנהלת, ארגון  08/2018מכרז פומבי מס' 

ם עבור ענבל חברה לביטוח והפקת קורסים בתחומים שוני

 בע"מ 

 כללי .א

 יעדים ומטרות .1

בחירת ספק אחד אשר יספק את השירותים המבוקשים המפורטים במכרז על נספחיו  1.1

 במלואם, בתוספת ערך מוסף אשר משקף את יכולתו, התמחותו וניסיונו המקצועי.

ר העמדת תשתית ארגונית ולוגיסטית, לרבות מרצים, מתקנים ושירותים נלווים אש 1.2

 יאפשרו לענבל לעמוד ביעדים הבאים:

מימוש וביצוע מיטבי ויעיל של תוכניות ההדרכה הנדרשות למקבלי  1.2.1

 השירותים ונציבות שירות המדינה. 

ייעול תהליכי העבודה וצמצום מירבי של זמני הארגון  1.2.2

 הקשורה לביצוע ההדרכות. הוהאדמיניסטרצי

דרכה תוך שיפור רמת הידע, העשרת עולם התוכן של משתתפי הה 1.2.3

 עמידה בדרישות הדין ודרישות מקבלי השירותים. 

יצירת כלים למעקב ובקרה אודות רמת ההדרכה ואופן עמידתה ביעדים  1.2.4

 המוגדרים.

ענבל תקבל מהספק שירותי ניהול הדרכות וקורסים לרבות שירותי מינהלה, לוגיסטיקה,  .2

ור קורסים מקצועיים פיתוח, ארגון והדרכה בתחומי פיתוח וארגון פעילויות הדרכה עב

 אותם יוזמת ענבל עבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך.

קהל היעד לפעילות הינו עובדים במשרדי הממשלה, יחידות הסמך וגופים ציבוריים נוספים,  .3

 בהתאם להחלטת ועדת ההיגוי. 

פעילות ההדרכה כוללת, בין היתר, מגוון תחומים לרבות: ניהול רכש ולוגיסטיקה, ניהול  .4

ר ומקרקעין, ניהול רכב ותחבורה, ניהול מערך תקנות וחוקים במסגרת חוק חובת דיו

המכרזים )רשימה זאת אינה סופית וסגורה ויכול ויתווספו תחומים ונושאים חדשים, או 

 והכל על פי שיקול דעתם הבלעדית של ענבל ונציגי המזמינים(. -יגרעו חלק מתחומים אלה  

 מסלולי הדרכה .5

 שים מהספק יבואו לידי ביטוי בשני מסלולי פעילויות הדרכה:השירותים המבוק
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  קורסים פעילים 5.1

קורסים המופעלים כיום ע"י נציגי המזמינים. במקרה זה יכול ויידרש הספק לסייע 

ע"פ החלטות נציגי  –בתחזוק/שדרוג מערכי הקורסים ברמת מעורבות חלקית או מלאה 

 המזמינים.

 קורסים חדשים  5.2

תבקש ענבל ליזום כחלק מפעילותה השוטפת מול משרדי הממשלה. קורסים אשר אותם 

במקרה זה יכול ויידרש הספק לפתח או לסייע בפיתוח וארגון הקורסים ברמת מעורבות 

 ע"פ החלטות נציגי המזמינים. –חלקית או מלאה 

 ספק כל עם הסכם כל וכך וענבל ההיגוי וועדת של מתמדת לביקורת נתון יהיה קורס ביצוע .6

 יהא הלקוח מנהל ההיגוי. וועדת ידי על אושר אם אלא כמאושר יחשב לא שהוא, עניין וכל

 עת בכל זמין ויהיה מהמזמינה אחרת לו יימסר אם אלא ההיגוי, וועדות בישיבות נוכח

  לכך. שיידרש ככל לפגישות

 מתכונת מתן השירותים המבוקשים .ב

 הספק יספק את השירותים המבוקשים במספר סוגי שירות: .7

 שוטפים לאורך כל תקופת ההתקשרות. רותי מנהלה שי 7.1

 אשר יוזמנו מעת לעת ע"י ענבל ונציגי המזמינים.  ארגון וביצוע קורסים ופעילויות, 7.2

  לפי צרכי ענבל והמזמינים. -פיתוח קורסים והדרכות 7.3

השירותים יינתנו באמצעות מנהל הלקוח, המנהל האקדמי והמנהל האדמיניסטרטיבי  .8

ות הספק"( אשר יהיו זמינים בכל יום לענבל ו/או מי מטעמה, בשעות )להלן וביחד :"צו

 (. 18:00 -8:30העבודה המקובלות )

 

 מתן שירותי מנהלה שוטפים .ג

הספק יספק מערך שוטף וקבוע של שירותי מנהלה, ארגון וביצוע קורסים והדרכות שונות  .9

ילוו את ביצוע עבור נציגי ענבל ומי מטעמה. שירותים אלה יינתנו בכל ימות השנה ו

 הקורסים או הפעילויות אשר יוזמנו מעת לעת ע"י נציגי החטיבה.

 להלן טבלת שירותי המנהלה השוטפים אותם יספק הספק:

 

 מס"ד

 

 השירות

 

 תיאור השירות הנדרש

 

1.  

 

פעילות 

צוות 

 הספק

צוות הספק )מנהל הלקוח, מנהל אדמיניסטרטיבי, מנהל אקדמי( אשר  .א

י ענבל, יהיה זמין באופן מלא למתן שירותי הוצע ע"י הספק ואושר ע"

המינהלה השוטפים הקשורים בין היתר לשירותים המפורטים בטבלה זאת 

 בהיקף הנדרש, לכל תקופת ההתקשרות. -
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 מס"ד

 

 השירות

 

 תיאור השירות הנדרש

 

בכלל זה הספק מתחייב כי צוות הספק אשר יועסק על ידו יעמוד, נוסף על  .ב

 : הדרישות שבמכרז ובפירוט התפקידים במפרט זה, בדרישות הבאות

זמינות מלאה צוות הספק לפעילות הקשורה למתן השירותים  (1

 המבוקשים למשך כל תקופת ההתקשרות.

זמינות מלאה ומשתנה ע"פ פעילויות הדרכה המוזמנות ע"י נציגי  (2

 במהלך כל תקופת ההתקשרות. –המזמינה מעת לעת 

תהיה בהתראה סיבה שהיא של מי מאנשי צוות הספק, כל החלפה מכל  (3

ימי עבודה מראש, כאשר כל החלפה דורשת אישור בכתב  30של לפחות 

מענבל. יוער כי ענבל אינה חייבת לאשר את המחליף ועל הספק יהיה 

ימי עסקים מיום  7להציג מועמד חלופי למחליף שלא אושר בתוך 

 הודעת ענבל על אי אישור איש הצוות החלופי.

עובדים אשר  מעבר לצוות המפורט בסעיף א' לעיל, הספק יעסיק צוות של .ג

 יבטיח מענה יעיל וראוי של מפרט השירותים המבוקשים. 

מפגשים   .2

 וישיבות 

ענבל ונציגי המזמינים מתכוונים לקיים מפגשים קבועים לצורך עדכון  .1

 סטאטוס, הערכות, בקרה, הפקת לקחים וכדומה. 

צוות הספק יגיע למפגשים אלה מוכן עם כלל הנתונים הנדרשים, מצגות וכל   .2

ימים לפני המפגש  3אחר אשר יופץ למשתתפי הדיונים לפחות חומר 

המתוכנן. הספק יפעל בתיאום עם הגורמים המעורבים במכרז לקיום ישיבות 

 פוריות, יעילות אשר יתמכו מהלכי שינוי נדרשים תוך שיפור איכותי מתמיד. 

 

תוכנית   .3

 עבודה

 

 

 

 

 

)תשעים( ימים  90ך המזמינה תעביר לספק תכנית עבודה כללית שנתית, בתו  .1

מיום קבלת תכנית העבודה יעמיד הספק תכנית עבודה מפורטת לכלל 

הקורסים והפעילויות אשר נערכות וייערכו מטעמה של ענבל בהתאם 

לתכנית העבודה שתועבר לספק. לצרכי נוחיות בלבד, ענבל מצרפת בזה 

עת , תכנית זו אינה מחייבת ומובאת לידי2019תכנית עבודה שנתית לשנת 

הספק בכדי לקבל תמונה כללית בלבד. למען הסר ספק יכול ותכנית זו תשנה. 

תכנית זאת תבוסס על המידע והנתונים אשר יאסוף ויעבד הספק מנציגי 

המזמינים וענבל. באחריות הספק להתקשר עם כלל מקורות המידע 

 הנדרשים לצורך הכנת תוכנית העבודה הנדרשת.

 נציגי המזמינים וענבל. תוכנית העבודה תועבר לאישור  .2
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 מס"ד

 

 השירות

 

 תיאור השירות הנדרש

 

תכנית העבודה תכלול את כלל מרכיבי ואבני הדרך כוללות את כל שלבי   .3

הקורס: ייזום, פיתוח הדרכה, התקשרות וניהול קבלני משנה, תיאום מתקן 

האירוח, התקשרות עם מוסד לימודי, ביצוע בפועל של הקורס ומהלך של 

 הפקת לקחים.

עילויות מתוכננות, פיגורים בלוחות באחריות הספק לעדכן ולהתריע על פ .4

הזמנים ולהצביע על פתרונות אפשריים לאילוצים העולים במהלך 

 העבודה.

תוכנית העבודה תבטיח בין היתר: מינימום "התנגשויות" בין פרויקטים,  .5

התייחסות לקיום פעילויות המיועדות לקהל יעד זהה/דומה, ניצול 

 ון וביצוע.ושיתוף משאבים מיטבי, שקיפות מלאה בתכנ

 

מאגר   .4

ספקי 

 שירות

הספק ינהל, יתחזק, ירענן ויחדש באופן שוטף  .1

וקבוע, מאגר קבלני משנה ממוחשב, אשר אותו 

הוא יפעיל לצורך ביצוע הפעילויות אשר יוזמנו 

 ע"י נציגי המזמינים מעת לעת. 

חוק הגנת הפרטיות, מאגר זה ירשם וינוהל ע"פ   .2

 .1981 התשמ"א

יהיו זמינים בכל עת לנציגי  מאגר זה והמידע בו .3

ענבל ו/או מי מטעמה ולמען הסר ספק בכל שלב 

רשאית ענבל לקבל עותק מלא של המאגר הכולל 

את כלל הנתונים ולספק לא יהיו זכויות קנייניות 

 או זכויות כל שהן במאגר זה.

 

בקרה,   .5

פיקוח 

ודיווח 

 שוטפים

בכל מהלכי  ךתמותאשר "הספק יפעיל באופן קבוע תשתית טכנולוגית  .1

הספק יפעיל באופן קבוע מערך לימודי ממוחשב אשר יתמוך בכל התפעול

, הבקרה והדיווח הקשורים לפעילויות ההדרכה, מהלכי התפעול

הפרויקטים והפעילויות השונות אותן מבצע הספק, לרבות: ניהול ותיזמון 

הקורסים, ניהול מהלך הרישום לקורס לרבות תזכורות, תפוסה, ניהול 

 תפים, תשלומים וגבייה, דוחות תפעוליים וניהוליים. משת

הספק ידווח לענבל ולנציגי המזמינים אודות פעילותו בכל זמן נתון, ע"פ  .2

 דרישה ולפחות אחת לחודש באמצעות דוחות ממוחשבים.



    
 נוסח חדש  – 08/2018מכרז פומבי 

 

 70100, ג"נתב 282 ד.ת, התעופה שדה קריית, הערבה' רח – מ"בע לביטוח חברה ענבל
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel  

68 
 

 

 מס"ד

 

 השירות

 

 תיאור השירות הנדרש

 

-הגנת הפרטיות, התשמ"א מאגר משתתפי הקורסים ירשם וינוהל ע"פ חוק .3

1981       .                            

הכשרה   .6

 וריענון

הספק יפעיל מערך  הכשרה עבור עובדיו וקבלני המשנה הפועלים מטעמו.  .1

הכשרה זאת מיועדת לרענן ולעדכן את הידע הכללי והספציפי של עולם 

 התוכן בו פועלים הגורמים המעורבים במכרז תוך מתן שירות איכותי.

תים אשר פועל כל עובד של הספק הקשור למימוש המכרז וכל נותן שירו .2

)שמונה( שעות במהלך  8מטעמו של הספק במכרז, יעבור הכשרה של לפחות 

 שנת עבודה.

באחריות המציע לדאוג לחפיפה עבור עובדים חדשים במהלך תקופת  .3

 ההתקשרות.

הפעלת   .7

מרכז 

 שירות

הספק יפעיל מרכז שירות. מרכז השירות יאויש באופן קבוע לפחות ע"י  .1

י הלקוחות מול נציגי המזמינים, משרדי הממשלה, נציג שירות לניהול קשר

 קבלני המשנה וכדומה.

 .8:00-17:00ה' בין השעות -מרכז השירות יפעל ברציפות בין הימים א' .2

לרשות מרכז השירות יעמדו כל האמצעים הנדרשים לטיפול ושירות  .3

לרבות: מערכת מחשב לניהול ורישום קריאות ופניות, מרכזת טלפון רב 

 וניה סלולארית, מדפסת, פקסימיליה, אינטרנט מהיר.קווית, טלפ

 

 מנהל הלקוח .ד

הספק יספק מנהל לקוח קבוע. מנהל הלקוח יהיה הגורם הבכיר מטעמו של הספק  .1

בכל ההתנהלות מול ענבל ומקבלי השירותים לרבות הבטחת עמידתו של הספק 

ר ביותר במכרז זה. יש להבהיר כי מנהל הלקוח יהיה הגורם הבכי ובהתחייבויותי

והמוסמך מטעם הספק לנהל את כלל העובדים והקבלנים הפועלים מול נציגי 

והמנהל האקדמי שיוצבו מטעם הספק יהיו  יהמזמינים וכך המנהל האדמיניסטרטיב

 כפופים לו. 

מנהל הלקוח ינהל ויהיה אחראי על תפקודם והפעלתם התקינה והאיכותית של כלל  .2

המבוקשים ועל כלל פעילותם במסגרת המכרז האורגנים הקשורים במתן השירותים 

 כצוות אורגני ומול כל עובד כפרט.

מנהל הלקוח יהיה הגורם המקשר של הספק בכל הנושאים המנהליים, כגון  .3

ההתקשרות החוזית, התשלומים, אנשי צוות הספק או נושא ניהולי אחר שיתעורר 

 במהלך תקופת ההתקשרות. 
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לצורך מימושה התקין של פעילות ההדרכה  מנהל הלקוח יהיה זמין ככל שיידרש .4

 וקבלת כל שירות הנדרש מהספק לצורך קבלת כלל השירותים המבוקשים. 

 ריכוז ארגוני ומינהלי בקורס .ה

הריכוז הארגוני בקורס יכלול את כלל ההיבטים  .1

הלוגיסטיים והתפעוליים הנדרשים לקיום תקין ומשביע 

ל הלקוח רצון של פעילות ההדרכה וינוהל באמצעות מנה

והמנהל האדמיניסטרטיבי אשר יהיה אמון על מתן 

 השירותים האמורים בפרק זה ובכל פרק רלוונטי אחר. 

להלן עיקרי תחומי הפעילות הקשורים לריכוז הארגוני  .2

אותם יבצע הספק באמצעות מנהל הלקוח ובאחריות 

 המנהל האדמיניסטרטיבי:

חיות ו/או הכוונה מענבל ו/או ממי מנהל הלקוח ו/או מי מצוותו יקבלו בקשה ו/או הנ .3.1

מטעמה ו/או ממקבלי השירותים, לרבות נציגי המזמינים לקראת פתיחת הקורס או 

 רצון לקיים קורס. 

הספק יבצע הכנה מוקדמת, ובמידת הצורך פיתוח, ותיאומים נדרשים מול כלל  .3.2

הגורמים המעורבים בקורס הנדרשים לשם קיומו כגון: קביעת פגישות עם נציגי 

המזמין והכנת תכנית עבודה, תיאום עם המנהל האקדמי בתחומים המצויים תחת 

אחריותו )תכני הקורס, מרצים וכו'(, הכנת תכני הקורס, תיאום כמות ושעות הקורס, 

הכנת מתקן אירוח, הכולל בין היתר אולם הרצאות מתאים ועזרי הדרכה, הכנת כמות 

ישור המרצים ע"י המזמין, שליחת חניות לכלל באי הקורס, תיאום מול מרצים, א

זימונים, תיאום ווידוא הגעה לכלל באי הקורס, הכנת חומר לימודי וציוד לימודי 

נדרש, ריכוז התחייבויות כספיות  מהמשתתפים, ריכוז ארגוני של הקורס, היערכות 

וניהול הקורס בהתאם לכללי האגף לגמול השתלמות במשרד החינוך, כפי שיעודכן 

פקת תעודות סיום והפצתן, הכנת סיכום ההכשרה, ניתוח נתונים מעת לעת, ה

צוות רישום וכל פעולה אחרת  תדהעמ)תרגילים, משובים וכו'( והפקת לקחים, 

הקשורה במישרין ו/או עקיפין לקורס החל משלב בקשת המזמין ועד לשלב קבלת 

 התעודה והמשוב. 

דרך בחירת ספקי המשנה הספק יביא את תוצאות כלל הפעילויות ועלותן, לרבות  .3.3

 לצורך ביצוע הקורס לאישור וועדת ההיגוי. 

הספק יבצע תיעוד מלא של אירועים בקורס ובין היתר ידווח לענבל וועדת ההיגוי או  .3.4

ל אודות בעיות ואילוצים הצצים במהלך הקורס ואופן הפתרון המוצע ע מי מטעמם

 ידו.

וחשב אשר מאפשר שליפת הספק ינהל את כלל הפעילויות הארגוניות באופן ממ .3.5

 נתונים, דוחות, בקרה ופיקוח בזמן אמת.
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לספק או מי מטעמו תהא נוכחות מתמדת במקום ההדרכה בו יערכו הקורסים ככל  .3.6

 שיידרש לצורך מימושה התקין של פעילות ההדרכה. 

הספק ייתן שירות פיקוח ורישום נוכחות התלמידים בשעורים, ביצוע המטלות  .3.7

זמינות העזרים הלימודיים, ויוודא תקינות התנאים הפיזיים הלימודיות על ידם, 

 במקום הלימודים וכו'. 

העברת משוב תלמידים הספק ו/או ענבל ו/או מי מטעמה, בשיקול דעת ענבל, יבצעו  .3.8

בתום כל שיעור אודות אופן התנהלות יום הלימודים בהיבטים שונים איכות שונים 

 רכה ומהלך הקורס עד ליום מילוי המשוב.לרבות: המרצה, יום הלימודים, מתקן ההד

פתרון בעיות ארגוניות/לוגיסטיות/הדרכתיות המתעוררות הספק יהיה אחראי ל .3.9

 .נהבמהלך קיום הקורס לשביעות רצונם המלא של נציגי המזמי

בקורסים אשר הוכרו לגמול השתלמות תתבצע בדיקת נוכחות על פי הנהלים  .3.10

דוגמא: מעקב נוכחות יתקיים פעמיים הנדרשים להכרה המתעדכנים מעת לעת. ל

ביום: במהלך רבע השעה הראשונה והאחרונה של כל יום ויעדכן את נציגי המזמינים 

אחת לחודש. במקרה בו תלמיד נעדר משני ימי לימוד רצופים ידווח על כך ללא דיחוי 

לנציגי המזמינים. באחריות הספק להתעדכן מעת לעת בשינויי הדרישות לעמידה 

 השתלמות. בגמול 

הספק יהיה אחראי על תיאום כל שינוי צפוי וגיבוי מרצים והודעה על כל שינוי בלתי  .3.11

צפוי לכל משתתפי ההדרכה, נציג ענבל ונציג החטיבה )לדוגמא שירות מילואים של 

 מרצה או מחלת מרצה(.

הספק יבנה, יתחזק ויעדכן את תוכנית העבודה של פעילויות ההדרכה המתבצעות  .3.12

 . מטעם ענבל

הספק יהיה מופקד על תכנון הפעילויות, תיזמונן ושיבוצן המיטבי כך שלא יתאפשר  .3.13

מצב של: חפיפת וכפילות משאבים ו"התנגשויות" תאריכים ופעילויות, לרבות 

 התחשבות באוכלוסיית המודרכים עבור כל פעילות הדרכה.

ם כך הספק יהיה אחראי וידאג לזמינות מידע מלאה מול כלל הגורמים המעורבי .3.14

שיתאפשר לו בזמן אמת לעדכן את תוכניות העבודה ולהמציא פתרונות מתאימים 

 לאילוצים הנוצרים בתהליך העבודה.

הספק יבקר את מערך הפעילויות וידווח לכלל הגורמים המעורבים בדוח ממוחשב  .3.15

לפחות אחת לחודש אודות תוכנית העבודה, שינויים עדכונים והתראות לקידום 

 פעילות מעוכבת.

הספק יהיה אחראי לכלל ההיבטים הלוגיסטיים והתפעוליים הנדרשים לכל קורס  .3.16

 כך שתובטח פעילותו הרצופה והתקינה.



    
 נוסח חדש  – 08/2018מכרז פומבי 

 

 70100, ג"נתב 282 ד.ת, התעופה שדה קריית, הערבה' רח – מ"בע לביטוח חברה ענבל
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel  

71 
 

(, לתוכנית 2.5.2"לתרגם" את תוכנית העבודה )ראה סעיף  הספקבאחריות  .3.17

אופרטיבית הגוזרת את כלל צורכי התפעול והלוגיסטיקה מול כלל הגורמים 

 פעילויות ההדרכה המתוכננות ומיועדות להתקיים.המעורבים בכל הפרויקטים ו

ידאג ויוודא כי בכל קורס המתקיים בזמן נתון יעמדו כלל האמצעים ויבוצעו  הספק .3.18

 .הדרישות

 הספק יהיה זמין ככל שיידרש לצורך מימושה התקין של פעילות ההדרכה. .3.19

 

 ריכוז אקדמי בקורס .ו

ם והלימודיים. תכלית פעילות הריכוז האקדמי בקורס יכלול את כלל ההיבטים התוכניי .1

זאת הינה להבטיח את מימוש תוכנית ההדרכה כך שהישגי המשתתפים בקורס יהיו 

 מיטביים.

 לרשות פעילות זאת יעמדו מגוון כלים ושיטות לרבות: .2

 קבלת הנחיות והכוונה מהמנהל האקדמי של הספק לקראת פתיחת הקורס. .2.1

מטרות ויעדי הפעילות כולל  הכנה מוקדמת של המרצים והמדריכים בקורס לגבי .2.2

 התייחסות למאפייני האוכלוסייה המשתתפת וכדומה.

 הכנת מערכי הכשרה, תרגולים, מבחנים וכיו"ב. .2.3

 ניתוח ממוחשב של משובים, מבחנים ותרגולים. .2.4

 ניתוח הישגים/מדדים במהלך ובסיום הקורס. .2.5

שת במהלך דיווח שוטף והתייעצויות מול המנהל האקדמי של הספק לגבי פעילות נדר .2.6

 הקורס.

בקורס יהיה זמין  תבעל התפקיד מטעם נותן השירותים אשר מרכז את הפעילות האקדמי .2.7

 ככל שיידרש לצורך מימושה התקין של פעילות ההדרכה.

 דרישות הסף לתפקיד זה יוגדרו ע"י נציגי המזמין עבור כל קורס בנפרד.  .2.8

 

 

 

 המנהל אקדמי .3
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 קדמי מטעם המציע.את הריכוז האקדמי בקורס ילווה המנהל הא .3.1

המנהל האקדמי יעמוד בכלל הדרישות המפורטות בתנאי הסף במכרז וזאת לכל תקופת  .3.2

 ההתקשרות. 

המנהל האקדמי יהיה אחראי לניהול האקדמי ולבקרת האיכות של כלל פעילויות ההדרכה  .3.3

 אשר נערכות מטעמה של החטיבה.

כוז האקדמי בקורס" המנהל האקדמי יעסוק הן בביצוע המטלות האמורות בפרק "הרי .3.4

והן בכל פעילות אקדמית הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לשם קבלת השירותים 

 המבוקשים בכללותם מהספק. 

 בין תפקידיו של המנהל האקדמי: .3.5

 ניהול אקדמי של קורסים ומערכי לימוד, כולל פיתוח הדרכה.  .3.5.1

 פיתוח וארגון קורסי הדרכה. .3.5.2

, מדריכים, מתרגלים, בוחנים, מוסדות עבודה מול ספקי שירותים לרבות: מרצים .3.5.3

 לימוד וביצוע התיאום ביניהם במסגרת ניהול הקורס.

כל מטלה אקדמית אחרת הנדרשת לשם קבלת הפן המקצועי הקשור בהדרכה  .3.5.4

 ו/או בקורס. 

 ליווי והנחיית שלב פיתוח ההדרכה. .3.5.5

 עריכת ובקרת תוכניות הלימוד. .3.5.6

רגלים. תאום וחיבור בין המרצים הכשרה וריענון תקופתי למרצים, מדריכים ומת .3.5.7

 לתוכנית ההכשרה הכוללת.

 ניתוח הישגי משתתפי הקורסים ותיעודם במערך הלימודי הממוחשב של הספק. .3.5.8

 ניתוח משובים והפעלת מערכת של הפקת לקחים ושיפור מתמיד. .3.5.9

כל תפקיד אחר הקשור במישרין ו/או בעקיפין לכל עניין שאינו באחריותו של  .3.5.10

 רטיבי. המנהל האדמיניסט

המנהל האקדמי יהיה זמין זמינות מלאה לפעילות הקשורה למתן השירותים המבוקשים  .3.6

 למשך כל תקופת ההתקשרות.

את המנהל האקדמי לא יהא רשאי להחליף משך כלל תקופת ההתקשרות לרבות תקופות  .3.7

 ההארכה אלא באישור מראש ובכתב של המזמינה. 

הספק מנהל אקדמי חלופי, העומד בכלל  המנהל האקדמי לא יוחלף באחר אלא אם הציג .3.8

דרישות הסף ואשר ענבל הסכימה כי הוא ישמש כמנהל אקדמי מטעם המציע. מובהר כי 

 ענבל רשאית לדחות מנהל אקדמי לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל נימוק. 
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 מרצים, מדריכים, מטמיעים, מתרגלים .4

וע ההדרכות להתקשר עם אנשי מקצוע בנוסף למרצים, יכול ויידרש הספק, לצורך ביצ .4.1

 אשר ידריכו את משתתפי הקורסים.

תחומי הפעילות של המדריכים יהיו בין היתר בתחומים הבאים: מרצים, מדריכים,  .4.2

 מטמיעים, מתרגלים )ולהלן: "אנשי עזר מקצועיים"(.

כלל אנשי העזר המקצועיים בתחום ההדרכה יהיו בעלי יכולת של הכנת והעברת  .4.2.1

 הלך שיעור מול כיתת לומדים.מצגות במ

נציגי ענבל יבדקו את התאמת המועמדים המוצעים להעברת ההדרכות מטעם  .4.2.2

הספק. נציגי ענבל רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי לאשר או לשלול את 

מועמדותו של מרצה /מדריך מסוים אשר להערכתם אינו מתאים לדרישות. 

יכים יכול ויארך זמן רב ועל כן הספק יביא לתשומת ליבו כי מהלך אישור המדר

 דרושה היערכותו מבעוד מועד.

עבור כל קורס או פרויקט יאפיין, יפרט ויגדיר נציג ענבל או מי מטעמה את  .4.2.3

דרישות הסף הנדרשות לכל פעילות הדרכה: התמחות, ניסיון, השכלה וכדומה 

והספק יהיה מחויב להציב מרצה או מדריך העומד בדרישות אלו. מובהר כי 

לעיל שהם דרישות  4.2.2 -ו 4.2.1דרישות אלו יבואו בנוסף לאמור בסעיפים 

 המינימום לכל איש עזר מקצועי. 

בתחומים מסוימים לענבל שמורה הזכות לדרוש מרצים עם השכלה שונה  .4.2.4

מהנדרש בתנאי הסף, וזאת לאור סוג הקורס )לדוגמא: קורס נהיגת שטח, 

 קורסים בתחום הרכב וכו'(. 

 צועיים לתחום ההדרכהיועצים מק .4.3

לצורך ביצוע פעילות ההדרכה לרבות מהלכי פיתוח תוכניות הלימוד וכדומה יכול  .4.3.1

ונציגי ענבל יצטרכו לשירותים מקצועיים של בעלי מקצוע מתחום ההדרכה, הייעוץ 

 הארגוני, ארגון ושיטות, מהנדסי תעשייה וניהול, מעצבים גרפיים וכדומה.

המועמדים המוצעים להעברת ההדרכות מטעם  נציגי ענבל יבדקו את התאמתם .4.3.2

הספק. נציגי ענבל רשאים על שיקול דעתם הבלעדי לאשר או לשלול את מועמדותו 

של יועץ מסוים אשר להערכתם אינו מתאים לדרישות. הספק יביא לתשומת ליבו 

 כי מהלך אישור היועצים יכול ויארך זמן רב ועל כן דרושה היערכותו מבעוד מועד.

ל קורס או פרויקט יאפיין, יפרט ויגדיר נציג ענבל את דרישות הסף הנדרשות עבור כ .4.3.3

 לכל פעילות הדרכה: התמחות, ניסיון, השכלה וכדומה. 
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 שירותי מנהלה .ז

 פיתוח הדרכה .1

על פי דרישת ענבל והמזמינים הספק יספק שירותי פיתוח הדרכה הן בתחומים הקיימים  .1.1

דשים אינם ידועים לענבל בשלב זה אולם והן בתחומים חדשים. יוער כי התחומים הח

תהיה זאת אחריותו הבלעדית של הספק לספק כלל השירותים הנדרשים במפרט זה בכל 

 תחום לו יידרש. 

בפיתוח הדרכה, הספק באמצעות מנהל הלקוח וצוותו ובתיאום ואישור ענבל והמזמינים  .1.2

 יעשו את כל אלה: 

רשת על ידי נציגי הגדרת והבנת מטרות ויעדי פעולת ההדרכה הנד .1.2.1

 המזמינים.

הדרכה, עבודות, מסגרות המערכי שיעור, פיתוח תוכנית לימוד ו .1.2.2

 וכדומה. תרגול, מבחנים

הגדרת חומרי הלימוד הנדרשים: ספרות, לומדות, מדריכים  .1.2.3

 , מצגות וכדומה.למשתמש, עזרי לימוד

בקבוצות,  הדרכה(, E learningשיטת ההדרכה: פרונטאלי, מרחוק ) .1.2.4

 וכדומה. שיתהדרכה אי

במשרדי  האמורים בהצעתו או מיקום ההדרכה: במתקני הדרכה .1.2.5

 נה או מי מטעמה.המזמי

 .רמת המרצים הנדרשת ותחומי התמחותםפרופיל וגדרת ה .1.2.6

 מערך רישום ושיווק הקורס .2

שיוגדרו על ידי המזמינים במדיות כגון  בקרב משתתפים פוטנציאלייםשיווק ופרסום הקורס 

 ון דיוור ישיר וכו'. אינטרנט, דוא"ל, טלפ

 מערך רישום  .3

 כללי .3.1

אחד השירותים אשר הספק יכול ויידרש לספקם על ידי נציגי המזמינים הינו  .3.1.1

 הפעלת מערך ממוחשב של רישום כלל המשתתפים לכל קורס נתון.

הפעלת שירות זה תתבסס על תשתית המיחשוב הקיימת אצל הספק או בה יצטייד  .3.1.2

 הספק, על חשבונו, בהתאם.

 פעילות הרישום לו יידרש הספק תהליך .3.2

קבלת הזמנת עבודה מנציג המזמין לביצוע שירות רישום בקורס הכוללת רשימה  .3.2.1

 שמית של משתתפי הקורס או בעלי תפקידים ספציפיים להם מיועד הקורס.

קליטת פרטי משתתפי הקורס, כגון: פרטים אישיים, משרד, תפקיד, השכלה,  .3.2.2

 קורסים קודמים, ציונים.
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 ר עם הממונה על ההדרכה אצל המזמין לתיאום רישום.יצירת קש .3.2.3

 הממונה על ההדרכה במזמין ישלח לספק הזמנת רכש ממוחשבת. .3.2.4

עם קבלת הזמנת הרכש מהמזמין יעביר הספק את הזמנת הרכש הכוללת את כלל  .3.2.5

העלויות הצפויות אשר אושרו אצל המזמין לידי ענבל ולא יחל במתן כל שירות אלא 

 ענבל בכתב כי הקורס מאושר תקציבית.לאחר קבלת אישור מ

למען הסר ספק יובהר בעניין זה כי ענבל לא תשלם כל תמורה בגין שירות שלא  .3.2.6

אושר על ידה מראש ובכתב זאת אף אם המזמין נתן הוראתו לספק והאחריות בגין 

 קבלת אישור להזמנה נתונה לספק בלבד. 

 דוחות ביצוע ממוחשבים .3.3

פת הרישום, במהלך הקורס ובסיומו ידווח הספק לנציג בכל שלבי ארגון הקורס: בתקו

 המזמין אודות נתוני הרישום וכל נתון אחר בקשר עם אותו הקורס אותו יבקש המזמין.

 ביצוע הליך תחרותי .4

 הספק בנייתו, עם קורס, בכל מטעמה, מי ו/או מהמזמינה אחרת הוראה נתקבלה אם אלא .4.1

 מבחינת הן הלימוד, ההרצאות/כיתות אולם מבחינת הן קיומו, ואת הקורס מבנה את ינהל

 באופן ספקים 3 ללפחות פניות יבוצעו בו באופן אחרת, בחינה ומכל ההסעדה התכנים,

 בו באופן יבוצע לקורס בעקיפין ו/או במישרין הקשור פן כל כי מתחייב הספק שוויוני.

 מחיר. בחינתמ והן איכות מבחינת הן למזמינה, היתרונות מירב את מקנה שתתקבל ההצעה

 עם יבצע הזוכה אשר ההתקשרויות השתלמות, לגמול המוכרים בקורסים שהמדובר ככל .4.2

 לגמול המוכרים קורסים לבצע המורשים מוסדות עם רק תהיינה לימודיים, מוסדות

 החינוך. במשרד השתלמות לגמול קורסים לאישור הועדה ידי על השתלמות

 םהרלוונטיקבלני המשנה לבחירת עות הספק יהיה אחראי על כתיבת פניה לקבלת הצ .4.3

שיידרשו לרבות: סקר שוק, הגדרת המודל העסקי, דרישות סף,  יםלאספקת השירות

 מתכונת בחירת הזוכה, פורמט הפניה, הדפסת מסמכי הפניה. 

בכל מקום בו לא ניתן לבצע הליך תחרותי לשם קבלת השירות, הספק יעביר לוועדת  .4.4

 ההיגוי חוו"ד בעניין זה. 

 הול ההליך התחרותיני  .4.5

הרלוונטי לאספקת השירות קבלן המשנה, לבחירת ניהול כלל שלבי הפניה  .4.5.1

: פרסום הפניה, הפצתו, הבהרות למציעים, ניתוח הצעות, בחירת זוכה, המבוקש

 חתימת חוזה.

איכות למעט מרצים.  30% -מחיר ו 70%כל הליך תחרותי יכלול פרמטרים של  .4.5.2

מחיר, אלא אם ניתנו  20% -איכות ו 80%הפרמטרים לבחירת מרצים יהיו 

 הנחיות אחרות על ידי וועדת ההיגוי. 
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 מערך רישום וחיוב בקורס .5

 כללי .5.1

אחד השירותים אשר הזוכה יידרש לספקם על ידי נציגי המזמינים הינו הפעלת  .5.1.1

 מערך ממוחשב של רישום וחיוב לכל קורס נתון.

 ד הזוכה בהתאם.הפעלת שירות זה תתבסס על תשתית המיחשוב בה יצטיי .5.1.2

 סדר פעולות -תהליך פעילות הרישום והחיוב לו יידרש הזוכה לרבות התמורה  .5.2

קבלת הזמנת עבודה מנציג המזמין לביצוע שירות רישום וחיוב בקורס הכוללת את  .5.2.1

 רשימה שמית של משתתפי הקורס או בעלי תפקידים ספציפיים להם מיועד הקורס.

ים אישיים, משרד, תפקיד, השכלה, קליטת פרטי משתתפי הקורס כגון: פרט .5.2.2

 קורסים קודמים, ציונים.

הכנת כלל הנדרש לשם ביצוע הקורס )כלל ההכנות, פניה לקבלת הצעות,  .5.2.3

ההתקשרויות הנדרשות וכו'(. מובהר כי שלב זה אינו ביצוע ההתקשרויות עם 

 ספקים/קבלני משנה אלא הכנה לקראת ההתקשרויות.

 ההיגוי. הבאת כלל הנתונים לאישור וועדת .5.2.4

קבלת הזמנת רכש מענבל, לפי אישור וועדת  -עם קבלת אישור וועדת ההיגוי  .5.2.5

 ההיגוי.

 הספק יתקשר עם כלל הספקים/קבלני המשנה. .5.2.6

יצירת קשר עם הממונה על ההדרכה במשרד הממשלתי לתיאום רישום ותשלום  .5.2.7

והעברת התחייבות כספית ממזמין הקורס ע"ש ענבל בגובה עלות הקורס +עמלת 

 ק, לענבל.הספ

 הקורס מתקיים. .5.2.8

 הספק ישלם לקבלני המשנה והספקים השונים. .5.2.9

הספק יגיש דרישת תשלום לפי הזמנה הכוללת את כלל החשבוניות מכלל קבלני  .5.2.10

 המשנה והספקים השונים, לפי תשלומים שבוצעו בפועל ובנוסף את עמלת הספק. 

החשב  ענבל תעביר למזמין הקורס את פירוט התשלום בהתאם להתחייבויות .5.2.11

 ותקבל את הסכומים הנדרשים.

 ענבל תשלם לספק את התמורה.  .5.2.12

 *ראה נוסף בפרק י"ח. 

 דוחות ביצוע ממוחשבים .6

בכל שלבי ארגון הקורס: בתקופת הרישום, במהלך הקורס ובסיומו, ידווח הזוכה לנציג 

 המזמינה אודות נתוני הרישום, התשלום והגבייה.

 

 ימי ושעות הקורסים והכנסים המבוקשים .ח
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ה' בשבוע. בערבי חג ובחגים  -הקורסים יתקיימו בטווח הימים: א' -ימי הקורסים  .1

 לא תתקיים פעילות הדרכה. –בהם חל חול המועד 

 .8:00-17:00שעות הפעילות יהיו בטווח של השעות  -שעות הקורסים  .2

 דקות. 45שעת הרצאה אקדמית תיחשב לשיעור של  -שעה אקדמית  .3

  דקות מלאות. 60הינה בת שעה מנהלית  -שעה מנהלית  .4

 משך הקורס .5

 משך הפעילות יכול ויהיה ע"פ האפשרויות הבאות:

 שעות. 8חד יומי למשך יום לימודים מלא של  .5.1

 בוקר/צהריים, חד פעמי. –חד יומי למשך חלקי יום  .5.2

 שעות עם/ללא לינה. 8רב יומי למשך יום לימודים מלא של  .5.3

 בוקר/צהריים.  –רב יומי למשך חלקי יום  .5.4

 

 תקני ההכשרותמ .ט

על פי הגדרות ודרישות המכרז הספק יתקשר עם מוסדות לימודיים שונים, בגודל,  .1

 בצרכים ובאזור לפי דרישה אשר באפשרותם לבצע את הקורס המבוקש.

באחריות הספק לוודא מול נציגי המזמינה כי לא ניתן לבצע את הקורס במתקן  .2

י הקורס יבוצע במתקן ממשלתי ממשלתי. בכל מקרה ובכל שלב רשאית ענבל להודיע כ

 והספק ידאג לתיאומים הנדרשים.

 מתקני ההכשרות שאינם ממשלתיים יעמדו בדרישות המינימום הבאות:   .3

שימוש ביכולות המוסד הלימודי לביצוע הקורס לרבות הצבת מרצים,  3.1

 מדריכים ומתרגלים.

 אירוח משתתפי הקורס במתקני המוסד הלימוד בסטנדרט גבוה.  3.2

ה כי בכל מקרה האחריות המלאה, מכל סוג שהוא וללא הגבלה, ללא כל סייג, מובהר בז

 הקשורה במוסד הלימודי תוטל במלואה על הספק. 

למוסד הלימודי אישור מאגף התברואה, אישורים לפי חוק עסקאות גופים  3.3

ציבוריים, אישור ניהול עסק, אישור כי המתקן עומד בדרישות הנגישות וכל 

 לפי כל דין.  אישור אחר, הנדרש

אירוח משתתפי הקורס יהיה במתקן העומד במפרט הדרישות המינימאלי  3.4

 .  4כאמור בסעיף 

 מתקן ביצוע ההדרכה .4

 דרישות כלליות: 4.1

מתקן ביצוע ההדרכה בעל גישה נוחה הן ברכב פרטי והן  4.1.1

 בתחבורה ציבורית.
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לכל כיתת לימוד יתלוו מקומות חנייה הצמודים למתקן   4.1.2

מטר  150רחק שלא יעלה על כמספר המשתתפים במ

מהכניסה למתקן. על מקומות חניה אלו להיות פנויים 

 לחניה בכל יום בו יתקיים קורס. 

במתקן האירוח מתקיימת נגישות מלאה לבעלי  4.1.3

 מוגבלויות על פי כל דין.

אבטחת מתקן האירוח תעשה בהתאם להנחיות משטרת  4.1.4

 ישראל לעניין מבנים וריכוזי קהל.

ו כיתות לימוד ללא מטרדים במתקן האירוח יהי 4.1.5

 סביבתיים.

בכל קומה במתקן האירוח יהיו תאי שירותים מספיקים  4.1.6

 לכמות הכיתות הנמצאים באותה קומה.

ולה  לענבל שמורה הקורס יתנהל עיר באיזו ההחלטה 4.1.7

 יהיה מנוע מהעלאת טענה בעניין זה.  הספקבלבד ו

המתקנים יהיו בפריסה ארצית ולפחות באזורים  4.1.8

 ז, חיפה וירושלים.הבאים: מרכ

 כיתת לימוד/ אולם הרצאות:  4.2

הספק יספק כיתה או אולם להעברת תוכן לימודי  4.2.1

במיקום ובעל מספר מקומות הישיבה כשם שיידרש לכך, 

אלו יכללו מקומות ישיבה עם שולחנות כתיבה או עם 

כיסא סטודנט )הכולל משטח כתיבה( לרבות אביזרי עזר 

, רמקול, מסך, דניי מחשב מקרן, :כגוןלימודיים 

 להצגת הדרוש אחר ציודמקרופון, עמדת מרצה, 

וכל ציוד אחר שנדרש לשם העברת  סרטונים/  המצגות

  הרצאה ברמה גבוהה ואיכותית.

 הכיתות יהיו ממוזגות.  4.2.2

בכל כיתה ישבו משתתפי ההדרכה בנוחות מירבית, ללא  4.2.3

 הפרעות צפייה וללא צפיפות.

בעלי מוגבלויות כיתת הלימוד תמוקם במקום נגישה ל 4.2.4

 על פי כל דין. 

 כיתות בעלות אמצעי מיחשוב 4.3

חלק מהקורסים נדרשים לשימוש בכיתות בעלות אמצעי  4.3.1

, OFFICEמיחשוב לביצוע קורסים ייעודיים כגון: תוכנות 

מערכות מידע ייעודיות וכדומה. ענבל ונציגי המזמינים 
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יגדירו לפני כל קורס את מפרט ותצורת כיתת המחשוב 

הספק יספק כיתה או אולם ממוזגים וממוחשבים  הנדרשת.

להעברת תוכן לימודי בפריסה גיאוגרפית כאמור לעיל, 

כתיבה או עם   הכוללים מספר מקומות ישיבה עם שולחנות

כסא סטודנט )הכולל משטח כתיבה( כמספר המשתתפים 

, מסך, לרבות אביזרי עזר לימודיים כגון: מקרן, מחשב נייד

 להצגת הדרוש אחר ציודעמדת מרצה, קרופון, י, מרמקול

וכל ציוד אחר שנדרש לשם העברת  סרטונים/  המצגות

הכיתות יעמדו בכלל  הרצאה ברמה גבוהה ואיכותית.

 הנדרש בסעיף יב )א( שדלעיל וגם באמור שלהלן. 

להלן מפרט כיתה ממוחשבת אשר יכול ויוזמן על ידי נציגי  4.3.2

 המזמינה:

ת בזמן מספר מינימאלי של כיתות זמינו 4.3.2.1

 )שלוש(. 3נתון: לפחות 

 20מספר עמדות מחשב למשתתפי ההדרכה:  4.3.2.2

 )עשרים( עמדות.

עמדת מחשב המדריך: תמוקם באופן נפרד  4.3.2.3

 מול עמדות ממשתתפי ההדרכה. 

לרשות כל משתתף בהדרכה תועמד עמדת  4.3.2.4

מחשב על שולחן לימוד המאפשר כתיבה 

והנחת חומר לימודי רלוונטי, בנוחות מירבית 

 פות.וללא צפי

דרישות חומרה מינימאליות לעמדות המחשב   4.3.2.5

 לכל משתתף.

המפרט הטכני הנדרש לחומרה יהיה לא יפחת  4.3.2.6

מתצורת עמדות המחשב הניידות והנייחות 

המפורטות בהודעת התכ"ם של מכרז החשב 

 . 7.9.0.28הכללי למיחשוב מספר 

מסך המחשב: בכל עמדה יהיה בעל גודל  4.3.2.7

 .19מינימאלי של "

לפי דרישות המזמינה תוצמד לכל  -כרטיס חכם  4.3.2.8

עמדה קורא כרטיסים חכמים להזדהות מול 

המערכות, ע"פ הנחיות אגף תהיל"ה בחשב 

 הכללי.
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בכיתת ההדרכה תותקן  -תוכנת השתלטות  4.3.2.9

בעמדת המדריך תוכנת השתלטות על תחנות 

 . Class netהמשתתפים כדוגמת 

כל  -תשתיות אקטיביות/פסיביות/תקשורת  4.3.2.10

כיתת ההדרכה יחוברו עמדות המחשב ב

 ביניהם ברשת מקומית.

לכל עמדות המחשב בכיתת  -אינטרנט  4.3.2.11

ההדרכה תהיה גישה לאינטרנט באמצעות קו 

 )חמש עשרה( מגה בייט. 15מהיר של לפחות 

 אבטחת מידע 4.3.3

 מעודכנת. סבכל עמדה תותקן תוכנת אנטי וירו 4.3.3.1

הרשת המקומית תוגן ע"י מערכת של "חומת  4.3.3.2

אפשר בקרה והגנה ( אשר תFire Wallאש" )

על התעבורה אל הרשת פנימה ומהרשת 

 לעולם החיצון.

דרישות נוספות אשר יוגדרו על ידי הקב"ט של  4.3.3.3

 המשרד הממשלתי או ענבל או מי מטעמם. 

 הדרכה במתקני המשרד הממשלתי  .5

מבלי לפגוע בזכויות ענבל ואחריות הספק, פעילות הדרכה יכול ותתקיים ע"פ דרישת נציגי 

במתקני המשרד הממשלתי. במקרה זה הספק יתאם את כלל הסידורים וההכנות המזמינה, 

 הנדרשות מול נציגי המזמינה ומול איש הקשר במשרד הממשלתי הרלוונטי.

ההדרכה במתקני המזמין יכולה להתבצע במספר אופנים לדוג' הדרכה פרונטאלית מול 

 קבוצת משתתפים, הדרכה אישית מול עובד /בעל תפקיד וכו'. 

 הסעדה .י

הסעדה יינתנו ע"י ספקים בעלי תעודת הכשר בלבד. סוג ההכשר הנדרש יועבר לספק עם  שירותי

ככל ששירותי ההסעדה יינתנו במקום שאינו מקום ההדרכה, על המתקן להיות הזמנת הקורס. 

 מונגש לבעלי מוגבלויות. 

 כנסים מיוחדים, ימי עיון ופורומים מקצועיים .יא

ינה חייבת לדרוש מהספק כי יספק שירותי כנסים לענבל עומדת הזכות, אך א .1

לאירועים מיוחדים, ימי עיון ו/או פורומים מקצועיים. כנסים מיוחדים הינם כנסים 

המבוצעים, לבקשת המזמינה, באולמות אירועים, מרכזי כנסים ומתקני אירוח, בחלק 

 מין המקרים נדרש מתקן אירוח הכולל לינה. 
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יעמוד כל מתקן האירוח לכנס מיוחד אשר יסופק ע"י להלן דרישות המינימום בהם  .2

"כנס+לינה", הדרישה תתקיים גם  -הספק )אלא אם צויין כי על  הדרישה להתקיים ב

 בכנס + לינה וגם בכנס ללא לינה(:  

הינו בעל רישיון עסק ועומד בתקנות שירותי התיירות )בתי  חמתקן האירוה -כנס + לינה .2.1

 לצרף את העתקי האישורים.. יש 2001 -התשס"א  ,מלון(

 אישורים כנדרש בסעיף ט'. .2.2

 למתקן יש גישה נוחה הן ברכב פרטי והן ברכב ציבורי. .2.3

מקומות חנייה ללא עלות, ו/או לפי דרישה אחרת  80מתקן לספק לפחות הבאפשרות  .2.4

 של המזמינה.

 )ארבעה( תאי שירותים )שניים לכל מין(. 4בכל קומה במתקן יש לפחות  .2.5

סועדים לפחות וברשותו תעודת  100אוכל המסוגל לארח בו זמנית במתקן יש חדר  .2.6

כשרות תקפה מטעם הרבנות הראשית לישראל או כל גורם מוסמך אחר. כמו כן, 

אפשרות לספק מנות כשרות מיוחדת ע"פ דרישות נציג המזמינה. סעיף זה יחול גם על 

צמד למתקן מטבח ככל וקיים מטבח במתקן או על מטבח של חברת הקייטרינג שתו

 לצורך הסעדת האורחים. 

אבטחת מתקן האירוח תיעשה בהתאם להנחיות משטרת ישראל לעניין מבנים וריכוזי  .2.7

 קהל, לפחות. 

בכניסה החיצונית למתקן בו מתקיימת הדרכה ימוקמו שלטים המפנים בבהירות  .2.8

 למיקום האירוע.

שתתפי בכניסה לכל חדר הרצאות תמוקם פינת רישום ממוחשבת בה ייקלטו מ .2.9

 ההדרכה, יחולק חומר לימודי ותגי משתתף.

במתקן האירוח יהיה אולם כנסים ממוזג, ללא מטרדים סביבתיים, המאפשר קליטה  .2.10

משתתפים ואשר מצויד במחשב, מסך הקרנה, מקרן חד קרן )כולל חיבור  100של לפחות 

 למחשב(, מערכת סאונד ופודיום.

 חדרי ההרצאות –מתקן האירוח  .2.11

 הזכות לבקש מתקן לביצוע כנס, בעל חדרי הרצאות אשר יעמדו בכל אלו:לענבל שמורה 

חדרי הרצאות ממוזגים ומאווררים, ללא  3לפחות  יהיומתקן האירוח המוצע ב .א

 .מטרדים סביבתיים

 בכל חדר. משתתפים 30קליטה של עד  כל חדר הרצאות יאפשר .ב

ות צפייה בכל חדר הרצאות ישבו משתתפי ההדרכה בנוחות מירבית, ללא הפרע .ג

 וללא צפיפות.
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כל חדר הרצאות יצויד בכל העזרים/האביזרים הנדרשים להדרכה פרונטאלית  .ד

מטר, לוח מחיק בגודל  2X2מקרן חד קרן, מסך הקרנה בגודל של לפחות  לרבות:

ווידאו, מסך להקרנה  DVDמקלט טלוויזיה ומכשיר מטר,  2X1.2של לפחות 

 לכל אחד מהמשתתפים.  , מחשב, וידאו, אמצעי כתיבהDVDממכשיר 

כל חדר הרצאות יצויד בכיסאות ושולחנות נוחים כך שלכל משתתף בהדרכה יהיה  .ה

 מקום מספיק לכתיבה והנחת חומר לימודי רלוונטי.

 בחלונות חדרי ההרצאות יהיו וילונות. .ו

 ארוחות וכיבוד –מתקן האירוח  .2.12

 ע"פ המפרט הבא לפחות:במתקן האירוח המוצע יוגשו ארוחות וכיבוד                    

 במפרט המינימאלי כשם שיועבר לספק עם הדרישה לקיום כנס.  –ארוחת צהריים  .א

 עם פתיחת הסדנה )שלב ההתכנסות והרישום( : קפה, שתייה קלה, מאפה. .ב

 במהלך יום קיום הפעילות: קפה רץ, שתייה קלה. .ג

ת בהפסקה אחת במהלך קיום הפעילות: קפה, שתייה קלה ומאפה, ו/או פלט .ד

 ירוקות ופירות, לפי דרישת המזמינה.

מובהר כי ככל שקיים מכרז מרכזי בתוקף, וכך הוא הדבר ערב הגשת ההצעות, לענבל  .2.13

ו/או מי מטעמה עומדת הזכות לבצע הזמנות לכנסים מיוחדים מהזוכה במכרז המרכזי 

 ולא באמצעות הספק והספק לא יקבל כל תמורה. 

הוסיף למפרט האמור לעיל, וזאת בטרם יידרש מובהר כי ענבל רשאית לשנות ו/או ל .2.14

 הספק לספק את מתקן האירוח. 

 מובהר כי האמור לעיל הינו מפרט כללי ומשתנה בהתאם לצרכי מקבלי השירותים.  .2.15

 

 חומר לימודי .יב

 לצורך קיום שוטף ותקין של הקורסים נדרש הספק להפיק ולהפיץ חומר לימודי, כגון:

י הקורסים תבוצע ע"פ הגדרות שלב פיתוח ההדרכה אשר הכנת וחלוקת חומר הלימוד למשתתפ .1

 בין יתר תפוקותיו אמור להנחות ולנסח את כל הקשור לחומרי הלימוד הנדרשים לקורס.

 החומר הלימודי של הקורס ינוהל בקבצי מחשב מוגנים במערך הלימודי הממוחשב של הספק. .2

תיק תלמיד בסיסי יכלול, את החומר הלימודי יוגש בתיק תלמיד ייעודי עם לוגו של ענבל.  .3

  התכולה הבאה:

 דפים. 40מחברת "שורה אחת" לסיכום השיעורים, בעלת לפחות  .3.1

 כלי כתיבה )עט ועיפרון(. .3.2

 תוכנית הלימודים ולוח הזמנים לכל מהלך הקורס. .3.3

 חוברות השיעורים, תרגול וחומר העשרה כללי. .3.4
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 הלך הקורס.תקליטור בו יקובצו כלל החומרים והשיעורים אשר יועברו במ .3.5

 חומר לימודי נוסף לפי דרישות המזמינים או ענבל.  .3.6

 חומר לימודי יכול שיתבקש בתצורה שונה או בהרכב חומרים שונה.  .4

הפצת וחלוקת חומר הלימוד תיעשה על ידי הספק בעיתוי ובתיזמון ע"פ לוחות זמנים שיקבעו  .5

 מראש מול המרכז הארגוני של הקורס.

מזמין בשיתוף המנהל האקדמי של הספק את החומר הלימודי הנדרש לפני כל קורס יגדיר נציג ה .6

 לקורס כולל אופן הגשתו.

 

 חיבור, הפצת, איסוף וניתוח משובים  .יג

לצורך קיום שוטף ותקין של הקורסים יידרש הספק לחיבור, הפצת, איסוף וניתוח משובים 

 כגון:

ת לקחים ופעילות הפקהממוחשב וניתוחם , הפצת משובים בקרב משתתפי הקורסחיבור ו .1

 .שיפור

ניסוח המשובים יבוצע בתיאום עם נציג המזמין ומנהל האקדמי של הספק, עבור כל אחד מן  .2

 המרצים ועבור כל אחד מן הקורסים והעברתם לאישור נציגי המזמין.

בסיום חלקו של כל מרצה, יאספו כל טפסי המשוב על המרצה לאחר שמולאו ונחתמו ע"י כל  .3

 יטה ממוחשבת.משתתפי הקורס לקל

 בסיום כל קורס ימלאו התלמידים טפסי משוב בהם יעריכו את הנושאים שנלמדו ותכניהם.  .4

תוצאות ניתוח המשובים והפעולות המתקנות המתוכננות לשם תיקון הליקויים שהתגלו מן  .5

המשובים, יתועדו במערך הלימודי הממוחשב של הספק ויועברו לנציגי המזמינים ולענבל תוך 

 עבודה ממועד סיום הקורס.ימי  15

יש לוודא ולקיים את נהלי משרד החינוך  –במקרה של קורסים המוכרים לגמול השתלמות  .6

בנוגע לכך, המתעדכנים מעת לעת, לפני כל קורס יגדיר נציג המזמינה בשיתוף המנהל 

 האקדמי של הספק הדרישות לסעיף זה. 

 עבודות, מבחנים, פרויקט גמר .יד

ן של הקורסים יידרש הספק לחיבור, הפצת, עבודות, מבחנים, לצורך קיום שוטף ותקי

 פרויקטים וכו' )ולהלן: "הפרויקטים"(  כגון:

שאלונים ע"פ הגדרות המפורטות בתוכנית הקורס או ע"פ דרישות נציגי  חיבור .1

 המזמינים.

 הדפסת השאלונים והפצתם למשתתפי הקורס. .2

 ביצוע הבחינות בפועל לרבות השגחה. .3

 ים.איסוף השאלונ .4

 בדיקת השאלונים וניתוח תוצאות ממוחשב. .5
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 הפצת ציונים וניתוח סטטיסטי לקורס ספציפי, למשפחת קורסים. .6

 תיעוד כלל הפעילויות לעיל במערך הלימוד הממוחשב. .7

לפני כל קורס יגדיר נציג המזמין בשיתוף המנהל האקדמי של הספק את הדרישות  .8

 לסעיף זה. 

קטים עומדים בדרישות הדין וההוראות באחריות הספק לוודא כי אותם פרוי .9

 הקשורות לגמול ההשתלמות. 

 

 לומדות ומערכת ללימוד מרחוק .טו

 כללי .1

( בקורס יכלול מגוון אפשרויות של שילוב האינטרנט בהוראה E-Learningהלימוד מרחוק )

 ובלמידה לרבות:

של אתרים תומכים ו/או בדואר  Webלמידה פנים אל פנים )בכיתה( הנעזרת בדפי  1.1

 לקטרוני.א

 למידה באמצעות צ'אט או קבוצות דיון. 1.2

 למידה מרחוק ללא פגישות כלל, הנעזרת באותם אמצעים.  1.3

 לומדות .2

היא תוכנת מחשב, שמטרתה הקניית ידע ומיומנויות מוגדרות למשתמש בה.  לומדה .2.1

 :למשתמשתאפשר  הלומדה

כל להתקדם בקצב אישי המתאים לו, ולחזור על פי הצורך על חומר לא ברור כ .2.1.1

 שירצה.

 קבלת משוב תמידי על שליטת המשתמש בידע או במיומנות הנלמדת. .2.1.2

 המחשה ויזואלית מיטבית של החומר הנלמד. .2.1.3

הספק יידרש לספק בניית לומדות בתחומי התוכן הרלוונטיים לפי דרישת המזמין ו/או  .2.2

מקבלי השירותים. ככל שעניין זה יבוצע באמצעות קבלני משנה התמורה תהא בהתאם 

 ז העמלה הקבוע בהצעת המחיר. לאחו

מערכת של הדמיות מחשב עבור יישומים, פרויקטים, אשר  -סימולציות ותרגולים .3

 מאפשרת למודרך לחוש את בסביבת העבודה מכל אתר בו הוא נמצא בזמן נתון.
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 ביצוע קורסים  .טז

ת מבוסס עבר ולא מחייב של הקורסים ותחומי הפעילו מדגםבטבלאות המפורטות להלן מוצג  .1

 אותם תבקש ענבל לבצע במסגרת המכרז.

הכמויות והמספרים המופיעים בטבלאות שלהן הינם בגדר הערכה ולצורך התרשמות בלבד  .2

ואין בהם כדי לחייב את ענבל בכל מחויבות כלשהי כלפי המציעים, הספק וכל גורם אחר  –

 בין אם במישרין ובין אם בעקיפין.

נעשית על דעתו של המציע בלבד והמציע יהיה מנוע יובהר כי עשיית שימוש בנתונים אלה,  .3

מלטעון כלפי ענבל כל טענת הסתמכות ו/או טענה אחרת ו/או לבוא בדרישה לפיצוי כספי בגין 

 כל נזק שנגרם או יגרם לו לעניין זה.

ענבל רשאי להוסיף, לגרוע או לבצע כל שינוי ברשימת ובתכולת הקורסים אשר הספק יידרש  .4

 לבצע.

 ומים:רשימת התח .5

תת תחום לביצוע  תחום

 הכשרה/קורס/כנס

מספר  קהל יעד

קורסים 

 בשנה

מספר 

משתתפים 

 לקורס

מספר 

שעות 

לימוד 

 לקורס

רכב 

 ותחבורה

ריענון דיני תעבורה 

 / נהיגה מונעת

כלל הנהגים בעלי 

 רישיון ממשלתי

 

50 30-70 10 

רכב 

 ותחבורה

-מתקדמת נהיגה 

 מעשית בשטח

כלל הנהגים בעלי 

 ממשלתי רישיון

 

20 

קורסים 

 360או 

 משתלמים

15-20 8 

רכב 

 ותחבורה

 – 4X4נהיגה ברכבי 

 מעשית בשטח

בעלי רישיון ממשלתי 

 4X 4לרכבי 

 

15-20 15-18 8 

רכב 

 ותחבורה

נהיגה ברכב דו 

מעשית  –גלגלי 

 בשטח

בעלי רישיון לרכב דו 

 שנים 3 -גלגל, אחת ל

 

3-5 9-12 8 

רכב 

 ותחבורה

מערכות מידע 

 ול ציי רכבלניה

מטה, אחראי תחבורה 

במשרדי הממשלה 

 וביחידות הסמך

2 10 20 



    
 נוסח חדש  – 08/2018מכרז פומבי 

 

 70100, ג"נתב 282 ד.ת, התעופה שדה קריית, הערבה' רח – מ"בע לביטוח חברה ענבל
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel  

86 
 

תת תחום לביצוע  תחום

 הכשרה/קורס/כנס

מספר  קהל יעד

קורסים 

 בשנה

מספר 

משתתפים 

 לקורס

מספר 

שעות 

לימוד 

 לקורס

רכב 

 ותחבורה

בעלי אישור נהיגה  נהיגה ברכב ממוגן

ממשלתי הנוהגים 

 ברכב ממוגן

3-4 12-18 8 

רכב 

 ותחבורה

בעלי אישור נהיגה  נהיגה ברכב הצלה

ממשלתי מרשות 

 הכבאות וההצלה

20-30 15-18 16 

רכב 

 ותחבורה

מינהל  –יון יום ע

 הרכב הממשלתי

אחראי תחבורה 

במשרדי הממשלה 

 וביחידות הסמך

1 60-100 8 

רכב 

 ותחבורה

מינהל  –יום עיון 

 הרכב הממשלתי

סמנכ"לים למינהל 

במשרדי הממשלה 

 וביחידות הסמך

1 60-100 8 

רכב 

 ותחבורה

קורס אחראי 

 תחבורה

אחראי תחבורה 

במשרדי הממשלה 

 וביחידות הסמך

2 35-40 100 

רכש 

 ולוגיסטיקה

חברי ומרכזי ועדות  דיני מכרזים

מכרזים והעוסקים 

ברכש ומכרזים 

 במשרדים

9-12 35-40 40-50 

רכש 

 ולוגיסטיקה

רכש ולוגיסטיקה 

 )בסיסי(

אנשי רכש ולוגיסטיקה 

במשרדי הממשלה 

 ויחידות הסמך

2 35 180 

רכש 

 ולוגיסטיקה

רכש ולוגיסטיקה 

 )מתקדם(

מנהלי רכש 

ה במשרדי ולוגיסטיק

הממשלה ויחידות 

 הסמך

2 35 160 

רכש 

 ולוגיסטיקה

פורום מקצועי 

מנהלי רכש 

 ולוגיסטיקה

מנהלי רכש 

ולוגיסטיקה במשרדי 

הממשלה ויחידות 

 הסמך

2 100 8 
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תת תחום לביצוע  תחום

 הכשרה/קורס/כנס

מספר  קהל יעד

קורסים 

 בשנה

מספר 

משתתפים 

 לקורס

מספר 

שעות 

לימוד 

 לקורס

רכש 

 ולוגיסטיקה

מינהל  -יום עיון 

 הרכש הממשלתי

עובדי מינהל הרכש 

 הממשלתי

3-4 25-30 8 

דיור 

 ומקרקעין

וסמכים לדיור מ תחזוקת מבנים

במשרדי הממשלה 

 וביחידות הסמך

2 35-40 110 

דיור 

 ומקרקעין

פורום מקצועי 

 מוסמכי דיור 

מוסמכי דיור במשרדי 

הממשלה ויחידות 

 הסמך

4 100 8 

דיור 

 ומקרקעין

מוסמכים לדיור/  קורס מקרקעין

גורמים נוספים 

במשרדי הממשלה 

 ויחידות הסמך

1-2 35-40 40 

דיור 

 ומקרקעין

ס ניהול קור

 פרויקטים בבניה

עובדי הדיור 

הממשלתי ומלווי 

 פרויקטים

1 35 50 

דיור 

 ומקרקעין

ימי עיון וההעשרה 

 דיור ממשלתי –

עובדי הדיור 

 הממשלתי

4 25-35 4-10 

 

 ההיגוי וועדת .יז

 .ההיגוי וועדת שלצמוד ביצוע הקורסים יעברו אישור ופיקוח  כלל .1

נכסים  חטיבת -לנציגי מקבלי השירותיםו ללענב המשותפת וועדה הינה ההיגוי וועדת .2

והינה הגוף האמון על עבודת המנהלת נשוא מכרז  רכש ולוגיסטיקה באגף החשב הכללי

 זה בין באמצעותו ובין באמצעות נציגים מטעמו. 

 כלל עבודת הספק תהא כפופה לאישור וועדת ההיגוי וזו תאשר ותפקח  בין היתר על: .3

 ואישור תחרותיים הליכים ביצוע, הדרכות יתוחפ אישור, לקורס יציאה אישור

, משתתפים כמות, שעות לפי ביצוע, ספקים עם הסכמים על חתימה אישור, תקינותם

ז וכל עניין אחר הנובע במישרין ו/או בעקיפין לשירותים נשוא המכר , תשלומיםמחירים

 וההתקשרות. 

 גוי. נציגי הספק יהיו זמינים להגיע לפגישות בנוכחות וועדת ההי .4

ההחלטה איזה עניין יובא בפני חברי וועדת ההיגוי ואיזה עניין יובא בפני וועדת משנה  .5
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 מטעמה ו/או כל מי מטעמה ו/או לא ידרוש אישורה כלל, נתונה לוועדת ההיגוי בלבד. 

 וכי מאושר אינו זה נתון כי נתון כל לגבי שלב בכל להחליט הסמכות ההיגוי וועדת בידי .6

 . שהתקבלו ממה שונות תוצאות עם האלי הספק לשוב על

 

 דרישות כלליות לאספקת השירותים המבוקשים .יח

 סיווג ביטחוני של עובדי הספק וקבלני המשנה .7

הספק ימסור לקציני הביטחון של המזמינים, לפי בקשתם, כל פרט לגבי כל עובד המגיע  .1.1

 לאתרי המזמינים לשם אספקת צרכי המזמין וכל עובד במתקני המזמין ו/או מי

 מטעמו ככל שיידרש לכך. 

הספק יקיים את כל ההוראות שימסרו לו על ידי הקב"טים. המזמין רשאי למנוע  .1.2

כניסתו של עובד לשטח המזמין או לדרוש כי אדם פלוני לא יהיה נוכח במתקן מסוים 

ללא בו ינכחו עובדי המזמין לצורך קבלת השירותים המבוקשים מכל סיבה שהיא 

 .ר כלשהו, והחלטתו תהיה סופית ומכרעתצורך בנימוק ו/או הסב

הספק יקיים כל הוראה שתימסר לו בקשר עם כל נותן שירותים ו/או עובד מטעמו  .1.3

 לרבות העברת פרטים, דרישה לחתימה על מסמך וכל עניין אחר. 

 במקרה של החלפת עובד יעמיד הספק מידית עובד בעל אישור בטחוני מתאים. .1.4

הספק להעמיד עובדים בעלי סיווג בטחוני גבוה, במשרדים ביטחוניים בהם יידרש  .1.5

יבצע המשרד את הליך האישור הביטחוני לכל העובדים הראשונים הנדרשים שיוצמדו 

לאותם משרדים. בכל מקרה בו יוחלף עובד בתוך פחות משנה יחויב הספק במימון 

 עלות הליך האישור הביטחוני הנוסף.

 הסתייעות בקבלני משנה .8

 רשות מהספק יבוצעו על ידו בלבד.כלל הפעילויות הנד .2.1

לשם ביצוע הקורס, הספק יתקשר עם קבלני משנה מטעמו בתחומים שונים כגון:  .2.2

 מרצים, כיתות לימוד, שירותי הסעדה וכיו"ב. 

יוער כי את שירותי המנהלה המצוינים במפרט זה ובמסמכי המכרז לרבות העסקת  .2.3

 ת קבלני משנה.  אנשי הצוות הנדרשים, אסור יהיה לספק ליתן באמצעו

הספק יתקשר באופן שוטף עם קבלני משנה לשם ביצוע תחומי הפעילות המבוקשים  .2.4

 ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:

אישורים לפי חוק עסקאות גופים לא יתקשר עם ספק שאינו בעל:  .2.4.1

ציבוריים, אישור ניהול עסק וכל אישור אחר, הנדרש לפי כל דין. יוער 

עמידתם של קבלני המשנה בכלל הנדרש מהם כי באחריות הספק לוודא 

 לפי כל דין.
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מנהל הלקוח מטעם הספק, יהא אחראי על הפעלת כלל קבלני המשנה  .2.4.2

שאושרו על ידי ענבל וירכז את כל סוגי הפעילות של קבלן המשנה אל 

 מול ענבל או נציגי המזמין, בכל תחום פעילות. 

ות החלות על קבלני המשנה מחויבים בכל המחויבויות ובכל ההגבל .2.4.3

הספק, לרבות שמירת סודיות, מניעת ניגוד עניינים ויעמדו בכל דרישות 

החוק בעניין תשלומים סוציאליים לעובדיהם. ובנוסף יעמדו בכל 

 דרישות האחריות המקצועית והביטוח החלים על הספק.

פוליסת הביטוח לה מחויב הספק ע"פ המפורט במכרז זה תכסה גם את  .2.4.4

ה ופוליסות הביטוח של קבלני המשנה תכסה את פעילות קבלני המשנ

 פעילותם כלפי ענבל, ונציגי המזמין במסגרת מכרז זה.

אין בעצם אישור ענבל ו/או הגורם המזמין ו/או כל מי מטעמם משום  .2.4.5

וויתור ו/או גריעה בכל טענה ו/או עילה ו/או אחריות של הספק כלפי 

ת בעצמו ונושא כמי שנתן את השירו ספקבכל מקרה, ייחשב הענבל. 

באחריות המלאה בגין השירות שניתן, גם אם בוצע בפועל באמצעות 

 לרבות בתנאים ובזמנים החלים על הספק עצמו.  אחר

הפרת כל התחייבות עפ"י ההזמנה להציע הצעות על נספחיה ובמפרט זה  .2.4.6

על ידי קבלן המשנה תחיל את מלוא האחריות והסעדים כלפי הספק 

 נה בעניין זה.ולספק לא תעמוד כל טע

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות שלא להסכים להתקשרות המציע  .2.4.7

עם  קבלן משנה מטעמו וזאת מטעמים ביטחוניים, ניסיון קודם רע וכל 

 סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 אי קיזוז ואי תשלום ענבל לקבלן המשנה  .2.4.8

 ו/או הקורס מזמין ו/או ענבל מאת תשלום כל יקבל לא המשנה קבלן .2.4.8.1

  בלבד. הספק ידי על יתבצע המשנה לקבלן והתשלום מטעמם מי

 אין מטעמם מי ו/או הקורס מזמין ו/או ענבל ובין המשנה קבלן בין .2.4.8.2

 מקום ובכל אחרים או מסחריים יחסים כל קיימים יהיו ולא

 ישפה הספק סוג, מכל יחסים מהם מי על יחילו שהיא כל שמסיבה

 זה. בעניין וצאותיהה כלל בגין מלא שיפוי ענבל את

 (SLAאמנת שירות ) .יט

 כללי .1

הספק יספק את השירותים המבוקשים ברמה עליה הוא הצהיר במענה ובלוח הזמנים  .1.1
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 שיקבע ויסוכם מעת לעת בין נציגי המזמינים לזוכה.

במידה והספק או נותני השירותים מטעמו לא יעמדו ברמת השירות המוגדרת להלן וזאת  .1.2

ענבל, יושת עליו פיצוי מוסכם בהתאם לעניין ולמידת החריגה ללא סיבה שתתקבל על דעת 

מן הדרישות. מימוש פיצויים מוסכמים על ידי ענבל או נציג המזמינה, יכול ויעשה בדרך 

של קיזוז מחשבונית בחתימה ואישור של מורשה חתימה מטעם ענבל או בכל דרך אחרת. 

הגביל את הסכומים, ככל שהנזק אין בפיצויים אלו בכדי למצות את טענות ענבל ו/או ל

 יהא גדול יותר מהסכומים הנקובים כאן. 

 אי עמידה ברמת השירות .2

בטבלה שלהלן מוגדרים המדדים של אי עמידה ברמת השירות המקנה זכות לענבל לנקוט 

 בצעדים כמוגדר בהסכם.

 

 הפיצוי בגין החריגה החריגה מרמת השירות

ילות פעתכנית הספק/קבלן המשנה לא ביצע את 

 כפי שסוכם עמו.ההדרכה 

ת ההדרכה הרלוונטית מחיר פעילומ 50%

כאמור בטבלאות המפורטות בסעיף 

 . ובטופס הכספי במסמכי ההזמנה 4.4.1.2

הספק/קבלן המשנה החליף מרצה מן המרצים 

שאושרו שלא לפי התנאים וההגבלות שנוסחו 

 במכרז. 

מחיר פעילות ההדרכה הרלוונטית מ 30%

ות המפורטות בסעיף כאמור בטבלא

 במסמכי ההזמנה ובטופס הכספי. 4.4.1.2

הספק/קבלן המשנה ביטל שיעורים בשיעור העולה 

. איחור של מרצה פעילות ההדרכהמשעות  10%על 

 דקות דינו כביטול השיעור. 15לשיעור מעל 

מחיר פעילות ההדרכה הרלוונטית מ 10%

כאמור בטבלאות המפורטות בסעיף 

 ההזמנה ובטופס הכספי.במסמכי  4.4.1.2

כתוצאה מכשל באחריות  פעילות הדרכהביטול 

 הספק/קבלן המשנה.

פעילות ההדרכה ממחיר  100%

הרלוונטית כאמור בטבלאות המפורטות 

במסמכי ההזמנה ובטופס  4.4.1.2בסעיף 

כיסוי כל ההוצאות שחלו ובנוסף  הכספי

 . על המזמין עקב הזמנת פעילות ההדרכה

ים עליהם התחייב הספק/קבלן חריגה מן התנא

המשנה ושלא תוקנו גם לאחר שהתבקש לעשות כן 

 ע"י ענבל. 

ממחיר פעילות ההדרכה הרלוונטית  30%

כאמור בטבלאות המפורטות בסעיף 

 .במסמכי ההזמנה ובטופס הכספי 4.4.1.2

 

ית בנוסף למנגנון זה, אם מתקיימות במהלך קורס אחד יותר משתי חריגות כמפורט לעיל רשא

 ענבל לראות בהן הפרה יסודית המהווה עילה להפסקת ההתקשרות עם הספק.

 מערכת המידע של הספק .3
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הספק יחזיק מערכת מידע ממוחשבת )"תוכנת מדף"( המופעלת באופן תקין ושוטף על  .3.1

ידי הספק והתומכת לפחות את הפעילויות הבאות: ניהול לקוחות, ניהול הזמנות, ניהול 

 ם, ניהול כספים, הנח"ש, חיובים, דוחות תפעוליים וניהוליים. ספקים, ניהול פרויקטי

ה' בין השעות -מערכת המידע אשר ברשות הספק נתמכת באופן שוטף ולפחות בימים א' .3.2

ע"י עובדי הספק או  -בתחומי: התוכנה, החומרה, התקשורת והתשתית  08:00-17:00

 על ידי ספקים חיצוניים המורשים לכך. 

ונהלי גיבוי ושיחזור של המידע והנתונים המצויים במערכת המידע הספק יחזיק אמצעי  .3.3

, 08:00-17:00ה' בין השעות -שלו, כולל תמיכה טכנית שוטפת ולפחות בימים א'

 המבוצעת ע"י עובדי הספק או ספקים חיצוניים. 

הספק יחזיק ויתפעל בכל עת נהלים ואמצעים לאבטחת מידע לרבות: ניהול הרשאות  .3.4

וירוס" מעודכנת,  -ומידע ע"פ משתמש/קבוצת משתמשים, תוכנת "אנטי ומידור נתונים

 (. Fire wallמערכת הגנה מסוג "חומת אש" )

הספק יעבוד עם מערכת המידע של המזמינה או מי מטעמה, בהתאם להנחיות המזמינה  .3.5

 או מי מטעמה.

 

 תהליך הזמנת וביצוע השירותים המבוקשים .כ

הגורם  השלב #

 האחראי

 תיאור השלב

ייזום פעילות   .א

 הדרכה

נציג 

 המזמינה

נציג מזמינה הקורס ירכז את צורכי ההדרכה  .3

ויעבירם לספק. במקביל, הספק ונציג המזמינה 

 יקיימו ישיבות עם נציגי החטיבה למיפוי צרכים.

מרכיבי הפנייה לייזום קורס יכללו בין היתר את  .4

הפרטים הבאים: תחום הפעילות, קורס חדש/קיים, 

הערכת משך קורס, מיקום ופריסה,  תיאור הצורך,

קהל היעד, תקציב, בחינת קיום קורסים משיקים 

 בחטיבה ובמשרדים וכדומה.

הכנת תשתית  3 .ב

 להצעת מחיר

לאחר גיבוש הצורך, הספק יכין את כלל הנדרש לשם  הספק

ביצוע הקורס )כלל ההכנות, פניה לקבלת הצעות, 

אינו  ההתקשרויות הנדרשות וכו'(. מובהר כי שלב זה

ביצוע ההתקשרויות עם ספקים/קבלני משנה אלא 

 הכנה לקראת ההתקשרויות.

הספק יוודא ויבדוק ביסודיות את מרכיבי הצעת המחיר 

 והתאמתה לקריטריונים הבאים: 
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הגורם  השלב #

 האחראי

 תיאור השלב

 . איכות מיטבית ועלות מינימאלית.1

. מחירים המשקפים נאמנה את עלות הפעילות 2

 הנדרשת.

 רך נדרשות. . עמידה בלוחות זמנים ואבני ד3

 

אישור הצעת   .ג

המחיר אצל 

 המזמין 

הספק יאגד את כלל התהליכים שבוצעו  הספק

 התוצאות ויעבירן לאישור המזמינה. 

 10מועדים: לביצוע תהליכים אלו יעמדו לרשות הספק 

 ימי עבודה מיום הזמנת המזמינה.

 

אישור הצעת   .ד

המחיר בוועדת 

 ההיגוי

וצאות הספק לאחר קבלת אישור המזמין לת הספק

 יעביר את התוצאות לוועדת היגוי לאישורה. 

הזמנת רכש   .ה

 מענבל

הספק יעביר לענבל את אישור המזמין ואת  הספק

אישור וועדת ההיגוי ויקבל מענבל הזמנת רכש 

 לביצוע הקורס.

ביצוע   .ו

 התקשרויות

ימי  3 -ולא יאוחר מעם קבלת הזמנת הרכש,  הספק

ם כלל קבלני , הספק יבצע התקשרויות עעסקים

 המשנה ונותני השירותים הרלוונטיים.

תיאום קורס   .ז

והעברת 

התחייבות 

 כספית

הספק ייצור קשר עם הממונה על ההדרכה אצל מזמין  הספק

הקורס לתיאום רישום ותשלום והעברת התחייבות 

כספית ממזמין הקורס ע"ש ענבל בגובה עלות הקורס 

 +עמלת הספק, לענבל.

 

 עם קבלת ההתחייבות הכספית בענבל הקורס יבוצע.  הספק ביצוע הקורס  .ח

תשלום לקבלני   .ט

 משנה וספקים

עם סיום הקורס הספק ישלם לכלל קבלני המשנה  הספק

והספקים השונים ויקבל חשבונית עבור כל תשלום שבוצע 

 בפועל. 

העברת דרישת   .י

 תשלום לענבל

הספק יעביר את כלל החשבוניות שקיבל מכלל הספקים  הספק

תני השירותים לשם ביצוע הקורס. מסמכים אלו ונו

"נאמן למקור" לענבל. בנוסף, הספק יגיש טבלה  -יועברו

 המרכזת את כלל החשבוניות ואת עמלת הספק. 
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הגורם  השלב #

 האחראי

 תיאור השלב

העברת דרישת   .יא

תשלום למזמין 

 הקורס

 ענבל תעביר דרישת תשלום מסודרת למזמין הקורס. ענבל

העברת תשלום   .יב

 לספק

מין הקורס, ענבל תשלם לספק עם קבלת הסכומים ממז ענבל

 את התשלום עבור הקורס.

 תקופת התארגנות וחפיפה .כא

עם חתימתו של חוזה ההתקשרות לביצוע העבודה, יחל הספק בתקופת התארגנות וחפיפה  .6

"תקופת התארגנות"( ויהיה זמין לאספקת השירותים להלן: ) עם הספק הנוכחי 

 חת ההודעה על זכייתו על ידי ענבל.המבוקשים במכרז על נספחיו באופן מיידי עם שלי

למסור לטיפול הספק את כל הפעילויות  ינהכדי לחייב את המזמ באמור לעילאין  .7

נה למזמי, והמבוצעות היום ע"י הספק הנוכחי בתום תקופת ההתארגנות או במועד מסוים

ק מסוימות בידי הספ פעילויות הדרכהשמורה הזכות להורות על ביצוע או המשך ביצוען של 

  .הנוכחי או גורם או גורמים אחרים

בעניין זה, בסיום ההתקשרות עם הספק, יעביר  בהזמנהמבלי לגרוע מהוראות אחרות  .8

וכן  נה או מי מטעמההספק את כל המסמכים, המידע והנתונים מביצוע העבודה למזמי

 ו/או הגורם שיבוא במקום הספק, לרבות בביצועעם המזמינה או מי מטעמה ישתף פעולה 

, גם אם שתורה המזמינהכמפורט בנהלים שיוכנו לצורך זה וכן כפי  התארגנותתקופת 

תקופה זו תהיה לאחר סיום ההתקשרות לפי חוזה ההתקשרות עם הספק, בין אם חוזה 

 .ההתקשרות פג תקפו ובין אם החוזה בוטל מכל סיבה שהיא

ספק או כל גורם ו/או לידי  נההעברתם של המסמכים, החומר והמשימות מהספק למזמי .9

יבוצעו על פי תוכנית מפורטת שיכין הספק לקראת סיום ההתקשרות. תוכנית זו  ,אחר

 ידה.ותאושר על  לוועדת ההיגויתוגש 

ימים ממועד החתימה על  30תקופת ההתארגנות עם הספק היוצא והספק הנכנס תהיה  .10

 הסכם ההתקשרות. 

מחיר המצורפת כנספח ב' למסמכי להצעת ה 5העלות בתקופת ההתארגנות תהיה לפי סעיף  .11

 ההזמנה )המצורפים הם כנספח א' להסכם ההתקשרות(. 

עד להשלמת ההתארגנות בתחומים לעיל, יספק הספק שירותים מלאים, זמינים ונגישים  .12

כאשר בכל תחום בו הוא נדרש להתארגנות הוא יפעיל מערך זמני וחלופי לשביעות רצון 

 ענבל ונציגי המזמינים.

 כללי .כב

 סף לכלל האמור לעיל הספק יספק ויבצע כל שירות הנדרש לשם ביצוע של הקורס.בנו .1
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מובהר כי ייתכנו שינויים בתכנים ובדרישות ענבל, לא יהא בכך משום גריעה מהעובדה כי  .2

 כלל השירותים אותם יבצע הספק כלולים בהצעת המחיר. 

 מחיר בהצעת כלוליח, -(, יז2-ו 1טו, טז )סעיפים -האמור לביצוע ותפעול בפרקים א כלל .3

 העבודה בגין עודפת/או ו נוספת תמורה כל לקבלת מקרה בכל זכאי יהא לא והספק הספק

 המוטלת עליו מכוחם.

 

 

 

 


