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 :לכבוד

 חולים בבתי במחלקות עומק תהליכי ולביצוע ארגוני ואבחון ארגוני לייעוץ  שירות למתןהמשתתפים בהליך 

 .ממשלתיים

 

 בבתי במחלקות עומק תהליכי ולביצוע ארגוני ואבחון ארגוני לייעוץ  שירות למתן הצעות לקבלת הזמנההנדון: 

 בענבל אה, הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלתברפו סיכונים לניהול היחידה עבור ממשלתיים חולים

 מ"בע לביטוח חברה

 

    16/2016' מס הליך

 פומביסוג ההליך: 

 "( מזמינה בזאתהמזמינה" ו/או "ענבל)להלן "ענבל חברה לביטוח בע"מ מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה 

 ארגוני לייעוץ  שירות מתןלבחירת יועץ לשם  הליךהציע הצעתם בלשיפורטו להלן,  הליךמציעים העומדים בתנאי ה

ברפואה לניהול סיכונים  היחידה,  עבור ממשלתיים חולים בבתי במחלקות עומק תהליכי ולביצוע ארגוני ואבחון

  .ההזמנה במסמכי כמפורט, ענבלב

 

סמכי אחר הדרישות המפורטות במאם הנך מעוניין להגיש הצעה למתן השירותים האמורים הנך מתבקש למלא 

  ההזמנה.

 .14:00בשעה  201609.12. הינו ה  הליךבהאחרון להגשת ההצעות  המועד

 

הקשר מטעם המזמינה, באמצעות  איש, עו"ד הילה קטיובל בלבד בדוא"ללשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות 

 .michrazim_yoetzirguni@Inbal.co.ilמייל:ה כתובת

 

 

 

 בכבוד רב,

 ענבל חברה לביטוח בע"מ   
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 16/2016מס':  הליך

 פומביסוג ההליך: הליך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מסמך זה הינו רכושה של ענבל חברה לביטוח בע"מ. כל הזכויות שמורות לענבל חברה לביטוח בע"מ.  
לכל מטרה שהיא מלבד   ,מלא או חלקי ,המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל ולא יעשה בו שימוש

 זה. הליךענה על מ

 2016יוני 
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  : נספחים

 על נספחיו )מצורף בנפרד( . הסכם – להזמנה' אנספח 

 טפסים: – להזמנה' בנספח 

 1טופס מס'  – המציע התחייבות כתב  

 2טופס מס'  -  ותצהיר המציע של כלליים טיםפר טופס 

  3טופס מס'  –על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  תצהיר  

  4טופס מס'  –תצהיר בדבר ניסיון רלוונטי 

 5טופס מס'  -התחייבות לקיום חקיקה בעניין שמירת זכויות עובדים 

 6 טופס מס' – מורשי החתימה של המציע 

 7טופס מס'  - ד ענייניםשמירה על סודיות  והיעדר ניגו 
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 כללי – 1פרק 

 מטרת ההזמנה .1.1

 

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

 הצעות לקבלת פנייה יזומהב, בזאת פונה, ("הפנימית הקרן": ישראל )להלן ממשלת של הממשלה

ו/או  ממשלתיים, חולים בבתי במחלקות עומק תהליכי ולביצוע ארגוני ואבחון ארגוני ייעוץ מתןל

 (. "ו/או "ההליך "הצעות לקבלת הליך: "להלן) בהמשך כפי שיפורטבמוסדות בריאות אחרים 

 ובין שאר עיסוקיה מנהלת את הקרן ישראל ממשלת של מלאה בבעלות ממשלתית חברה הינה ענבל .1.1.2

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

 סיכונים לניהול היחידה פועלת הקרן במסגרת .הפנימית בקרן המכוסות המדינה כנגד תביעות

 (."היחידה"או  "לניהול סיכונים ברפואה היחידה" )ולהלן: ברפואה

 להלן פרטים על  היחידה לניהול סיכונים ברפואה ופעילותה:  .1.1.3

 חולים בתי, כלליים חולים בתי) הממשלתית הבריאות במערכת ניםסיכו בניהול עוסקת היחידה 

 (.הבריאות ולשכות גריאטריים, פסיכיאטריים

הטיפול הרפואי ובטיחות איכות  שיפורי יעדים מרכזיים עומדים במרכז עשייתה של היחידה: שנ .1.1.4

 .מקצועית בתחום הרפואה בגין אחריות סיכון הביטוחיוהקטנת ה

מעשיים וכלים תוך הצעת פתרונות מוקדי כשל  היא על ידי איתור דרך עבודתה של היחידה .1.1.5

 .מניעתםלהקטנתם/

 .הרפואי המוסד להסכמת בהתאם תעשה הממשלתיים החולים ובבתי הבריאות במוסדות פעילות כל .1.2

 

 הגדרות

 זו: בהזמנה מרכזיים מונחים להלן

ורשה העוסק שותפות ו/או חברה ו/או עמותה ו/או עוסק מיחיד ו/או  מציעהיועץ /ה

להלן ואשר  3בתחום ייעוץ ארגוני העומד/ת בתנאי הסף כמפורט בפרק 

 ."(ההצעההגיש/ה הצעתו/ה במסגרת ההליך האמור )להלן: "

יובהר כי המציע לא יוכל להתקשר עם קבלן משנה לצורך מתן השירותים 

 המבוקשים. 

 המכרזים של ענבל. תועדו וועדת המכרזים

 על כל נספחיה.  מסמכי הזמנה זו ההזמנה
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על ההסכם  /הוענבל חתמה עמומציע אשר קיבל/ה הודעת זכייה בהליך זה  המציע הזוכה

  להזמנה. המצ"ב 

 השירותים

 המבוקשים

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

אחראי מטעם ענבל 

 ההתקשרותעל 

הסכם הלצורך ביצוע  המטעמונה או כל מי שימ ענבל בחברת ביטוח ל"סמנכ

 ותפעול העבודה השוטפת מול המציע הזוכה. המצורף להזמנה זאת

מטעם ענבל אחראי 

 על ההליך 

 .קטיוב הילה עו"ד

 

 לוח זמנים להליך: .1.3

 תאריך לוחות הזמנים

 19.07.2016 נוסח חדש -מועד העברת ההזמנה למציעים

  0014:בשעה  20168.002. שאלות הבהרהאחרון מועד 

מענה המזמינה לשאלות אחרון למועד 

 ההבהרה

.201615.08 

 2016.0861. מועד פתיחת תיבת ההצעות 

 14:00בשעה  0912..2016 מועד אחרון להגשת הצעות

ימים מהמועד האחרון להגשת  90 תוקף ההצעה

ההצעות. למזמינה נתונה האופציה 

ימים  60-להארכת תוקף ההצעה ב

 נוספים.

 

ינה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות ו/או לדחות כל אחד מהמועדים המזמ 1.7.1

 המפורטים לעיל, בהודעה שתשלח למציעים, ולא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

 ההתקשרות תקופת .1.4

חודשים( המתחילה במועד חתימת הצדדים  36תקופת ההתקשרות עם המציע הנה שלוש שנים ) .1.4.1

והכל בכפוף לאמור בכל הנוגע להארכת תקופת "( תקופת ההתקשרותכם )להלן: על ההס

 ההתקשרות להלן. 

 24ענבל רשאית להאריך את ההתקשרות לתקופה של עד שנתיים נוספות ): הרחבת ההתקשרות .1.4.2

חודשים(, באופן חלקי או מלא, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ולצרכיה וזאת ע"י מתן הודעה 
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ימים לפני תום תקופת ההתקשרות כאמור )להלן:  15אריך את ההתקשרות, לספק על רצונה לה

 "(. תקופת ההתקשרות המוארכת"

, המצ"ב הסכםהעל הצדדים כל הוראות המוארכת, ככל שתמומש, תחולנה בתקופת ההתקשרות  .1.4.3

 בשינויים המחויבים. 

 לרבות "יהפור" ח"לביה יצוין כי מתן השירותים המבוקשים  כפי שיפורטו להלן מיועדים .1.4.4

 של דעתה הבלעדי לשיקול בעתיד, ככל שתהיינה, ובכפוףבבתי"ח נוספים   נוספות אופציות

 . המזמינה

לידי ההתקשרות מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי לענבל הזכות להביא את הסכם  .1.4.5

  ימים בכתב ומראש. 60סיום, מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת של 

 הקשר אשת .1.5

רחוב ערבה, בבית ענבל,  תאשר יושב ,הילה קטיוב עו"ד הנילהליך זה הם ענבל בכל הקשור הקשר מטע אשת

 ..michrazim_yoetzirguni@Inbal.co.il ובכתובת אלקטרונית: 70100קריית שדה התעופה, נתב"ג 

ל המציע החובה לוודא )ע ,באמצעות הדוא"להקשר בכתב בלבד  לאישכל הפניות בגין בקשה זו ייעשו 

 (.שבקשתו הגיע ליעד המבוקש

 ובירורים שאלות העברת נוהל .1.6

  20168.002. וזאת עד ליוםבאמצעות דוא"ל הקשר כאמור לעיל יש אל בלבדשאלות המציעים תוגשנה בכתב 

רק שלח אל כלל המציעים. פורסמנה במכתב הבהרות אשר ית לשאלות ההבהרהתשובות  14:00בשעה: 

 המציעים.את תחייבנה משפטית את  ענבל וענבל תשובות בכתב באתר 

 ההצעות מסירת .1.7

, לתיבת המכרזים הממוקמת בדלפק הקבלהיש למסור את ההצעות, כמוגדר להלן, במעטפה חתומה 

בי חג וחג( בימים א' עד ה' )למעט ערבמשרדי המזמינה בבית ענבל, ברחוב הערבה, קריית שדה התעופה, 

המועד האחרון להגשת )להלן: " 0041: בשעה 2016.0912.ה  עד ליוםוזאת  18:00  -ל 09:00בין השעות 

 "(. כל הצעה שלא תתקבל עד המועד האחרון להגשת ההצעות לא תבחן במסגרת ההליך.  ההצעות

 ההצעה תוקף .1.8

תודיע ספים אם חברת ענבל נו ימים 60, או  להגשת ההצעותמהמועד האחרון  ימים 90 תוקף ההצעה הוא 

 הארכת המועד.על 

mailto:michrazim_yoetzirguni@Inbal.co.il
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 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר .1.9

המזמינה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כפי שתמצא לנכון, לשנות  .1.9.1

 זה.  הליךלהפסיקו או לבטלו ו/או להתקשר עם כל גורם אחר שלא השתתף ב ההליך,את 

המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, והיא כי  אתבשים לב לאמור לעיל, מודגש בז .1.9.2

שומרת לעצמה את הזכות להתקשר בהסכם לקבלת השירותים עם כל גורם שתמצא לנכון, 

, ואף לפרסם הזמנה ליךו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליכי הה

 ספק הסר למען די.חדשה, וכל פעולה נוספת שתמצא לנכון, והכול לפי שיקול דעתה הבלע

, סבירה בלתי ההצעה אם הצעה בכל לבחור שלא הדעת שיקול שמור למזמינה כי מובהר

 . לכך בקשר תביעות או/ו טענות כל תהיינה לא ולמציעים

 של כושרו את שיקוליה יתר בין לשקול, חייבת לא אך, רשאית תהא המזמינה כי מובהר עוד .1.9.3

עבור  או/ו עבורה שבוצעו קודמות עבודות לרבות, דומות עבודות בביצוע ניסיונו, המציע

 שיקול והכלכלית של המציע ו/או כל הארגונית אחרים לרבות בחינת יכולתו ציבוריים גופים

 .לנכון שתמצא כפי אחר, נימוק ו/או

 שאיננה הצעה כל לדחות, חייבת לא אך, רשאית המזמינה תהא, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .1.9.4

 דעתה שיקול י"עפ וזאת, ההליך על פי דרישות מסמכי ערוכה ינהשא או, ברורה ו/או שלמה

 .המזמינה של והבלעדי הסופי

 לצדדים או/ו למציע לפנות, הבלעדי דעתה שיקול לפי, חייבת לא אך, רשאית תהא המזמינה .1.9.5

 ביחס השלמות או/ו הסברים או/ו הבהרות או/ו נוסף מידע להמציא בדרישה שלישיים

, אישור, מסמך כל המצאת בעניין לרבות, כן לעשות למציע אפשרל או/ו מציע של להצעתו

, הסף בתנאי המציע עמידת הוכחת לצורך ולרבות, זה הליך תנאי לפי כנדרש רישיון או היתר

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

ה גם את הזכות לפנות ולהיעזר בכל צד ג' הצעות. במסגרת זכות זו שומרת לעצמה המזמינ

לרבות בנוגע לבירור פרטים מקצועיים של המציע ו/או אישור בדבר רישיונות והיתרים, והכל 

 . בכפוף לכל דין

 אשר זה הליך מתנאי תנאי או דרישה קיום על למחול הזכות את לעצמה שומרת המזמינה .1.9.6

 דעתה של שיקול לפי והכל שוויוןה בעיקרון לפגוע כדי בהם אין ואשר מהותיים אינם

 .המזמינה
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  הדרוש הזוכים המציעים מספר .1.10

 בכוונת ענבל להתקשר עם מציע זוכה אחד למתן השירותים המבוקשים.  .1.10.1

בדיקת ההצעות ובחירת הזוכה תתבצע על ידי ענבל, אשר תהיה רשאית )אך לא חייבת(,  .1.10.2

 להיעזר  ביועצים ומומחים חיצוניים מטעמה לשם כך. 

ה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל אף הצעה או לקבל יותר מהצעה אחת  וכן המזמינ .1.10.3

 לפצל את מתן השירותים בין מספר זוכים גדול יותר.

 הזכות שמורה במקרה של עזיבת מציע זוכה או במקרה של שינוי בצרכי החברה למזמינה .1.10.4

להתקשר עמו למציע שהשתתף בהליך ולא נכלל בין המציעים הזוכים בהליך, על מנת  לפנות

. המבוקשים, והכל בכפוף להסכמת המציע אשר השתתף בהליך ולא זכה למתן השירותים

שדורג במקום הגבוה ביותר מבין  המציע מובהר בזאת כי במקרים אלו תפנה ענבל אל

של ענבל  התחייבות משום באמור מבלי לגרוע מן האמור, אין המציעים שלא זכו בהליך. 

בל שמורה הזכות גם לפנות למציעים אחרים שעמדו בתנאי הסף לעיל, ולענ כאמור לפעול

 והכל לשיקול דעתה הבלעדי ולפי צרכיה.

יובהר כי בכל מקרה ענבל אינה מתחייבת להיקף עבודה כלשהוא והכל ייקבע על פי שיקול  .1.10.5

 דעתה הבלעדי וצרכיה

 פרק 2 – השירותים המבוקשים

  – יםהמבוקש  יםרותהשי .2

 

השירותים  א' כנספחל מקום אחר בסמכי ההזמנה על נספחיה, לרבות בהסכם המצורף מבלי לגרוע מהאמור בכ

" ו/או השירותיםהנדרשים הנם כדלקמן ועל המציע להיות מסוגל לספק את כולם באופן מצטבר )להלן: "

 "(.המבוקשים השירותים"

 

 וביצועאחר  ו/או מוסד רפואי ממשלתי ממשלתי חולים בבית מחלקה/יחידה של ואבחון ייעוץ תןמ .2.1

 . ושיפור לשינוי עומק תהליכי

בכל  יוגדר בהתאם לצרכי היחידה/מחלקה ויכלול אחד או יותר משירותי הסל הבאיםהליווי הספציפי 

 :יחידה/מחלקה בהתאם לשק"ד המזמינה

 

 .שיפור תכניותאבחון ארגוני והצעת  .2.1.1

  .שיפור תהליכיםהטמעת  .2.1.2



 נוסח חדש                                                                 

 

  9   
  בתי חולים ממשלתייםלייעוץ ארגוני ואבחון ארגוני ולביצוע תהליכי עומק במחלקות ב  שירות למתןהזמנה להציע הצעות 

 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778793, טל. 70100נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 

 

 .כתיבת נהלים .2.1.3

  .גיבוש אסטרטגיה אירגונית .2.1.4

  .יבוש תוכנית עבודה שנתית/רב שנתית על בסיס האסטרטגיה הארגוניתג .2.1.5

 .גיבוש מדדי ביצוע וכלי ניהול ובקרה .2.1.6

 .פיתוח הדרכה ולמידה .2.1.7

 .ליווי, ייעוץ והנחייה אישית למנהלים .2.1.8

 .פיתוח צוותי עבודה .2.1.9

 .ניהול הידע בארגון .2.1.10

 .שיפור איכות השירות .2.1.11

 .מדידה ומדדים .2.1.12

 .ניהול תהליכי שינוי .2.1.13

  .ביחידה/מחלקה הרלוונטית מנהלים ועובדים עםראיונות  .2.1.14

 .שיידרש ככל ההנהלה וברמת היחידה ברמת קבוצתיים דיונים .2.1.15

 .מסכם ח"דו כתיבת .2.1.16

יישום  הארגוני הייעוץ, האבחון מטרותב עמידה לשם, הצדדים לדעת הדרוש אחר עניין כל .2.1.17

  . והטמעת ההמלצות

לקה ספציפית יוגדר בנספח חדש סל שירותים לכל אחד מן השירותים המבוקשים ביחידה /מח .2.2

 השירותים.  להסכם ההתקשרות, אשר יסדיר את ההתקשרות עם היועץ לצורך מתן

 

 תנאי סף – 3פרק 

 

  :במצטבר הבאים התנאים כל על  בעצמו, העונה מציע זה הליך במסגרת הצעה להגיש רשאי

 עניין וכל האדם כח ,מנותהמיו ,היכולת את לו יש כי יצהיר מטעמו חתימה מורשה/י באמצעות המציע .3.1

  במלואם. לעיל 2 בפרק המבוקשים השירותים כל מתן לשם הדרוש אחר

 המפורטים התצהיריםו הנספחים לרבות ההזמנה, למסמכי א' כנספח המצורף ההסכם על יחתום המציע .3.2

 עורך להחתים וכן מלאה בחתימה טופס כל בסוף יחתום ההזמנה, למסמכי ב' בנספח הכלולים בטפסים

 על שמירה רק: לא אך לרבות  מחיקה, ו/או שינוי ללא נדרש, הדבר בהם בטפסים חתימה לאימות יןד
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 בסימן כמשמעותו ,כדין רישוי בעלות תוכנות עם ועבודה הרשעה אי ,סודיות חובת ,עניינים ניגוד העדר

 .1971 – התשל"א חדש(, )נוסח הראיות לפקודת ב' לפרק א'

 הגשת ליום ועדכניים תקפים להיות האישורים כל על .להלן המפורטים האישורים כל את יגיש המציע .3.3

 :ההצעה

 (מס יועץ או "חרו ,שומה )פקיד ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתו מורשה פקיד אישור .3.3.1

 על לדווח נוהג ושהינו מלנהלם פטור שהוא או כדין חשבונות פנקסי מנהל שהמציע המעיד

   .1975-ו"התשל ,מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל ותעסקא על מדווח ושהינו הכנסותיו

 [.חדש ]נוסח הכנסה מס פקודת להוראות בהתאם במקור מס ניכוי על אישור .3.3.2

 כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי בעבירות הרשעות היעדר בדבר אישור .3.3.3

 ,מינימום שכר חוק ולפי (זרים עובדים חוק -להלן) 1991-א"התשנ (,הוגנים תנאים והבטחת

 'ב בנספח 3 טופס )לפי כדין מאומת בתצהיר ערוך (מינימום שכר חוק – להלן) 1987 – ז"התשמ

 .1976 – התשל"ו ציבוריים, גופים עסקאות לחוק ב2 לסעיף ובהתאם זו( להזמנה

 הוא העסק לפיו ותצהיר אישור להגיש "אישה בשליטת עסק" ההגדרה על העונה מציע לע .3.3.4

 ;"אישור" ;"אישה בשליטת עסק" ;"עסק" המונחים: של משמעותם )על אישה בשליטת

 (.1992 -תשנ"ב המכרזים, חובת חוק ראה "תצהיר"ו

, ככל שבוצע בה שנה תחשב לצורך סעיף זה  ארגוני. בייעוץ לפחות שנה  של ניסיון בעל להיות המציע על .3.4

 שעות לפחות. 50בהיקף של  לפחות פרויקט אחד 

 בייעוץ לפחות שנים 5 של מוכח ניסיון בעל להיות ,המזמינה עם לעבוד המציע טעםמ המוצע היועץ על .3.5

 שעות לפחות. 50בהיקף של אחד פרויקט לפחות  שנה תחשב לצורך סעיף זה , ככל שבוצע בה  .ארגוני

 בייעוץ לפחות שנים שלוש  של מוכח סיוןינ בעל להיות ,המזמינה עם לעבוד המציע מטעם המוצע היועץ על .3.6

אחד פרויקט לפחות שנה תחשב לצורך סעיף זה, ככל שבוצע בה  .ציבוריים בריאות לארגוני גוניאר

 שעות לפחות. 50בהיקף של 

 בישראל מוכר אקדמי ממוסד  שני תואר בעל להיות ,המזמינה עם לעבוד המציע מטעם המוצע היועץ על .3.7

 בייעוץ לפחות שנים 8 של מוכח ןניסיו עם  בישראל מוכר אקדמי ממוסד ראשון תואר בעל לחילופין או

   . ציבוריים בריאות לארגוני ארגוני בייעוץ לפחות שנים וחמש  ארגוני

 ושעלי הניסיוןעומד בדרישת הניסיון וההשכלה ובכלל זה ההחלטה האם  המציעההחלטה האם  .3.8

 לשירותים רלוונטית הינה ההשכלה האם או המזמינה לדרישות בהתאם ניסיוןא והצביע המציע ה

  .המזמינהשיקול דעתה הבלעדי של ל נתונה זה  הליך נשוא
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 תמורה - 4פרק 

 

 התמורה עבור השירותים המבוקשים: .4

 לא) ₪ 314שעתית קבועה בסך של  תמורה הזוכה למציע ענבל תשלם המבוקשים השירותים בעבור ביצוע .4.1

 (.מ"מע כולל

 על הזוכה המציע עם להתקשרות כבסיס השעתי בתמחור להשתמש הזכות את לעצמה שומרת המזמינה .4.2

 .הזוכה היועץ בהסכמת והכל, לעת מעת שיהיו כפי העבודה צרכי פי על, לפעילות גלובלי שכר בסיס

בהתחשבות בכלל הפרויקטים בכל  להלן המפורטות למדרגותיהיה בהתאם תשלום למציע הזוכה ה .4.3

 : תקופת ההתקשרות

 מהתמורה השעתית; 100%ישולם סך של  –השעות הראשונות  0-100בעבור  .4.3.1

 מהתמורה השעתית; 95%השעות הבאות ישולם סך של  101-300בעבור  .4.3.2

 מהתמורה השעתית; 90%השעות הבאות ישולם סך של  301-400בעבור  .4.3.3

 מהתמורה השעתית. 85%שעות ישולם סך של  400בעבור כל שעה מעל  .4.3.4

 

 התמורה תשוקלל שבו ופןבא(, פרוגרסיבית) מדורגת תהיה הזוכה למציע שתשולם התמורה יובהר כי 

 העבודה בפועל.  לשעות בהתאם לו המגיעה התמורה לאחוז בהתאם הסופית

 כללי: .4.4

מיום קבלת אישור האחראי מטעם ענבל של החשבונית  30התמורה תשולם בתנאי שוטף +  .4.4.1

 שהוגשה על ידי המציע הזוכה. 

לידי האחראי  עם הגשת חשבונית לתשלום התמורה, כאמור בפרק זה, יעביר המציע הזוכה .4.4.2

התמורה תועבר רק לאחר אישור של  הגורם  .מטעם ענבל דיווח ובו פירוט השירותים שניתנו

המוסמך מטעם ענבל כי קיימת התאמה בין השירותים שניתנו בפועל, מהותם והיקפם, לבין 

 התמורה כפי שהיא מופיעה בחשבונית לתשלום. 

לטת, והמציע הזוכה לא יהיו זכאי לקבל מובהר כי התמורה המפורטת בפרק הינה סופית ומוח .4.4.3

כל תשלום או הטבה אחרת ו/או נוספת בשל ביצוע השירותים המבוקשים, לרבות תשלומים 

עבור הוצאות משרד המציע )ובכללם טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקסים(, אש"ל וכיוצא 

 באלה. 

 הוצאות להחזר זכאי האי, המבוקשים השירותים מתן לצורך לנסיעה יידרש והמציע במידה .4.4.4

 נציג להנחיות בהתאם נסיעותיו על לדיווח ובכפוף בהסכם כמפורט, מ"נש תעריפי לפי נסיעה

 . ענבל עם ולתיאום דיווח לעניין ענבל
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מבלי לגרוע מן האמור בפרק זה, ענבל שומרת לעצמה את הזכות, בנסיבות מיוחדות, להגיע עם  .4.4.5

ם התמורה ותעריפים שיהיו שונים משיטת התשלום המציע הזוכה להסכמות בנוגע לאופן תשלו

 המפורטת לעיל. 

 

 אופן הגשת ההצעה – 5פרק 

 

 להלן. 6על ההצעה להכיל את כלל המסמכים כמפורט בפרק  – הצעה מבנה .5.1

על המציע להגיש את הצעתו בעותק אחר מקורי, למעט את ההסכם אותו  –מספר העותקים של ההצעה  .5.2

מקור כדין. על המציע להשאיר ברשותו העתק נאמן למקור מההצעה  –ם יש להגיש בשני עותקים חתומי

 בשלמותה.

  –חתימה על ההצעה  .5.3

להלן חתומים  6הצעת המציע תכיל את כל מסמכי ההזמנה והנספחים הנדרשים כמפורט בפרק  .5.3.1

 בראשי תיבות בכל עמוד ובחתימה מלאה במקומות הנדרשים.

 ים כנדרש עשוי לגרום לפסילת הצעתו.מציע שלא יגיש את כל המסמכים חתומים ומלא .5.3.2

המציע יחתום חתימה מקורית מלאה ביחד עם חותמת המציע בכל מקום בו התבקש, ובכל דף  .5.3.3

 אחר ישים חותמת וחתימה ו/או יחתום בראשי תיבות, כנדרש.

יחתום רק מי שהוסמך לכך בתקנון החברה או  –אם המציע הנו תאגיד או שותפות רשומה  .5.3.4

 תוספת חותמת התאגיד. בהסכם השותפות וב

  – ההצעה מילוי .5.4

 והוא, נספחיה על בהזמנה המופיעים תנאי או/ו פרט כל שהיא דרך בכל לשנות אסור למציע .5.4.1

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

 או/ו ובנספחיו ההסכם בתנאי, נספחיה כל על ההזמנה בטופס המציע ידי על שיעשה שינוי כל .5.4.2

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

 .הצעתו לפסילת לגרום

 

 המסמכים שעל המציע להגיש במסגרת הצעתו – 6פרק 

 

 . בלבד  "16/2016 פומבי הליך":  לרשום יש זו מעטפה על .במעטפה סגורה להגיש יש ההצעה את .6.1

יש את הצעתו בקלסר עם חוצצים על פי החלוקה המפורטת להלן ולרשום על כל חוצץ את על המציע להג .6.2

 הכותרת המודגשת בכל תת סעיף כמצוין לעיל

 .להזמנה 'ב נספח  הגשת -תצהירים מסמך - 1 חוצץ .6.2.1
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 –המציע להצהיר כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א  על

 דין עורך להחתים וכן מלאה בחתימה התצהיראים, לחתום בסוף , על התצהירים הב1971

 . וחתימת אימות לצורך

 ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על מורשה פקיד תצהיר - 2 חוצץ .6.2.2

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

 גופים עסקאות בחוק לדרישה בכפוף  ,1971 – התשל"א חדש(, )נוסח הראיות לפקודת ב'

  ציבוריים.

 להזמנה א' נספח – נספחיו על ההסכם -3 חוצץ .6.2.3

 חתום יוגש ההסכם .עמוד בכל תיבות בראשי לחתום יש עצמו וההסכם להסכם הנספחים על

 עותקים בשני 1971-התשל"א חדש(, )נוסח הראיות לפקודת ב' לפרק א' בסימן כמשמעותו כדין

  .כדין חתומים

 .נוספים ומסמכים חיים קורות ,המציע פרופיל -4 חוצץ .6.2.4

 וכל המלצות ,הסמכה תעודות בצירוף ניסיונו הצהרות לביסוס אסמכתאות להגיש המציע על

  .המוצע הגורם אומדן לשם למזמינה עניין משום בו יש כי סבור המציע אשר ,נוסף מסמך

 חתומים ההליך מסמכי – 5 חוצץ .6.2.5

 חתומים ויפורסמו במידה הבהרה מכתבי לרבות ההליך מסמכי לכל את להגיש המציע על

 .כנדרש

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

שניתנו בהתאם להזמנה, לרבות בקשר לכישוריו, מקצוענותו, ניסיונו, אמינותו והאמצעים העומדים לרשותו 

 לרבותפי ההסכם, וכן לבדוק בכל דרך אחרת את קיומם של תנאי ההשתתפות, -תחייבויותיו עללצורך ביצוע ה

בדיקה אצל כל הגורמים הרשמיים, והמציע יעמיד לרשות המזמינה את הפרטים הנ"ל ויאפשר בדיקה כאמור 

 והכל בכפוף לכל דין. 
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 אמות מידה ומשקולות לבחירת ההצעה הזוכה – 7פרק 

 

 .המציע איכות 100% -ל מחולקות המידה אמות .7

, היתר בין, תכלול אשרהמציע  הצעת במסגרת למזמינה שיגיע מידע על תתבסס ההצעה איכות הערכת .7.1

ו/או על בסיס מידע אחר שיגיע  אישי ראיון, ההצעה של איכותנית לבדיקה הרלוונטיים המסמכים כלל את

 :להלן האיכותי דהניקו ולפי הבלעדי דעתה שיקול לפי הכללחברה מיוזמתה, 

 

משקל  פירוט הקריטריון

 מקסימאלי

 המציע בייעוץ ניסיון

 בתחום

השירותים  

 :המבוקשים

תינתן נקודה אחת  ארגוני בייעוץניסיון  לשנתבעבור כל שנה מעבר 

 נקודות. 5-ולא יותר מ

  אחד שנה תחשב לצורך סעיף זה , ככל שבוצע בה פרויקט

 שעות לפחות. 50בהיקף של לפחות 

 

 נקודות 5

היועץ המוצע  ניסיון

 ניהול בתחום בליווי

 :ברפואה סיכונים

 

 או ברפואה סיכונים ניהול בתחום יעוץ או/ ו בליווי ניסיון הצגת בגין

 הרפואי הטיפול בבטיחות העוסקים גופים או  ליחידות יעוץ/  ליווי

 10 -מ יותר ולא ניסיון שנת לכל נקודות 2 יינתנו( ענבל לרבות)

 .נקודות

  שנה תחשב לצורך סעיף זה, ככל שבוצע בה פרויקט אחד

 שעות לפחות. 50לפחות בהיקף של 

 

 נקודות 10

היועץ המוצע  ניסיון

בייעוץ ארגוני לארגוני 

 בריאות:

 

של היועץ בגין הצגת ניסיון בליווי ו/ או יעוץ ארגוני בארגוני בריאות , 

בוצעו במהלך אשר  על פי מס' פרויקטים עליהם יצהיר המציעהמוצע 

 כדלקמן: יינתן ניקוד  חמש השנים האחרונות,

 נקודות 5 -פרויקטים 3-1 בין 

   נקודות 10 -פרויקטים 7-4בין 

 נקודות 14
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 8 נקודות 14 - פרויקטים ומעלה 

 .שעות  50ייחשב כמתן ייעוץ של מינימום  פרויקט

מפרויקטים  התרשמות

 קודמים:

 

 

בתחום הייעוץ המוצע  עץשל היו פרויקטים 3 לפחות המציע יציג

שירותים כמתואר  היתר בין כללו הארגוני לארגוני בריאות אשר

בחמש השנים ושהסתיימו  "המבוקשים שירותים"בהגדרת ה

 .האחרונות

 כדלקמן:תיבחן עבור כל פרויקט בנפרד  המזמינה התרשמות

 4 -דמיון הפרויקט לצרכי המזמינה 

 4יקט תוצרי הפרו 

 4- הפרויקט מורכבות 

נקודות לכל  12 עד יינתנו, בסה"כ מהפרויקטים התרשמות ןבגי

 נקודות. 36-פרויקט ולא יותר מ

 נקודות  36

 

 לשם העבודה מזמיני 2 -ל תפנה המזמינה, שיוצגו  הפרויקטים מתוך :המלצות

 וסך נקודות 5 עד יינתנו המלצה כל בגין. בחירתה לפי, המלצתם קבלת

 .  נקודות 10 עד הכל

 ניסיון בסיס על זה סעיף לנקד הזכות את לעצמה תשומר המזמינה

 .בלבד המציע עם קודם

 גוף כל עם קשר ליצור, חייבת אינה אך, הזכות שמורה למזמינה

 ניסיון במסגרת הן, הסף תנאי במסגרת הן, המציע ידי על שהוצג

, לרבות הבלעדי דעתה שיקול לפי הכל, ההמלצות במסגרת והן קודם

על בסיס ניסיונה הקודם של המזמינה עם האפשרות לנקד חלק זה 

 המציע. 

 

 

 הפחות לכל נקודות 50: לראיון מעבר ציון*

 

 נקודות 10
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 בין מטעמו מוצעה והיועץ המציע יתבקש הריאיון במסגרת כי מובהר אישי ראיון

 פרויקטים ביצוע לאופן המקצועית וגישתו תפיסתו את להציג, היתר

 .נקודות 25 עד יינתנו זה סעיף בגין.  זה מסוג

 

 נקודות 25

 

 נקודות  100  סה"כ 

 

 

  הזוכה ההצעה בחירת אופן .7.2

 . הזוכה כהצעההציון הסופי הגבוה ביותר תוכרז  בעלת ההצעה .7.2.1

הצעות או יותר, לניקוד מקסימאלי זהה, המזמינה תהא  2אף האמור לעיל, במידה ויגיעו  על .7.2.2

 .הצעתם רבדב ומתן משא לניהולרשאית לפנות אל המציעים הללו 

 

 או/ו בודד מציע עם חסוי או/ו פומבי ומתן משא לנהל, חייבת אינה אך, הזכות שמורה למזמינה כי מובהר .7.3

 בקשר אחר עניין וכל הבהרות, התקשרויות, שירות, מחירים עם בקשר, חלקם או כולם, מציעים מספר

להוריד , יותר או אחד, יעממצו/או לבקש  המזמינה, מבלי לגרוע מיתר סמכויות בהצעתם מאפיין כל עם

 את העלות השעתית כפי שהוגדרה.

 דרך הגשת ההצעות ובחינת ההצעות – 8פרק 

 ההצעה הגשת .8.1

 הסכים ,העבודה מהות את הבין ,לעיל האמורים הסף בתנאי עומד המציע כי פירושה ההצעה הגשת  8.1.1

 הפרטים ,נתוניםה כל את בדק ,האפשרי המידע מלוא את קיבל ,הצעתו את הגיש ובטרם  תנאיה לכל
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 כלשהו תנאי או/ו פרט הבין לא או/ו ידע לא כי טענה כל מלהעלות מנוע יהא ולפיכך ,והעובדות

 .וחלקיו פרטיו כל על  ,זה הליך במסמכי הכלול

 והכול ההסכם לרבות ,נספחיו על ההליך תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה הגשת 8.1.2

 .תוספת או/ו שינוי בלא

 להגשת הקבוע האחרון מהמועד ימים 90 במשך בתוקפה תעמוד ,צרופותיה כל על ,שהשהוג הצעה 8.1.3

 .ובכתב מראש מהמציע המועד הארכת את ביקשה ענבל אם נוספים ימים 60 או ,ההצעות

 המציע ומלאים. אמתיים הינם בהצעתו שמסר והמידע הפרטים הנתונים, כלל כי מתחייב המציע 8.1.4

 מילוי כי למציע ידוע ופועלו. המציע את ומדויק תקף הימן,מ באופן משקפת הצעתו כי מתחייב

 .דין פי על כנגדו ההליכים כל לנקיטת ואף ,לאלתר הצעתו לפסילת עילה יהווה כוזבים פרטים

 ההצעות בחינת דרך .8.2

 פי הזמנה זו כדלקמן: -המזמינה תבחן את ההצעות שיוגשו על

ל המסמכים הנדרשים ותקינותם )כולל בדיקת הימצאות כל -  הנדרשים המסמכים בדיקת שלב א'

 בקשת השלמות במקרה הצורך וקבלת ההשלמות(. 

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

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

 עה כלל מידע לא נכון או לא מלא.יתגלה כי פרט מפרטי ההצ

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

לעיל  7בהתאם לאמות המידה שפורטו בפרק  נוקדוהמידה. כל ההצעות שעברו את תנאי הסף י

   וינוקדו בהתאם.

איון אישי כולל ילר דות על פי אמות המידה,נקו 50שקבלו מעל הזמנת המציעים  - אישי ראיון 'דשלב 

 את להציג, היתר בין מטעמוהמוצע  והיועץ המציע יתבקש, ןהראיובמהלך  .יאיוןניקוד הר

 .זה מסוג פרויקטים ביצוע לאופן המקצועית וגישתו תפיסתו

 .הבחירת המציע הזוכ - זוכה מציע בחירת 'ה שלב

החלטה סופית בדבר המציעים הזוכים הסופיים. שליחת  - המציעים לכלל/דחיה זכיה הודעות ' ו שלב

 הנדרשים הביטוחים האישורים לשליחת דרישה כולל/דחיה לגבי תוצאות ההליך זכיההודעות 

 . במערכת חדש ספק פתיחת ופרטי

 ההזמנה מסמכי הפצת איסור .8.3
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ת והצעבאתר ענבל לשם הגשת  מפורסמיםכל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה והם 

, לצלמם, להעבירם לאחר או להשתמש בהם לשנותםבמסגרת הליך זה. המציע אינו רשאי להעתיקם, 

 למטרה אחרת כלשהי.

 ההליך תוצאות על הודעה .8.4

, או בכתובת תם, כמצוין בהצעםעל פי כתובת יםמציעהבכתב לכל  תימסר ההליךהודעה על תוצאות 

, כי לא יהיה כל תוקף אתהסר ספק  מובהר בז מען. לזמנההדואר האלקטרוני שציין המציע בנספח א' לה

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

כדי לחייב את המזמינה כל  ההליךמובהר בזאת כי אין בתוצאות  כן/או בדוא"ל על פי הוראות סעיף זה. ו

 להלן ובכלל זה חתימת המזמינה על  ההסכם. 8ט בפרק עוד לא הושלמה ההתקשרות כמפור

 עיון זכות .8.5

 שלו מקצועי סוד או מסחרי סוד לחשוף עלולים בהצעתו חלקים אילו מראש לציין רשאי המציע 8.5.1

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

 את להעביר תרשאי ענבל תהא ,הזוכה ההצעה את להציג תתבקש ענבלש במקרה כי לכך מסכים שלו

  זכו. שלא מציעים לעיון במלואה הזוכה הצעתו

 מלדרוש מנוע יהא מקצועיים ו/או מסחריים כסודות בהצעתו מסוימים חלקים הגדיר אשר מציע 8.5.2

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

 ההצעה, של חלקים גילוי בעניין החלטה כל ליתן דין פי על המזמינה של מסמכותה לגרוע מורהא

  המלא. דעתה שיקול לפי וזאת

 ההתקשרות הסכם של לתוקף לכניסתו מקדימים תנאים .8.6

זוכה תשלח אליו המזמינה דרישה לשליחת האישורים הביטוחים המשלוח ההודעה למציע  עם .8.6.1

חדש במערכת ועל המציע הזוכה להציגם חתומים מקור מחברת הנדרשים, ופרטי פתיחת ספק 

 ימי עבודה.  10הביטוח ומהבנק בתוך 

, שלה החתימה מורשי באמצעות, המזמינה חתימת לאחר רק תהא לתוקף ההסכם כניסת כי יובהר .8.6.2

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

 

 

 התחייבויות המציע – 9פרק 

 

המציע מתחייב כי כל עובדיו ומועסקיו לצרכי ביצוע הליך זה, הינם עובדים ומועסקים  – המציע עובדי .9.1

 ולא של ענבל וכן פועלים עפ"י כל חוקי ההעסקה כמתחייב מכל חוק. מציעבמסגרת הארגונית של ה
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ידו לפי דיני המציע בלבד הינו אחראי כלפי כל המועסקים על  - אחריות המציע כלפי המועסקים על ידו .9.2

העבודה, הנזיקין וכל אחריות אחרת לפי כל דין. כן יהיה המציע לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידיו, או 

זה. אם על אף האמור תחויב ענבל כדין, לשאת  הליךבגין רכושו ונכסיו ועל ידי המועסקים על ידו למטרות 

פן מלא ומיד עם דרישתה הראשונה בכתב בחבות, או לעשות מעשה כלשהו, יפצה אותה על כך המציע באו

 של ענבל.

 חובת דיווח של המציע לגבי שינויים ו/או עדכונים במציע .9.3

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

ע שייתנו את השירותים במצי העובדיםשהגיש במסגרת ההצעה על נספחיה ובכלל זה כל פרט בשינוי מצבת 

המבוקשים ו/או שינוי כלשהוא במבנה  המציע ו/או כל שינוי במציע שיכולות להיות לו השלכות לגבי מתן 

. לאחר קבלת זוהשירותים המבוקשים ובכלל זה שינוי באי עמידה באחד מתנאי הסף במסגרת הזמנה 

למזמינה ת היועץ המוצע למתן השירותים. ובפרט שינוי בזהוהודעה בכתב מהמציע לגבי שינוי כאמור לעיל, 

יהיה שיקול הדעת הבלעדי להחליט כיצד לפעול ובכלל זה מתן אפשרות של הפסקת קבלת השירותים 

 מהמציע. 

 

 שמירת סודיות .9.4

המציע מתחייב לשמור בסוד ידיעות שתגענה אליו עקב ביצוע הליך זה ו/או ההתקשרות בעקבותיו. ללא 

סור המציע כל ידיעה כאמור לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה. לעניין זה, הרשאה מהנהלת ענבל לא ימ

 . 1977 -לחוק העונשין, תשל"ז  119 -ו 118הוראות סעיפים  מציעיחולו על ה

 קניין רוחני .9.5

לענבל תהא הזכות לעשות שימוש בכלל התוצרים, מצגות , ו/או חומרים שיוכנו ו/או שיעוברו ע"י  9.5.1

אמור בבתי החולים הממשלתיים, ו/או לפרסמם למטרות של הספק במסגרת מתן השירותים כ

שיתוף ידע ולמידה להשגת מטרות היחידה לשיפור איכות הטיפול ובטיחות המטופל. )להלן: 

 ."תוצרי השירותים"(

וסכם בזה במפורש כי למציע ו/או היועץ יהיה אסור להציע את תוצרי השירותים שניתנו במסגרת מ 9.5.2

 ה ללקוחותיה של ענבל, בלא קבלת אישור בכתב ומראש. התקשרות זו על פי הסכם ז

 

 איסור הסבת זכויות .9.6

המציע אינו רשאי להמחות ו/או להעביר לזולת, במישרין או בעקיפין, את זכויותיו או את חובותיו לפי 

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

  חביטו .9.7
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 כללי  .9.7.1

 בנספח כמפורט הנדרשים הביטוחים את לערוך עליו יהא בהליך יזכה באם כי מתחייב המציע

 ביטוחים עריכת אישור מסמך את לענבל ולהציג ישראל מדינת או/ו ענבל ולטובת לטובתו להסכם

 במכתב שיינתנו להנחיות בכפוף או הזכייה מכתב קבלת מיום ימים 10 תוך המבטחים י"ע חתום

 מקרה בכל אשר האחריות וגבולות הנדרשים נאיםהת, הכיסויים את כוללים הם כאשר הזכייה

 . בו מהמצוין יפחתו לא

 ביטוח חבות מעבידים .9.7.2
 

  תחומי בכל המעבידים חבות בביטוח עובדיו כלפי אחריותו את יבטח המציע .א

 ;המוחזקים והשטחים ישראל מדינת     

  כלפי המציע של החוקית אחריותו את יכסה הפוליסה פי על הניתן הביטוח .ב

 ;ענבל  עם לחוזה בהתאם  ארגוני וייעוץ ליווי לשירותי בקשר עובדיו

  ולשנת למקרה, לעובד ב"ארה דולר 5,000,000 - מסך יפחתו לא האחריות גבולות .ג

 .   ביטוח

  מחלת/עבודה תאונת קרות לעניין ונטען היה ענבל את לשפות יורחב הביטוח .ד

 .המציע מעובדי ימ כלפי כלשהם  מעביד בחבות נושאים הם כי  כלשהי מקצוע

 

 כלליים תנאים – 10 פרק

 סדר עדיפות של מסמכי ההליך 10.1

ביצוע ההליך כפוף לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. במקרה של סתירה בין מסמכי ההליך השונים, 

 על נספחיהם, תגבר ההוראה שיש בה להטיב ביותר עם ענבל.

 המסגרת הארגונית של השירותים שיינתנו על ידי המציע  10.2

ו/או הספק ו/או עובדיו אין ולא יהיו יחסי  הזוכהן הסר ספק מובהר בזאת כי בין ענבל לבין המציע למע

 עובד מעביד בשום צורה ואופן שהוא.

 ליווי ענבל 10.3

 ענבל ו/או מי מטעמו והספק יפעל לפי הנחיותיו.  נציגבלי לגרוע מכל האמור, מכלול מתן השירותים ילוו ע"י 

 סמכות השיפוט 10.4
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וט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים להליך זה, או בכל תביעה הנובעת מהליך זה, סמכות השיפ

 בלבד.  והמרכז יפו אביב תל באזורתהיה בבתי המשפט 

 

 בכבוד רב,            

 מ"בע לביטוח חברה ענבל
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 חולים בבתי במחלקות עומק תהליכי ביצועול ארגוני ואבחון ארגוני לייעוץ  שירות למתןהסכם -נספח א

 חברה בענבל ברפואה, הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת סיכונים לניהול היחידה עבור ממשלתיים

 מ"בע לביטוח

 

 

 

 . 2016שנערך ונחתם ביום __________________ לחודש _________________ שנת 

 

 פנימית לביטוחי הממשלהמנהלת הקרן ה ענבל חברה לביטוח בע"מ   בין: 

 70100, מיקוד 282רחוב ערבה, קריית שדה התעופה, נתב"ג    

 

 

 מצד אחד

 ("ענבל")להלן: 

 

    __________________ לבין: 

 

 מצד שני

 ("המציע")להלן: 

 

הואיל וענבל חברה לביטוח בע"מ מנהלת את הקרן הפנימית לביטוח רכוש הממשלה ונושאים  שלממשלה עניין 
 ( בהתאם להסכם  בין ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, לבין ענבל;"הקרן הפנימית"י בהם )להלן: ביטוח

 

במוסדות הבריאות והואיל וענבל מנהלת עבור הממשלה, בין היתר, גם תביעות שמוגשות נגד צוותים שונים 
 , לרבות תביעות בגין אחריות מקצועית של הצוותים הנ"ל;הממשלתיים

 

העוסקת בניהול סיכונים במערכת הבריאות הממשלתית הוקמה יחידה לניהול סיכונים ברפואה,  והואיל ובענבל
 (;"היחידה"להלן: , גריאטריים ולשכות הבריאות (ם)בתי חולים כלליים, בתי חולים פסיכיאטריי
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טנת הסיכון שני יעדים מרכזיים עומדים במרכז עשייתה של היחידה : שיפור איכות ובטיחות הטיפול הרפואי והק
 הביטוחי בגין אחריות מקצועית ברפואה ;

 

יעוץ ארגוני ואבחון ארגוני לביצוע תהליכי עומק לצוותי מוסדות הבריאות והואיל והוחלט בענבל לבצע 
 הממשלתיים;

 

 . והואיל וכל פעילות במוסדות הבריאות ובבתי החולים הממשלתיים תעשה בהתאם להסכמת המוסד הרפואי

 

במתן ייעוץ כעל בעל ידע, כישורים, ניסיון, תשתית ארגונית, אמצעים ומומחיות ו הצהיר על עצמ עהמציווהואיל 
 לרבות בארגוני בריאות בישראל; ארגוני ואבחון ארגוני

 

בייעוץ ארגוני ובביצוע תהליכי עומק במוסדות הבריאות  ןוהואיל והמציע הציג והצהיר על מומחיות וניסיו
 הממשלתיים ;

 

,  16/2016בהליך מס' הסתמך, בין היתר, על הצהרותיו הנ"ל של המציע והצעותיו כפי שהוגשו לענבל והואיל וב
ואבחון ארגוני לביצוע ליווי שירותי  מבקשת להתקשר עימו לקבלת בחרה בו ענבל מבין מספר מועמדים והיא 

 לצוותי מוסדות הבריאות הממשלתיים;תהליכי עומק 

 

יווי וביצוע לייעוץ ארגוני ואבחון ארגוני, לרבות ו/או מבקש להעניק לענבל שירותי  והואיל והמציע מקבל על עצמו
 ("הייעוץ"תהליכי עומק למוסדות הבריאות הממשלתיים )להלן : 

 

והואיל וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ותנאי ההתקשרות ביניהם, הכל כפי שיפורט 
 בהסכם זה;

 

 "(המבוא)להלן: "

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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 כללי  .1
 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. א. 

 

 כותרות הסכם זה הן למען הנוחות בלבד ואין לפרש הוראות הסכם זה על פיהן. ב. 

 

 

 

 תפקידי המציע  .2
 

השירותים את כלל ע ליתן לענבל  ע"י המציע לענבל, מתחייב המצי ושיינתנמבלי לגרוע מכלליות השירותים 
נספח א' כ, מצ"ב ומסומנת 2016בהצעתו שהוגשה במסגרת פנייה לקבלת הצעות מיוני,  על פי המפורט

הייעוץ כאמור כל ליווי אחר שיתבקש להשגת יעדי לרבות , , המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זהלהסכם
בל, בכפוף לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי, בתיאום בנספח א', והכל כפוף לשינויים ובקשות שיעשו על ידי ענ

 עם המציע.

 

 בנספחלצורך ביצוע ייעוץ במוסד רפואי ספציפי תוגדר תוכנית העבודה והשירותים המבוקשים באותו ייעוץ 
 להסכם זה. 'ב

 

 התחייבויות המציע  .3
 

ו לרשות המציע יבצע את השירותים ו/או המטלות על פי הסכם זה באופן שוטף ויעמיד את עצמ .א
ואופן התשלום בהתאם לתוכנית העבודה  ומוסדות הבריאות הממשלתיים בהם  יינתן הייעוץ,ענבל 

 .מסמכי ההזמנה' לאכמפורט בנספח ובין השאר , בנספח ב' להסכם בין המציע לבין ענבל שיסוכמו
 

פי -עלהמציע יבצע את השירותים ו/או המטלות במומחיות ומקצועיות ויעילות ונאמנות וחריצות  .ב
ביצוע השירותים המבוקשים יעשה ע"י היועץ המוצע  פי הוראות כל דין.-מיטב כללי המקצוע ועל

 כפי שעולה מנספח א' להסכם.
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שהתחייב להם באופן אישי ע"י היועץ המוצע בעצמו. מובהר  המציע יבצע את השירותים והמטלות .ג
סף מטעם המציע דורש אישור מוקדם, בזאת כי כל שינוי בזהות היועץ המבצע או שיתוף של גורם נו

 בכתב ומראש של נציג ענבל.
 

קבעו בתוכנית העבודה המוסכמת בין ילוחות הזמנים כפי שיבצע את כל המשימות ע"פ  המציע .ד
' להסכם. יובהר כי התחייבותו של המציע על פי סעיף זה בכמפורט בנספח בין השאר הצדדים, 

הזמנים, וע"פ לו"ז שיסוכם  ות בלוח אות הממשלתייםמוסדות הברי מותנית ביכולת העמידה של 
 והמציע., ענבל החולים המוסד הרפואי הממשלתימעת לעת בין 

   

לאורך כל ימי הייעוץ במוסד בו ההדרכה ניתן הייעוץ לרבות נוכחות יהיה נוכח  היועץ המוצע .ה
 במשרדי ענבל  כפי שיידרש לצרכי הכנת וליווי הייעוץ.

 

פי כל דין לצורך -ב כי כל ההיתרים ו/או רישיונות ו/או הסמכות הדרושים עלהמציע מצהיר ומתחיי .ו
הינם תקפים ולא נשללו וכל האגרות החוקיות הדרושות,   של המציעביצוע תפקידיו ו/או מטלותיו 

 ידו במלואן.-אם יש ו/או יהיו כאלו, שולמו ו/או ישולמו על
 

על פי דין ובין על פי הסכם כלשהו, לחתימתו  המציע מצהיר ומתחייב כי אין כל מניעה שהיא, בין .ז
 על הסכם זה ולקיום התחייבויותיו על פיו.

 

 :מקצועית אחריותשיפוי ו  .4
וסד הרפואי ( שייגרם לענבל ו/או למ"נזק"שא באחריות מלאה לכל נזק ו/או הפסד )להלן: יהמציע י .א

ל של המציע ו/או עובדיו ו/או ו/או למדינה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחד בו ניתן הייעוץ
שליחיו ו/או כל אדם מטעמו, עקב ו/או בקשר לביצוע התפקידים ו/או המטלות הנ"ל ו/או כלל 

 התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 

על המציע יחולו כל ההוצאות שייגרמו, אם ייגרמו, לענבל ו/או המדינה ו/או לצד שלישי כלשהו,  .ב
חיו וכל מי שבא מטעמו ו/או ממחדל כאמור והוא מתחייב כתוצאה ממעשי המציע, עובדיו, שלי

לשפות את ענבל ו/או הממשלה לפי דרישתם הראשונה, בעבור כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה 
 ו/או נזק שנגרמו להם ו/או לצד שלישי.

 

 

 ביטוח  .5
 

 המציע מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת ענבל 

 לענבל, כאשר  הם כוללים את הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות  ולהציגם

 האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 

 ביטוח חבות מעבידים 5.1
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המציע יבטח את אחריותו כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי  מדינת ישראל והשטחים  .א
 המוחזקים;

 

החוקית של המציע כלפי עובדיו בקשר לשירותי  הביטוח הניתן על פי הפוליסה יכסה את אחריותו .ב
 ליווי וייעוץ ארגוני  בהתאם לחוזה עם  ענבל;

 

 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולשנת ביטוח.    5,000,000 -גבולות האחריות לא יפחתו מסך  .ג
 

הביטוח יורחב לשפות את ענבל היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם  .ד
 ים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי המציע.נושא

 

 

 כללי  5.2
 

 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

 

 ענבל חברה לביטוח בע"מלשם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים :   .א
 

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על  .ב
יום לפחות במכתב רשום לענבל חברה  לביטוח בע"מ, רחוב הערבה קריית  60מוקדמת של  כך הודעה

 70100שדה התעופה מיקוד 
 

 המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי ענבל  .ג
 לא יחול לטובת אדם שגרם  לנזק  רחברה לביטוח בע"מ ועובדיה, ובלבד שהוויתו

 ן.     מתוך כוונת זדו

 

 המציע יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל  .ד
 הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.       

 

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על המציע. .ה
 

 בדרך כל שהיא את אחריות כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם  .ו
 המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי ענבל חברה לביטוח בע"מ, והביטוח 

 הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.                                                                   
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 ל ביצוע  הביטוחים יומצאו על ידי המציעאישור עריכת ביטוחים בחתימת המבטח ע .ז
 לענבל עד למועד חתימת החוזה.       
 

 

                                                                  -   3   - 

 

 המציע מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם ענבל להחזיק בתוקף את פוליסות  .ח
 הביטוחים לכל אורך תקופת ההסכם ולהמציא  הביטוח. המציע מתחייב לחדש  את כל

 אישור עריכת ביטוחים חתום על ידי המבטח לענבל  לכל המאוחר שבועיים  לפני תום 

 תקופת הביטוח.

 אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את המציע מכל חובה החלה עליו על פי כל  .ט
 על כל סעד או זכות המוקנים  דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של ענבל

 לה על פי הדין ועל פי  חוזה זה.

 

 שיתוף פעולה בין הצדדים  .6
 

 ויפעלו יחדיו בכל האמצעים העומדים לרשותם מול   הייעוץ,הצדדים ישתפו פעולה לצורך קידום  .א
ו/או רשויות משרד הבריאות  ו/או מול צדדים שלישיים על מנת   מוסדות הבריאות הממשלתיים

 ו.לקדמ
 

לצורך שיתוף הפעולה עם המציע תמנה ענבל נציג שישמש איש הקשר מטעמה בכל הקשור לפרויקט  .ב
 (."נציג ענבל"ולביצוע הסכם זה )להלן : 

 

נציג ענבל ישתתף בישיבות עבודה עם המציע ועם גורמים שלישיים ככל שיידרש, וייקח חלק פעיל  .ג
 .אש , הכל בתיאום מרהייעוץ בתכנון ובהוצאה לפועל של 

 

 התמורה  .7
 

 ₪ 314בעבור ביצוע השירותים המבוקשים תשלם ענבל למציע הזוכה תמורה שעתית קבועה בסך של  .א

במסמכי ההזמנה,  4התשלום למציע הזוכה יהיה בהתאם למדרגות המפורטות בסעיף (.מ"לא כולל מע)

התמורה : ")להלן .הסכם זהים לכאמור בנספחובהתחשבות בכלל הפרויקטים בכל תקופת ההתקשרות 

.)" 
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יובהר כי התמורה שתשולם למציע הזוכה תהיה מדורגת )פרוגרסיבית(, באופן שבו תשוקלל התמורה  .ב

, וכמפורט בנספחים להסכם הסופית בהתאם לאחוז התמורה המגיעה לו בהתאם לשעות העבודה בפועל

 זה. 

 ימים לנציג ענבל. 15בתום כל מתן ייעוץ ולא יאוחר מ המציע ידווח  .ג

זכאי להחזר הוצאות  יהיה במידה והמציע יידרש לנסיעה לצורך מתן השירותים המבוקשים  -תנסיעו .ד

 שירותים לנותני בתפקיד נסיעה הוצאות)"החזר נסיעה ברכב פרטי, לפי חוזרי החשב הכללי 

ק"מ.  30(. יודגש כי יוחזרו הוצאות רק עבור נסיעות בהן מרחק הנסיעה ליעד עולה על "חיצוניים

ברוטו  ₪ 1.4חושב לפי מכפלת התעריף במספר הקילומטרים. התשלום נכון להיום עומד על התשלום י

ובהתאם להנחיות  לק"מ בתוספת מע"מ, וזאת בכפוף לדיווח על נסיעותיו המאושרות ע"י נציג ענבל

 ענבל, ואשר יכולים להשתנות מעת לעת והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ענבל. 

ימי עבודה לכל היותר.  מצא נציג  7ף לעיל, יועבר לנציג ענבל, ויאושר על ידו בתוך הדיווח, כאמור בסעי .ה

ענבל אי התאמות, יציין אותן במפורש באישורו. לא צוינו אי התאמות, ייחשב המענה כאישור לכל דבר 

 ועניין.

 

 ביצוע עם חשבוניתולאחר מכן  תשלוםלאחר קבלת האישור כאמור יעביר המציע לענבל דרישת  .ו

 . התשלום

מוסכם כי לתמורה יתווסף מס ערך מוסף, במועד תשלום כל תשלום מתשלומי התמורה עפ"י הסכם  .ז

 זה וכנגד הוצאת חשבונית מס כחוק עבור כל תשלום שנתקבל כאמור.

כל מס או היטל תשלום חובה מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים או על העסקה  .ח

 /או אשר ישונו, יחולו על המציע וישולמו על ידו. שעל פי הסכם זה, ו

 

המציע מצהיר כי ידוע לו שענבל תנכה מכל תשלום עפ"י הסכם זה מיסים ו/או תשלומי מלוות חובה   .ט

ו/או היטלים בשיעורים שענבל תהיה חייבת לנכותם במקור לפי כל דין, אלא אם המציע ימציא לענבל 

ות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שיעור הניכוי כאמור.  בכל לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל הורא

 ימים מראש בטרם ביצוע הניכוי ו/ או התשלום, המוקדם מבניהם. 7מקרה ענבל תודיע בכתב 

 30, התמורה תשולם על בסיס שוטף +מס כדיןענבל תשלם את התמורה הנ"ל כנגד המצאת חשבונית  .י

 ימים. 

י שפורטה לעיל,  מהווה תמורה סופית למילוי כל התחייבויותיו מובהר בזאת כי התמורה הכוללת כפ .יא

לפי הסכם זה לרבות נסיעות, ופרט לכך הוא בגין הייעוץ במוסדות הבריאות הממשלתיים  של המציע

לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת ו/או אחרת מענבל ו/או המדינה ו/או הממשלה ו/או כל מוסד ו/או 

ו על כל מוסד ו/או גוף שהוא לא חלה ולא תחול אחריות ו/או מחויבות גוף שהוא וכי על המדינה ו/א

 סכומים כלשהם תמורת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.מציע כלשהי בכל נסיבות שהן לשלם ל
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 קניין רוחני  .8
  

לענבל תהא הזכות לעשות שימוש בכלל התוצרים , מצגות, ו/או חומרים שיוכנו ו/או יועברו ע"י  8.1

הספק במסגרת מתן השירותים כאמור בבתי החולים הממשלתיים, ו/או לפרסמם למטרות של 

שיתוף ידע ולמידה להשגת מטרות היחידה לשיפור איכות הטיפול ובטיחות המטופל. )להלן: 

 (."השירותים"תוצרי 

מוסכם בזה במפורש כי ליועץ יהיה אסור להציע את תוצרי השירותים שניתנו במסגרת  8.2

 התקשרות זו על פי הסכם זה ללקוחותיה של ענבל בלא קבלת אישור בכתב ומראש. 

 שתמצא כפי, הייעוץ ותכני בחומרי שימוש כל לעשות רשאית תהא ענבל כי המציע על בזה  מוסכם 8.3

 .לנכון ענבל

 

 
 ידעבעלות על מ .9

 

צילומים וכל יתר ניהול המידע, ת, נתונים, בדיקות, וכל המסמכים מכל סוג שהוא, לרבות תכתוב

 מסמכים , אוהספק עבור ענבלכנו ע״י הושזה, המסמכים והמידע הקשורים לשירותים נשוא ההסכם 

טרוני בדרך אחרת, בכל פורמט שהוא לרבות פורמט אלקמהמוסד הרפואי ו/או ו/או  הספק מענבלשקיבל 

תהיה רשאית להשתמש במידע בעצמה ו/או אשר , ענבלהינם רכושה וקניינה של ( ״המידע׳׳)להלן: 

לפי שיקול דעתה.  ותבאמצעות כל צד ג׳ שתבחר, לפי ראות עיניה וללא כל הגבלה, וכן ליתן למידע פומבי

מבלי לגרוע  .ענבלת מיד עם דרישתה כל מידע כאמור ובכל פורמט על פי בחיר ענבלמתחייב למסור ל הספק

בפורמט אלקטרוני ״פתוח״/לא מוגן סיסמה ובנוסף בכל פורמט ענבל ל ספקמכלליות האמור, יעביר ה

 לרבות חוות דעת וכיו״ב, עם השלמתו של המסמך. ה, כל מסמך שהוכן על ידו עבורענבלאחר שתגדיר 

 
 קבלן עצמאי –יחסי מזמין   .10

 

מעביד בין ענבל לבין המציע -ה כדי ליצור יחסי עובדמוסכם בין הצדדים כי אין באמור בהסכם ז .א
 ו/או מי מטעמו.

 

היחסים בין ענבל לבין המציע יהיו יחסי מזמין וקבלן עצמאי וכל תשלומי החובה, החלים על סכומי  .ב
 ידו.-לעיל מכוח החוק, יהיו באחריות המציע וישולמו על6על פי ס' מציע התמורה המגיעים ל

 

מור בהסכם זה  ימציא המציע  לענבל אישור תקף על ניהול פנקסי בכל תקופת ההתקשרות כא .ג
ו/  1976 –חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( , התשל"ו 

 או על פי הוראות כל דין.
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 המציע ימציא לענבל אישור כדין על גובה המס שהוא חייב בו בגין הניכוי במקור או פטור ממנו  .ד
(, ויחדשו ו/או ימציא אישורי מס הכנסה תקפים מעת לעת עד לתום "אישור מס הכנסה")להלן: 

 תקופת ההתקשרות נשוא הסכם זה.
 

פי הסכם זה, תהא ענבל רשאית לנכות -בהעדר אישור מס הכנסה תקף בתקופת ההתקשרות על .ה
אחר שהיא חייבת  ולשלם לרשויות מס הכנסה את המגיע להם כחוק מהתמורה ו/או מכל סכום כסף

 .מציעבתשלומם ל
 

מטעמה, עם דרישתם  לשפות את ענבל ו/או מי המציעמהאמור בסעיף זה לעיל מתחייב  מבלי לגרוע  .ו
הראשונה, בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו להם כתוצאה מתביעה או דרישה שתוגש נגדם, ואשר 

, בקשר ו/או בנוגע למתן מציעהמעביד בין ענבל לבין  –תתבסס על קיומם כביכול של יחסי עובד 
 השירותים המבוקשים ו/או לביצוע הסכם זה.

 

 דיותסו  .11
 

המציע מצהיר שידוע לו שכל מידע שיתקבל אצלו, אם יתקבל, מאת ענבל ו/או המדינה ו/או הממשלה  .א
 ו/או מוסד ו/או גוף כלשהו, יהיה בגדר סוד מקצועי. מוסד הבריאות הממשלתי ו/או 

בעצמו בסוד, לגרום לכך שעובדיו ו/או כל אדם ו/או גוף ו/או שליח ו/או גורם המציע מתחייב לשמור  .ב
( ישמרו ובקפדנות על סודיות המידע ולא יעביר, יודיע או יביא "עובדיו"הקשורים עימו )להלן: 

ונציגיו, כל מידע שיגיע אליו ו/או אל עובדיו בקשר  מוסד הרפואי לידיעת כל אדם ו/או גוף, למעט ה
פקידיו ו/או שירותיו ו/או מטלותיו נשוא הסכם זה תוך תקופת ההתקשרות ואחריה וכי לביצוע ת

 לא יעשה כל שימוש במידע שהגיע אליו כאמור.
 

פי סעיף זה מהווה עבירה לפי פרק ז' סימן ה' -המציע מצהיר כי ידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו על .ג
 .1977 –)סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז 

 

מבלי לגרוע מאחריותו לפי כל דין ינקוט המציע בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על מידע  .ד
ידי עובדיו ו/או מי מטעמו בקשר לביצוע התחייבויותיו ו/או תפקידיו ו/או -ידו ו/או על-המוחזק על

ה ו/או מטלותיו נשוא הסכם זה, וכדי למנוע עיון בהם מכל אדם שענבל ו/או המדינה ו/או הממשל
המרכז הרפואי לא התירו לו זאת וכן יציית לכל דרישה של ענבל ו/או המדינה ו/או הממשלה ו/או 

ידו. בכל מקרה של תקלה  –המרכז הרפואי  בדבר נקיטת אמצעי בטחון נוספים לאלה שננקטו על 
קרות כלשהי למסמכים ו/או למידע כאמור לעיל, יודיע המציע על כך לענבל ו/או לממשלה מיד עם 

 האירוע.
 

עבודה, הסכמים, דו"חות, נתונים רפואיים  תכניות"מידע" לעניין הסכם זה יכלול בין השאר: 
ורשומות רפואיות, נתונים סטטיסטיים, נתוני תביעות, חשבונות, תיקים וכל יתר מסמכים 

רים מכל נתונים שנאספו, תוצ לרבות טיוטות, העתקים וניירות עבודה, המתייחסים לעבודות הייעוץ,
ידי המציע -סוג, בין שהוכנו ע"י ענבל ו/או הממשלה ו/או המרכז הרפואי ו/או מטעמם ובין שהוכנו על

 ו/או עובדיו כאמור לעיל, וכן לרבות כל ידיעה שהגיעה אל המציע ו/או עובדיו עקב ביצוע הסכם זה. 
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רפואי ו/או ענבל מוסכם בזאת כי המציע לא יהיה רשאי לשתף במידע גורמים שאינם מהמוסד ה
 אלא בכפוף לאישור מראש מענבל.

 

מוסכם בזאת כי המציע לא יהיה רשאי לעשות שימוש בחומרים ככל שהם מתבססים על מקרים 
ו/או מידע אשר מקורו בענבל ו/או מהמוסד הרפואי הממשלתי  אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב 

 מענבל.

 

במועד חתימת ההסכם, על נספח סודיות  בדיוהמציע ועויחתמו להבטחת התחייבויותיו כאמור,  .ה
 ( המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. להסכם זה –ד'  )נספח

 

 העדר ניגוד עניינים  .12
 

המציע מתחייב כי לא יעמיד את עצמו ו/או את עובדיו במצב של ניגוד עניינים עם ביצוע  א.
ימנע המציע ו/או עובדיו מכל התחייבויותיו ו/או תפקידיו ו/או מטלותיו נשוא הסכם זה כמו כן י

 מעשה אשר עלול לפגוע בביצוע התחייבויותיו ו/או תפקידיו  ו/או מטלותיו נשוא הסכם זה.

 

על המציע להודיע לענבל באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלו עלול הוא עצמו ו/או עובדיו  ב.
ויותיו ו/או תפקידיו ו/או להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין התחייב

פי הסכם זה לבין עניין אחר, אישי או מקצועי, מיד עם היוודע לו הנתון או המצב -מטלותיו על
 האמורים.

 המחאת זכויות  .13
 

 פי הסכם זה.-המציע לא יהיה רשאי למסור ו/או להסב ו/או להמחות זכויותיו ו/או חובותיו על א.

 

רשת, בכתב ומראש, למסירה ו/או הסבה ו/או המחאה של היה ויקבל המציע מענבל הסכמה מפו ב.
זכויות ו/או חובות כלשהן הנובעות מהסכם זה ו/או ההסכם המקורי ו/או כתב ההמחאה, יישאר 

פי הסכם זה וזאת -המציע אחראי כלפי ענבל לביצוע של התחייבויותיו ותפקידיו ומטלותיו על
 יל.למרות המסירה ו/או ההסבה ו/או ההמחאה כאמור לע

 

תהיה רשאית למסור ו/או להסב ו/או להמחות זכויותיה ו/או חובותיה למדינה ו/או לממשלה  ענבל ג.  
ימים לפני מועד המסירה ו/או ההסבה ו/או  60ללא הסכמת המציע ותוך מתן הודעה מוקדמת של 

 ההמחאה.

 

 האמור בסעיף זה לעיל מהווה תניה יסודית בהסכם זה. .ד



 נוסח חדש                                                                 

 

  32   
  בתי חולים ממשלתייםלייעוץ ארגוני ואבחון ארגוני ולביצוע תהליכי עומק במחלקות ב  שירות למתןהזמנה להציע הצעות 

 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778793, טל. 70100נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 

 

 

 תהוהפסק תקופת ההתקשרות  .14
 

יועסק המציע ע"י ענבל מתן ייעוץ ארגוני וביצוע תהליכי עומק במוסדות הבריאות הממשלתיים, לצורך  .א

 (."תקופת ההתקשרות"חודשים, החל מ _______ועד _________  )להלן:  36למשך 

  הייעוץ יינתן במחלקה לרפואה דחופה בבית החולים פוריה. .ב

 

לרבות )באופן חלקי או מלא (, חודשים נוספים 24דרשאית להאריך את ההסכם לתקופה של ע ענבל .ג

בכפוף בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ענבל ואופציה לביצוע ייעוץ במוסדות בריאות  נוספים בעתיד 

ימים לפני תום תקופת ההסכם כאמור 15על רצונה להאריך את ההתקשרות,  מציעלמתן הודעה ל

(. בתקופת ההסכם המוארכת יחולו על ציה""תקופת ההתקשרות המוארכת" ו/או "האופ )להלן:

 הצדדים כל הוראות הסכם זה, בשינויים המחויבים.

לעיל, מוסכם בזה כי כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להביא את ההסכם ב' –פים א' ו האמור בסעילמרות 

לא תהיה כל תביעה  מציעל ימים בכתב ומראש.60לידי סיום, מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת של 

, למעט /או דרישה כלפי ענבל ו/או מי מטעמה כתוצאה מסיום ההסכם ו/או ביטולו מכל סיבה שהיאו

מובהר בזאת, כי בכל מקרה של סיום בגין תשלום התמורה המגיעה למציע בהתאם להסכם זה. 

ביצוע ההדרכות עד אותו יתבצע בהתאם לדיווח על  מציעההתקשרות מכל סיבה שהיא,  התשלום ל

 מועד.

יתנה הודעה על סיום ההתקשרות כאמור לעיל, או בכל מקרה של סיום התקשרות בין הצדדים, ישיב נ .ד

לעיל ו/או 9ימים מיום קבלת הודעת הסיום את כל המסמכים ו/או מידע כהגדרתו בס'  7המציע תוך 

ף ו/או כל חומר אחר שהועבר אליו ע"י ענבל ו/או המדינה ו/או הממשלה ו/או המרכז הרפואי ו/או כל גו

 רשות מי מטעמו ושקשור בהסכם זה. מוסד שהוא והמצוי ברשותו ו/או ברשות עובדיו וב

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו כל תביעה  מציעבכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים לא תהיה ל .ה

ו/או אי מוסד הרפוו/או טענה ו/או עילה ו/או דרישה כלפי ענבל ו/או המדינה ו/או הממשלה ו/או בתי ה

גוף ו/או מוסד כלשהו לקבלת תשלום ו/או פיצוי ו/או סעד ו/או תרופה אחרת, למעט התמורה כמפורט 

( ג') 12לעיל, כולה או מקצתה )תלוי בחלקה היחסי ובמועד סיום ההתקשרות, כאמור בסעיף  '6בס' 

 תקשרות וככל שאושרה על ידי ענבל.להלן( ככל שטרם שולמה בגין תקופת הה

ו/או גוף ו/או מוסד  המוסד הרפואי לגרוע מזכויותיהם של ענבל ו/או המדינה ו/או הממשלה ו/או  מבלי .ו

כלשהו לפי הסכם זה, תהא ענבל רשאית וזכאית למסור את ביצוע המשך השירותים ו/או המטלות ו/או 

 ע.ידי המצי-ההתחייבויות הנ"ל לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בעבודות ובמסמכים השונים שנעשו על

 לעיל. 7-8בס'  "מידע"כהגדרת -לעניין סעיף זה "עבודות ומסמכים"
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למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה של ענבל ו/או  .ז

פי כל דין בכל מקרה בו -פי הסכם זה ו/או על-המדינה ו/או הממשלה ו/או בית החולים ו/או המציע על

 פי הסכם זה ו/או כל חלק ממנה. -דדים את התחייבויותיו עליפר מי מהצ

 

 סטיה או ויתור מתנאי ההסכם  .15
 

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא  
 ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר.

 

 ויתור על זכויות  .16
 

תמש בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה במקרה לא השתמש או השתהה מי מהצדדים מלהש 
 מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.

 

 שונות  .17
 

)על כל סעיפי המשנה שלהם( הינם תנאים יסודיים  9,11,12,13, 8, 3התנאים הקבועים בסעיפים  .א
להביא את ההסכם לסיום  בהסכם שהפרתם מהווה הפרה יסודית, שבגינה תהיה רשאית ענבל

 ולנקוט כל פעולה אחרת למיצוי זכויותיה על פי כל דין.
 

 כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יהיה בטל ומבוטל אלא אם נעשה בכתב ונחתם ע"י הצדדים. .ב
 

הודעה ששלח צד אחד למשנהו לפי הכתובות המובאות לעיל במבוא להסכם זה, תראה כאילו  .ג
שה( ימי עסקים ממועד משלוחה בדואר רשום, או במעמד מסירתה, )חמי 5הגיעה ליעודה בתום 

 אם נמסרה אישית.
 

פי כל -פי הסכם זה ו/או על-ענבל רשאית לקזז כל סכום שהמציע חייב ו/או יהיה חייב להן על .ד
 מענבל.מציע דין, מכל סכום אשר יגיע ל

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
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 תאריך: ___________________ 

 

 

_________________________    _____________________ 

  מציעה      ענבל       

          ____________ 

 

 

 היועץ המוצע  שם:______________________

 

 תפקיד:____________________

 

 חתימה:____________________

 

 

 שם:______________________

 

 תפקיד:____________________

 

 ____________________חתימה:
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פירוט  -סל שירותים יעוץ ארגוני   -להסכם  נספח ב  
שם המוסד הרפואי ______________מחלקה/  -שירותים 

 יחידה : _______________

   

פעילות   השלב
 עיקרית

אופן הביצוע  מועד לביצוע תיאור השלב
 והתשלום

סכום 
 לתשלום

תשלום 
 בפועל

  

י שעות ולא לפ          
 יותר מ

   

לפיפגישות         
 בפועל

   

              

             

               

         

         

         

               

             

השלמת 
 הפרוייקט

להוריד מכל       
שלב על מנת 

שיהיה סכום 
להשלמת 
 הפרוייקט

 להשאיר
סכום לסיום 

הפרוייקט 
מכל  %10

שלב 
 בפרויקט
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חישוב על פי תעריף חשכ"ל     נסיעות
להחזר נסיעות ליועצים חיצוניים 

 כפול מס' ק"מ בתוספת מע"מ

        

המחירים כוללים ביטול זמן בגין נסיעות.   כל המחירים הנקובים בנספח זה אינם   
 כוללים מע"מ.
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 אישור עריכת ביטוחים - להסכם נספח ג'

 

 לכבוד 

 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 

 

 א.ג.נ.,

 

 אישור עריכת ביטוחים:  הנדון

 

 

 )להלן "המציע"(   ________________________________הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו  

 

ם ________________ בקשר לקבלת שירותי ליווי וייעוץ לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יו 
 ארגוני  בקשר לחוזה עם  ענבל חברה לביטוח בע"מ את הביטוחים המפורטים להלן:

 

 

 ביטוח חבות המעבידים

 

 כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים. . 1

 

 למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. דולר לעובד, 5,000,000. גבולות האחריות לא יפחתו מסך  2

 

. הביטוח יורחב לשפות את ענבל היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים 3
 בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי המציע.
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 כללי

 

 בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:

 

 .ה לביטוח בע"מענבל חבר לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:   .1
 

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על  .2
יום לפחות במכתב רשום לענבל חברה לביטוח בע"מ, רחוב הערבה קריית   60ידינו הודעה מוקדמת של  

 .70100שדה התעופה מיקוד 
 

שתתפות  או חזרה, כלפי ענבל חברה לביטוח בע"מ  ועובדיה,  אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, ה  .3
 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. רובלבד  שהוויתו

 

המציע יהיה אחראי בלעדי כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל החובות  .4
 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 יות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על המציע.ההשתתפויות העצמ .5
 

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח  .6
אחר לא יופעל כלפי ענבל חברה לביטוח בע"מ, והביטוח הינו  בחזקת ביטוח ראשוני  המזכה במלוא 

לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי  הזכויות על פי הביטוח, בכפוף
 האמור באישור זה.

 בכבוד רב,                                                                                       

 

 

 ____                      __________תאריך                                                                

 המבטח וחותמת המבטח מורשה חתימת                                                                                        

 

 

 

                                                                                         

                                                                                           ___________________________ 
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 חובת סודיות ואי הרשעה  היעדר ניגוד עניינים, שמירה על סודיותתצהיר - להסכם נספח ד'

 ההליך במסגרת שירות ןלית מתעתדים אשר במציע המקצועיים העובדים והן אני הן כי בזאת מצהיר הח"מ אני

   כדלקמן: עניינים ניגוד ולהיעדר סודיות לשמירת מתחייבים

 מבוא

 המציע. של הבעלים ואני הואיל:

 בהליך המוצע היועץ עובדיו, לרבות השירותים נותן כי בתנאי המציע עם התקשרל עתידה המזמינהו  והואיל:

 התחייבות להוראות בהתאם להלן רתוכהגד המידע כל סודיות על ישמור מטעמו אחר אדם וכל זה,

 להלן. כהגדרתו המידע סודיות לשמירת הדרוש כל לעשות השירותים נותן התחייבות סמך על וכן זו,

 סייג. כל ללא בהליך שאזכה ככל יתקיים האמור כלל כי לי וידוע לי והוסבר והואיל:

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

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

 העונשין, לחוק 91 בסעיף כהגדרתה ידיעה או מסחרי/עסקי סוד שרטוט, רישום, מסמך, תכנית,

 אוו/ כתוצאה לידיעתי שהגיע מידע או הציבור כלל בידיעת מצוי שאינו שונים, מסוגים 1977-תשל"ז

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

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

 )להלן: ודו"חות מסמכים נתונים, מור,הא מכלליות גרוע מבלי אך לרבות עקיף, ובין ישיר

 (."המידע"

 גוף או אדם לכל שהיא צורה בכל המידע מסירת או בסוד שמירה אי או גילוי כי לי וידוע לי והוסבר והואיל:

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

 לחוק 118 סעיף לפי פלילית עבירה ומהווה מרובה נזק לצדדים או לענבל למשרד לגרום עלול ובכתב

 .1981-התשמ"א הפרטיות, הגנת חוק בהוראות ופגיעה 1977 – תשל"ז העונשין,

 כדלקמן: ענבל כלפי מתחייב אני לזאת, אי 

 הימנה. נפרד בלתי חלק מהווה זו להתחייבות המבוא .1

 של הפרה לרבות הפרה, כל בגין האחריות בכלל ואשא מטעמי המוצע היועץ התחייבות גם הינה זו התחייבותי .2

 מטעמי. המוצע היועץ

 השירותים. ממתן הנובע או הקשור כל ו/או המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור .3
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 לעיל, לאמור פוףובכ השירותים, מתן במסגרת לידיעתי הובא או נמסר שלשמה למטרה ורק אך במידע להשתמש .4

 לעיל, לאמור בהתאם שלא אחר עצמי שימוש לכל או האישית לתועלתי או לפרנסתי נצלול או במידע להשתמש לא

 המידע. את שהם, אופן או דרך בכל לנצל, לאחרים לאפשר או לגרום לא וכן

 וללא מכן לאחר או המזמינה ידי על העסקתי תקופת כל במשך כי מתחייב הנני לעיל, האמור בכלליות לפגוע ומבלי .5

 לפרסם, לא בעקיפין, ובין במישרין בין המידע, את להגיש כלשהם מוסד או גוף או אדם לכל פשרלא לא זמן הגבלת

 אחר כתוב חומר כל או המידע את מחזקתי להוציא לא וכן גוף או אדם לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר,

 שהוא. כל לצד עקיף, ובין ישיר בין דבר, או חפץ כל או

 לרבות זה, התחייבות כתב פי על התחייבותי את לקיים כדי הדרוש כל את ולעשות דנייםקפ זהירות אמצעי לנקוט .6

 בטיחותית, מבחינה הנדרשים הזהירות אמצעי בכל לנקוט השאר, ובין ושלמותו, המידע סודיות על שמירה

 אחרת. או נוהלית ביטחונית,

 סודיות שמירת של זו חובה לרבות זו תבהתחייבו האמור את מטעמי מי או משנה קבלני או עובדי לידיעת להביא .7

 זה. התחייבות טופס על אותם ולהחתים החובה מילוי אי על העונש ואת

 לצד או לכם ייגרמו אשר סוג, מכל תוצאה או הוצאה או פגיעה או נזק לכל דין כל פי על כלפיכם אחראי להיות .8

 אהיה אם ובין האמור כל בגין לבדי איאחר אהיה אם בין וזאת זו, התחייבותי מהפרת כתוצאה שהוא כל שלישי

 .אחרים עם ביחד אחראי

 לכם, השייך או מכם שקיבלתי חפץ או אחר או כתוב חומר כל לכך כשאתבקש מיד ולחזקתכם לידיכם להחזיר .9

 שהכנתי חומר או השירותים מתן עקב גוף או אדם מכל שקיבלתי או השירותים מתן עקב לידי או לחזקתי שהגיע

 מידע. של או כאמור חומר של שהוא כל עותק אצלי לשמור לא מתחייב הנני כן, מוכ ענבל. עבור

 או זה התחייבות כתב שלפי בחובותיי פגיעה משום בו שיש בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או לעסוק שלא .10

 בין ,עניינים ניגוד של במצב בעקיפין, או במישרין להימצא, עשוי אני שבעטיו או לענבל השירותים מתן שמכוח

 ענייני, ייחשבו אחר" "עניין בכלל אחר. עניין לבין מזמינהל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי

 שלי לקרוב או שלי גוף או בו, אחראי עובד או אותו מנהל בו, חבר שלי קרוב או שאני גוף של או קרובי של עניינו

 שאני לקוח, של ענינו גם וכן הצבעה, בזכות או מנהל מנותל בזכות רווחים, להגשת בזכות המניות, בהון בו, חלק

 (.אחר" "עניין )להלן: מייעצים/מציעים בפיקוחי, או עמי העובד עובד או שותפי, או מעסיקי או

 בין בו לעמוד עשוי שאני או קיים עניינים ניגוד על לי ידוע לא זה, התחייבות כתב חתימת למועד נכון זה, בכלל .11

 גוף של עניין או קרובי של עניין או שלי אחר עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי

 בו. חבר קרובי או שאני
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 ברשותכם הנמצא ו/או לענבל השייך כאמור מידע שאגלה מקרה בכל לרבות זו, התחייבות שאפר מקרה בכל .12

 הסודיות חובת הפרת בגין אישית כלפיי ועצמאית נפרדת תביעה זכות לכם תהיה לפעילותיכם, הקשור ו/או

 מהווים לאחר מסירתו לרבות זה התחייבות לכתב בהתאם שלא במידע ששימוש לי ידוע כי מצהיר הנני שלעיל.

 .1981 -התשמ"א הפרטיות, הגנת וחוק 1997 -התשל"ז עונשין, חוק לפי עבירה

 למעט נכם,ילב ביני שהוא סוג מכל שיאי קשר ו/או מעביד-עובד של מעמד כיוצרת תפורש לא זו התחייבותי .13

 זה. התחייבות כתב פי-על האישית אחריותי

 התחייבות כתב הוראות כל יחולו שהיא, דרך בכל אצלי התקבלו אשר המידע, של העתקים על כי לי וידוע מוסכם .14

 זה.

 כל פי על לענבל המוקנית אחרת סמכות או סעד או זכות מכל לגרוע כדי זו בהתחייבות אין כי לי וידוע מוסכם .15

 ההסכם. לרבות הסכם או דין

 בעבירה הורשעו לא במציע הדין עורכי ו/או במציע השותפים שכל כך על אחראי אהיה כי מצהיר הנני -הרשעה אי .16

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

 מתנהלת ולא לעיל המנויות מהעבירות עבירה על אישום כתב מהם מי נגד מדועו תלוי לא כי וכן 1981 – התשמ"א

  .בתצהיר כמפורט והכל תעבורה בעבירות למעט אלה מעבירות עבירה בגין חקירה נגדם

 *תחולה: תצהיר זה ייכנס לתוקף רק עם הודעת הזכייה

 

 :החתום על באתי ולראיה

   

 ותמת המציעחתימה וח שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

------------------------------------------------------------------------------------ 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע 
ולאחר  , מורשה חתימה מטעם המציע,בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני 
 את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

 

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד ומ.ר תאריך
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 כתב התחייבות – 1טופס מס' להזמנה נספח ב'  

 

 לכבוד,

  ל חברה לביטוח בע"מענב

 בבתי במחלקות עומק תהליכי ולביצוע ארגוני ואבחון ארגוני לייעוץ  שירות למתן הצעות לקבלת הזמנה: הנדון

 בענבל ברפואה, הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת סיכונים לניהול היחידה עבור ממשלתיים חולים

 מ"בע לביטוח חברה

 

 

הזמנה במסגרת הוכל המסמכים הנלווים אליו, מגיש בזאת את הצעתי הליך האת תנאי אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון 
עבור  ממשלתיים חולים בבתי במחלקות עומק תהליכי ולביצוע ארגוני ואבחון ארגוני לייעוץ  שירות למתןלקבלת הצעות 

ים המפורטים במסמכי ההזמנה על "(, בתנאהשירותים" -)להלן  היחידה לניהול סיכונים ברפואה בענבל חברה לביטוח בע"מ 
 צרופותיה.  

אני מצהיר כי בדקתי היטב את כל מסמכי ההזמנה והנני בעל הידע, הניסיון, המומחיות, כוח האדם והאמצעים  .1
הדרושים למתן מענה כולל  לשירותים נשוא הזמנה זו, במועדם, לרבות המומחיות, הידע, המיומנות, הניסיון, 

 ניות, בהתאם לכל התנאים המפורטים בהזמנה על צורפותיה.היכולות הפיננסיות והטכ

 להזמנה ו/או כאמור בכלל מסמכי ההזמנה 2 בפרקאני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות  .2
השירותים  למתן וכל פעולה נוספת הנדרשת לפי ההזמנה או לפי דין, כולן או מקצתן, במועד, אאבד את זכותי 

ה תהיה רשאית להתקשר עם ספק אחר לביצוע השירותים. כל זאת מבלי לגרוע מזכותה של המזמינה לבקש והמזמינ
 ולתבוע כל סעד המגיע לה על פי דין עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי כאמור. 

יצוע ההתקשרות ידוע לי כי ב של גורמים שונים אצל המזמינהטעונה החלטה  הליךידוע לי כי בחירת ההצעה הזוכה ב .3
 זה על ידי מורשי החתימה של ענבל. הליךמותנה בחתימת ההסכם המצורף למסמכי 

נדרשים כמפורט בהזמנה להציע הצעות למשך כל הביטוחים הכי במידה ואבחר כזוכה אקיים את כלל מתחייב אני  .4
 תקופת ההתקשרות.

 180והיא תעמוד בתוקפה ותחייב אותי לתקופה של הצעתי זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, שינוי או תיקון  .5
 יום מן המועד האחרון להגשת הצעות כנקוב בהזמנה להציע הצעות.

ואת כל ההתחייבויות הכלולות בהם )בלא שינוי ו/או תוספת כלשהי(,  הליךמקבל את תנאיהם של מסמכי ה יאנ .6
את  ןמבי אני רבות הסמכות לנהל משא ומתן,ל ,לגורמים השונים אצל המזמינהובפרט את הסמכויות המוקנות בהם 

 .על פיהם ימגיש את הצעת יהאמור בהם והשלכותיהם ואנ

 . ההליךאני מתחייב כי לצורך ביצוע השירותים, אעמוד בכל דרישות  .7

שתמש לצורך מתן השירותים אך ורק א ,כל תקופת ההתקשרותבהתאם לאמור לעיל, אני מתחייב בזאת לכך שב .8
 מוחזקות על ידי כדין. החוקיות בתוכנות 

-איהבנה, -ציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על איאולא  הליך הזמנה וההלכל האמור במסמכי  םמסכי יאנ .9
 עילה מכל/או תביעה ו/או דרישה כאמור, ומוותר מראש על כל טענה  יו/או אי ידיעה ואנ התאמה חוסרבהירות, 

אותן בטרם מועד הגשת  תימתחייב כי העלימצהיר ו ית כאמור,  אנטענו י. ככל שיש להכלל מן יוצא וללא שהיא
כל טענה בקשר עם  ימצהיר ומתחייב כי אין ל יכמי שוויתר עליהן. כן אנ יאותן יש לראות תיההצעה והיה ולא טענ
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ם , וכי אלה מובנים ומוסכמיההליך שיטת בחינת ההצעות או הדרישות בהן עלי לעמוד, כפי שהם מפורטים במסמכי 
 עלי.

רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי הוראות הזמנה זו,  המזמינה ו/או מי מטעמה,ידוע לי כי  .10
 כולן או חלקן.

 זה, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה, מחייבת את הצדדים.הליך  ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת  .11

והמוחלט,  הבלעדיה כל האמור לעיל נתון לשיקול דעת וכי, כלשהי צעהה לקבלאינה מחויבת  י כי המזמינהל ידוע .12
 ובכפוף להוראות כל דין.  ההליך והכל בהתאם לאמור במסמכי 

ו/או  בהליך  ימוותר מראש על כל טענה או תביעה בכל הקשור לכל נזק, הוצאה או עלות בקשר עם אי זכייה של אני .13
ו/או כתוצאה  ההליך ו/או כתוצאה מניסוח מסמכי ציב להוצאתו לפועל( )לרבות חוסר בתק, מכל סיבה שהיא ו ביטול

 בסמכות המוקנית לה לפי מסמכי ההזמנה ו/או לפי הדין.  ענבל מכל שימוש של 

מתחייב ומצהיר  י, אנ1977-בנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז .14
 כדלקמן:

לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך לא להציע ו/או לא  .14.1
ו/או  ענבלבמטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או או של נושא משרה ו/או עובד 

 מי מטעמם ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך .

ו/או מי מטעמם ו/או כל  ענבלנושא משרה ו/או עובד  עם ין, לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפ .14.2
    גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך .

ו/או מי מטעמם ו/או כל  ענבלנושא משרה ו/או עובד  עם לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין,  .14.3
 ית או בכל דרך אחרת שאינה כדין.  בצורה מלאכות ההליך גורם אחר במטרה לקבוע את תוצאות 

הזכות, עפ"י ענבל פעלנו בניגוד לאמור לעיל, תהיה לי ו/או מי מטעמ ימאשר כי אם יתעורר חשד סביר לכך כי אנ יהננ .15
ו/או לבטל בכל זמן שהוא ציון עובר  יבהליך , ו/או לא לקבל או לפסול את הצעת ניהבלעדי, לא לשתפ השיקול דעת

 ו/או לבטל בכל זמן שהוא את הסכם ההתקשרות. הליך ב יתן, וזכיית, אם יינישיינתן ל

בכל דרך שהיא  המעורב מטעמי מי וכל יועץ, שלוח, קבלןתוכן סעיף זה לידיעת כל עובד,  הבאתי כי, לאשר הריני .16
 , והנובע מהם.  יהליךהבהליך 

אמצעות ביטולם וקביעתם מחדש, להכניס תיקונים ושינויים במסמכי ההזמנה לרבות ב ענבלכי בסמכות  לי ידוע .17
 ההליך.לטפל בהסתייגויות והכל כמפורט במסמכי 

 לטובת, או בשם, כל אדם או ישות אשר הוסתרו באופן כלשהו. תמוגש האינ הצעהה .18

 .המוסמכים הגופים ידי על כדין אושרו המציע והתחייבות ההצעה הגשת .19

נכונים, מלאים  םבהצעה  ה יםהמצגים וההצהרות הכלול, הנתונים, כל שערכתי נאותה בדיקה ולאחר, ידיעתי למיטב .20
 דעתה שיקול על להשפיע כדי בו יש אשר פרט כל מההצעה הושמט ולאומדויקים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה, 

 .המזמינה של

 , אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים או מהגיונם.זמנההבהמונחים בטופס זה תהא המשמעות הנתונה להם  לכל .21

ועל הזכות לבקש מבתי המשפט  הליךי כי הגשת ההצעה על ידי מהווה ויתור מראש על כל טענה בקשר לתנאי הל ידוע .22
, ספקאו נגד ה האו מי מטעמ זמינהנגד המ הליךלהוציא צווי מניעה )לרבות צווי ביניים( בכל הליך משפטי בקשר עם ה

 .היה מנוע מלבקש צו ביניים או צו קבוע בהליך כאמוראו

 ב,בכבוד ר

 

 תפקיד  חתימה  שם
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 תאריך     חותמת

 

  



 נוסח חדש                                                                 

 

  45   
  בתי חולים ממשלתייםלייעוץ ארגוני ואבחון ארגוני ולביצוע תהליכי עומק במחלקות ב  שירות למתןהזמנה להציע הצעות 

 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778793, טל. 70100נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 

 

 פרטים כללים של המציע ותצהיר – 2טופס מס' נספח ב' 

 _________________ :שם המציע 

 המציע:_______________ כתובת 

 ומספר: ________________  רחוב 

  _______________________:עיר 

 _____________________:מיקוד    

 _________.ת.ד______________ 

 טלפון : ____________________      

 'פקס: מס ___________________     

 תפקיד  ________________       :הקשר איש שם :________________ 

 'הקשר איש של נייד טלפון מס: _______________________________ 

 הקשר איש של להתכתבויות דוא"ל:   _____________________  ______ 

לתשומת לבכם, לכתובת מייל זו בלבד יישלחו עדכונים והודעות בכל הנוגע להליך ולמתן השירותים 

 המבוקשים.

 מאפייני החברה:  -תצהיר 

___________ במציע, ומצהיר בזאת -אני, ______________, ת.ז. _____________ המשמש כ

  :כדלקמן

 כנדרש במסמכי ההזמנה. יעוץ ארגוניבלפחות  שנהשל   ניסיוןת /חברה בעלגוף ו/או המציע הינו  .1

 .הליךיש את כלל המחשוב, החומרה, התכנה וכח האדם לשם ביצוע כלל המטלות נשוא הלמציע  .2

 ללא יוצא מהכלל הינם בעלי רישוי חוקי מלא. י ואצל כל מי מטעמיכלל החומרה והתוכנה המצויים אצל .3

 :החתום על באתי ולראיה

   

 חתימה וחותמת המציע של החותם בשם המציע שם מלא תאריך

 אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, 

את האמת וכי הוא ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר  , מורשה חתימה מטעם המציע, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי

 יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 
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 חתימה וחותמת עורך הדין שם מלא של עורך הדין ומ.ר תאריך

 ציבוריים גופים חוק עסקאות לפי תצהיר – 3' מס טופסנספח ב' 

__________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי אני הח"מ ______________ מרח'__

 עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

 -( ואני מכהן כ___________ ואני מוסמך להצהיר מטעם הספק כי הספק -אני נציג ___________ )להלן 

 החוק(  -, להלן 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2עיף עד מועד ההתקשרות )כהגדרתו בס

( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה ב לחוק2הספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף 

 1991-עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א -לעניין זה 

 או (.31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-וק שכר מינימום, התשמ"זחאו לפי 

 ב לחוק( כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה 2ספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף ה

 1991-עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א -לעניין זה 

(, אולם במועד ההתקשרות חלפה 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-וק שכר מינימום, התשמ"זחאו לפי 

 שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 ]למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי[ 

 __________________                  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עו"ד ________________ במשרדי שברח'___________, 

מורשה חתימה מטעם מר __________ אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז. מספר ___________ / המוכר לי אישית, 

עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר  ולאחר שהזהרתיו כיהמציע, 

 נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

 

  

   

 חתימת עו"ד ומ.ר שם עו"ד תאריך
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 תצהיר בדבר ניסיון רלוונטי - 4  טופס מס' נספח ב' 

 לכבוד, 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 המוצע יועץוה הנדון: תצהיר בדבר ניסיון המציע

אני החתום מטה, _______, נושא ת.ז. מס' ________, אשר משמש בתפקיד ______ מטעם המציע_________ 

"( לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, המציע" –)להלן 

 מצהיר בזה כדלקמן: 

אני מוסמך למסור תצהיר זה בשם המציע, ולחייב את המציע בנכונות אני מצהיר כי קיבלתי יעוץ משפטי לפיו  .1

 הצהרתי זו.

 :כמפורטאני מצהיר כי המציע , ________________, הינו בעל ניסיון  .2

  כדלקמן:)מחק את המיותר(   "אופציה ב"  / "אופציה א"  

 אופציה א' .2.1

 שבוצע ככל,  זה סעיף צורךל תחשב שנה, ארגוני בייעוץ לפחות אחת שנה של ניסיון בעל המציע 

 .מפורט מקצועי פרופיל ב"מצ -.  לפחות שעות 50 של בהיקף לפחות אחד פרויקט בה

 תעודה ב"מצ - בישראל מוכר אקדמי ממוסד שני תואר בעל הינו המציע מטעם המוצע היועץ. 

 ה תחשב ארגוני. שנ בייעוץ שנים (5) חמש מוכח של ניסיון היועץ המוצע לעבוד עם המזמינה, בעל

 שעות לפחות. 50לצורך סעיף זה , ככל שבוצע בה פרויקט אחד לפחות בהיקף של 

 לארגוני ארגוני בייעוץ שנים (3) שלוש של מוכח ניסיון היועץ המוצע לעבוד עם המזמינה, בעל 

חד לפחות בהיקף של שנה תחשב לצורך סעיף זה , ככל שבוצע בה פרויקט א ציבוריים.  בריאות

 ת.שעות לפחו 50
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 אופציה ב'  .2.2

 שבוצע ככל,  זה סעיף לצורך תחשב שנה, ארגוני בייעוץ לפחות אחת שנה של ניסיון בעל המציע 

 .מפורט מקצועי פרופיל ב"מצ -.  לפחות שעות 50 של בהיקף לפחות אחד פרויקט בה

 ב"מצ - בישראל מוכר אקדמי ממוסד ראשון תואר בעל הינו המציע מטעם המוצע היועץ 

 .דהתעו

 ארגוני.  בייעוץ ( שנים לפחות 8מוכח של שמונה ) ניסיון היועץ המוצע לעבוד עם המזמינה, בעל

 שעות לפחות. 50שנה תחשב לצורך סעיף זה , ככל שבוצע בה פרויקט אחד לפחות בהיקף של 

 לארגוני ארגוני בייעוץשנים  (5חמש ) מוכח של  ניסיון היועץ המוצע לעבוד עם המזמינה, בעל 

ציבוריים. שנה תחשב לצורך סעיף זה , ככל שבוצע בה פרויקט אחד לפחות בהיקף של   יאותבר

 שעות לפחות. 50

 .השירותים במתן חלק לקחת העתיד היועצים צוות של וכן המוצע היועץ של חיים קורות ב"מצ .2.3

 

לעיל  2.2ו  2.1הצהרתי בסעיף בהתאמה ל, ולהלן מפורט ניסיון המציע בתחום השירותים המבוקשים .2.4

 כדלקמן: 

שם המוסד  מס"ד

)לו ניתן 

 הייעוץ(

תיאור 

קצר של 

 הפרוייקט 

מספר 

עובדים 

בגוף בו 

בוצע 

 הייעוץ

שמות 

אנשי 

הצוות 

 המבצע

סוגי שירות 

)עפ"י מספר 

הסעיפים 

המנויים בסעיף 

 להזמנה( 2

תקופת מתן 

השירות )יש 

לציין: בין 

-XXXXהשנים 

YYYY) 

איש הקשר 

בגוף בו בוצע 

הייעוץ 

ופרטי 

 התקשרות

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        
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 העוסקים םגופי או ליחידות ייעוץ/ליווי או ברפואה הסיכונים ניהול בתחום היועץ ניסיון מפורט להלן .2.5

 ניתן)* כרונולוגי סדר פי על, האחרונות שנים בחמש שנסתיימו, להם דומה וא, הרפואי הטיפול בבטיחות

 : (זו בטבלה האמור להוכחת נוספים מסמכים לצרף, בנוסף

 

המוסד שם  מס"ד

ניתן לו )

 הייעוץ(

תיאור 

קצר של 

  הפרויקט

מספר 

עובדים 

בגוף בו 

בוצע 

 הייעוץ

שם 

היועץ 

 המוצע

שמות 

אנשי 

הצוות 

 המבצע

סוגי שירות 

)עפ"י מספר 

הסעיפים 

המנויים בסעיף 

 להזמנה( 2

ת מתן תקופ

השירות )יש 

לציין: בין 

-XXXXהשנים 

YYYY) 

איש הקשר 

בגוף בו בוצע 

הייעוץ 

ופרטי 

 התקשרות

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 

 , על פי סדר כרונולוגי : בייעוץ ארגוני בארגוני בריאותמטעם המציע המוצע להלן מפורט ניסיון היועץ  .2.6

ם ש מס"ד

החברה 

)לה ניתן 

 הייעוץ(

תיאור 

קצר של 

  הפרויקט

מספר 

עובדים 

בגוף בו 

בוצע 

 הייעוץ

שם 

היועץ 

 המוצע

שמות 

הצוות 

 המבצע

סוגי שירות 

)עפ"י מספר 

הסעיפים 

המנויים בסעיף 

 להזמנה( 2

תקופת מתן 

השירות )יש 

לציין: בין 

-XXXXהשנים 

YYYY) 

איש הקשר 

בגוף בו בוצע 

הייעוץ 

ופרטי 

 התקשרות

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         
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 .  המזמינה תפנה לממליצים על פי שיקול דעתה ולפי בחירתהפירוט ניסיוני זה מ .2.7

, תיאור העבודה שנעשתה הפרויקטמתוך פרויקטים אלה, יש לצרף פירוט של שלושה פרויקטים הכולל: מהות 

התרשמות  -7ו, תוצרי הפרויקט, המלצות ככל שהיו, יישום ההמלצות ועוד, על מנת שיוערכו כאמור בסעיף ב

 מפרויקטים קודמים.

 :החתום על באתי ולראיה

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 אישור

מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, 

ולאחר  , מורשה חתימה מטעם המציע,בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני 

 . את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד ומ.ר תאריך
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 חקיקה בתחום העסקת עובדים לקיום התחייבות 5 טופס מס'נספח ב' 

 במתן ידי על שיועסקו העובדים לגבי ,זה הסכם תקופת בכל לקיים מתחייב הנני כי בכתב בזאת מצהיר הנני

 בעת שהם כפי ,להלן המפורטים העבודה בחוקי ,זה ובכלל דין כל בהוראות האמור אחר האמורים השירותים

 ו/או ההתקשרות בתקופת שיחוקקו חדשים חוקים לרבות ,לעת מעת שישונו כפי או/ו ההסכם חתימת

 .המוארכת ההתקשרות תקופת

o 1959 – ט"תשי ,התעסוקה שרות חוק. 

o 1959 – א"תשי ,והמנוחה העבודה שעות חוק. 

o 1976 – ו"תשל ,מחלה דמי חוק. 

o 1950 – א"תשי ,שנתית החופש חוק. 

o 1954 – ד"תשי ,נשים עבודת חוק. 

o 1965 – ו"תשכ ,ולעובד לעובדת שווה שכר חוק. 

o 1953 – ג"תשי ,הנוער עבודת חוק. 

o 1953 – ג"תשי ,החניכות חוק. 

o 1951 – א"תשי (לעבודה החזרה) משוחררים חיילים חוק. 

o 1958 – ח"תשי ,השכר הגנת חוק. 

o 1963 – ג"תשכ ,פיטורין פיצויי חוק. 

o 1995 – ה"תשנ (,משולב נוסח) הלאומי הביטוח חוק. 

o 1987 – ז"התשמ ,מינימום שכר חוק. 

o 2002 – ב"התשס (,עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק. 

o 1959 – ט"תשי ,התעסוקה שירות חוק. 

 
 :החתום על באתי ולראיה

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 אישור

"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע אני הח
ולאחר  , מורשה חתימה מטעם המציע,בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי

לא יעשה כן, אישר בפני שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם 
 את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

 

 

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד ומ.ר תאריך
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 י החתימה של המציעה/ת/ורשמ – 6טופס מס' נספח ב' 

  שם  המציע .א

 

  המס' המזהה )ת.ז., מספר חברה, מס' עמותה( .ב

 

  סוג התארגנות )עצמאי, חברה, עמותה(   .ג

 

  תאריך התארגנות .ד

 שמות הבעלים )במקרה של חברה, שותפות( : .ה
 

 

 שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם: .ו
 

 

  שם המנהל הכללי .ז

 

 שם היועץ המוצע להליך זה  .ח
 

 

 

 איש הקשר במציע  .ט

  מען המציע )כולל מיקוד( .י

 

  ופקס טלפונים .יא

 

 כתובת דואר אלקטרוני .יב

 

 

   

 חתימה וחותמת המציע של החותם בשם המציעשם מלא  תאריך

 )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, שותפות וכיו"ב( חתימה אישור
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 ת.ז.________מוסמך  , עו"ד / רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה  אני הח"מ 
 , ולחייב אותה, וכי הם חתמו על מסמך זה בפני. לחתום בשם _______________

 
    

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של רו"ח / עו"ד תאריך
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 שמירה על סודיות  והיעדר ניגוד ענייניםתצהיר  - 7 טופס מס'נספח ב' 

 הליךה במסגרת שירות ליתן מתעתדים אשר במציע המקצועיים העובדים והן אני הן כי בזאת מצהיר הח"מ אני

   כדלקמן: יםעניינ ניגוד ולהיעדר סודיות לשמירת מתחייבים

 מבוא

 המציע. של הבעלים ואני הואיל:

 וכל משנה  קבלני עובדיו, לרבות השירותים נותן כי בתנאי השירותים נותן עם להתקשר הסכימה וענבל  והואיל:

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

 להלן. כהגדרתו המידע סודיות לשמירת הדרוש כל לעשות יםהשירות נותן התחייבות

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

 מסמך, תכנית, חומר, דעת,  חוות תכתובת, לרבות כלשהם (KNOW- HOW) ידע או (INFORMATION) מידע

 1977-תשל"ז העונשין, לחוק 91  בסעיף כהגדרתה ידיעה או מסחרי/עסקי ודס שרטוט, רישום,

 מידע או להסכם בקשר באו לידיעתי שהגיע מידע או הציבור כלל בידיעת מצוי שאינו שונים, מסוגים

 לרבות בכתב, ובין פה בעל בין אליו, להגיע יכול הכלל למידע הגעה לשם דרך" "קיצור-ל תשמש שידיעתו

 גרוע מבלי אך לרבות עקיף, ובין ישיר בין מידע לאצור העשוי אחר ואמצעי כלי בכל או יסקטבד בתעתיק,

 "המידע"(. )להלן: ודו"חות מסמכים נתונים, האמור, מכלליות

 כלשהם גוף או אדם לכל שהיא צורה בכל המידע מסירת או בסוד שמירה אי או גילוי כי לי וידוע לי והוסבר והואיל:

 עלול ובכתב מראש המוסמך ענבל נציג אישור הגשת ללא ההסכם, לעניין המוסמכים לענב לנציגי מלבד

 – תשל"ז העונשין, לחוק 118 סעיף לפי פלילית עבירה ומהווה מרובה נזק לצדדים או לענבל למשרד לגרום
 .1981-התשמ"א הפרטיות, הגנת חוק בהוראות ופגיעה 1977

 ן:כדלקמ ענבל כלפי מתחייב אני ובנוסף בהתאם

 הימנה. נפרד בלתי חלק מהווה זו להתחייבות המבוא .17

 השירותים. ממתן הנובע או הקשור כל ו/או המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור .18

 לעיל, לאמור פוףובכ השירותים, מתן במסגרת לידיעתי הובא או נמסר שלשמה למטרה ורק אך במידע להשתמש .19

 לאמור בהתאם שלא אחר עצמי שימוש לכל או האישית תועלתיל או לפרנסתי לנצלו או במידע להשתמש לא

 המידע. את שהם, אופן או דרך בכל לנצל, לאחרים לאפשר או לגרום לא וכן לעיל,

 לאחר או השירותים נותן ידי על העסקתי תקופת כל במשך כי מתחייב הנני לעיל, האמור בכלליות לפגוע ומבלי .20

 בעקיפין, ובין במישרין בין המידע, את להגיש כלשהם מוסד או גוף או אדם לכל לאפשר לא זמן הגבלת וללא מכן

 כל או המידע את מחזקתי להוציא לא וכן גוף או אדם לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, לפרסם, לא

 שהוא. כל לצד עקיף, ובין ישיר בין דבר, או חפץ כל או אחר כתוב חומר

 זה, התחייבות כתב פי על התחייבותי את לקיים כדי הדרוש כל את תולעשו קפדניים זהירות אמצעי לנקוט .21

 מבחינה הנדרשים הזהירות אמצעי בכל לנקוט השאר, ובין ושלמותו, המידע סודיות על שמירה לרבות

 אחרת. או נוהלית ביטחונית, בטיחותית,
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 סודיות שמירת של זו חובה לרבות זו בהתחייבות האמור את מטעמי מי או משנה קבלני או עובדי לידיעת להביא .22

 זה. התחייבות טופס על אותם ולהחתים החובה מילוי אי על העונש ואת

 לצד או לכם ייגרמו אשר סוג, מכל תוצאה או הוצאה או פגיעה או נזק לכל דין כל פי על כלפיכם אחראי להיות .23

 אהיה אם ובין האמור כל ןבגי לבדי אחראי אהיה אם בין וזאת זו, התחייבותי מהפרת כתוצאה שהוא כל שלישי

 אחרים. עם ביחד אחראי

 לכם, השייך או מכם שקיבלתי חפץ או אחר או כתוב חומר כל לכך כשאתבקש מיד ולחזקתכם לידיכם להחזיר .24

 שהכנתי חומר או השירותים מתן עקב גוף או אדם מכל שקיבלתי או השירותים מתן עקב לידי או לחזקתי שהגיע

 מידע. של או כאמור חומר של שהוא כל עותק אצלי לשמור לא מתחייב הנני כן, כמו ענבל. עבור

 או זה התחייבות כתב שלפי בחובותיי פגיעה משום בו שיש בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או לעסוק שלא .25

 בין עניינים, ניגוד של במצב בעקיפין, או במישרין להימצא, עשוי אני שבעטיו או לענבל השירותים מתן שמכוח

 עניינו ענייני, ייחשבו אחר" "עניין בכלל אחר. עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי

 חלק שלי לקרוב או שלי גוף או בו, אחראי עובד או אותו מנהל בו, חבר שלי קרוב או שאני גוף של או קרובי של

 או שאני לקוח, של ענינו גם וכן הצבעה, בזכות או מנהל למנות בזכות רווחים, להגשת בזכות המניות, בהון בו,

 אחר"(. "עניין )להלן: מיצגים/מייעצים/מציעים בפיקוחי, או עמי העובד עובד או שותפי, או מעסיקי

 בין בו לעמוד עשוי שאני או קיים עניינים ניגוד על לי ידוע לא זה, התחייבות כתב חתימת למועד נכון זה, בכלל .26

 גוף של עניין או קרובי של עניין או שלי אחר עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת יעיסוק או תפקידי מילוי

 בו. חבר קרובי או שאני

 ברשותכם הנמצא ו/או לענבל השייך כאמור מידע שאגלה מקרה בכל לרבות זו, התחייבות שאפר מקרה בכל .27

 הסודיות חובת הפרת בגין אישית כלפיי ועצמאית נפרדת תביעה זכות לכם תהיה לפעילותיכם, הקשור ו/או

 מהווים לאחר מסירתו לרבות זה התחייבות לכתב בהתאם שלא במידע ששימוש לי ידוע כי מצהיר הנני שלעיל.

 .1981 -התשמ"א הפרטיות, הגנת וחוק 1997 -התשל"ז עונשין, חוק לפי עבירה

 למעט נכם,ילב ביני שהוא סוג מכל אישי קשר ו/או מעביד-עובד של מעמד כיוצרת תפורש לא זו התחייבותי .28

 זה. התחייבות כתב פי-על האישית אחריותי

 התחייבות כתב הוראות כל יחולו שהיא, דרך בכל אצלי התקבלו אשר המידע, של העתקים על כי לי וידוע מוסכם .29

 זה.

 כל פי על לענבל המוקנית אחרת סמכות או סעד או זכות מכל לגרוע כדי זו בהתחייבות אין כי לי וידוע מוסכם .30

 ההסכם. לרבות הסכם או דין

 :החתום על באתי ולראיה

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

------------------------------------------------------------------------------------ 

 אישור

_____, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' _______
ולאחר  , מורשה חתימה מטעם המציע,בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני 
 תם עליו.נכונות התצהיר דלעיל וחאת 



 נוסח חדש                                                                 
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 חתימת עו"ד שם עו"ד ומ.ר תאריך


